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HÄRLIG 
HÖST!
AKTIVITETERNA PÅ MUSEERNA & VÄNNERNAS PROGRAM  
FÖR NOVEMBER & DECEMBER

Ta del av förberedelserna inför 
Nordiska museets jubileum 2023

Nordiska museet 
snart 150 år
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– VI FIRAR JUBILEET genom att bygga  
den största basutställningen i Sverige  
i nutid. Under flera år har vi även 
förberett en ny grafisk identitet som  
tar utgångspunkt i byggnadens och 
museets historia. Dessutom genomför  
vi nya arkitektoniska och ikoniska  
tillägg till byggnaden – allt enligt en 
generalplan som vi genomför i olika 
kapitel, säger Sanne Houby-Nielsen, 
styresman för Stiftelsen Nordiska 
museet.

Under året byggs den nya basutställ-  

ningen – en utställning om människan i 
Norden under 500 år som öppnar för 
publiken 2024.

– Med den nya basutställningen vill vi 
ge besökaren en bred bild av vardagen i 
Norden över 500 år. Målet är att skapa  
en dynamisk berättelse om svensk kultur-  
historia ur ett nordiskt och globalt 
perspektiv sett ur museets samlingar  
och arkiv tillsammans med ny forskning. 
Det är ett historiskt omfattande arbete 
som genomförs utan att stänga museet 
och utställningar för besökarna,  

fortsätter Sanne Houby-Nielsen. 
 För besökarna rymmer året spännande 

jubileumsvisningar av museibyggnaden 
och evenemang som bland annat blickar 
fram emot de kommande 150 åren: år 
2173. Dessutom tillgängliggörs digitalt 
100 000 foton av några av Sveriges 
främsta fotografer.

I samband med 150-årsfirandet 
presenterar Nordiska museet även en ny 
grafisk identitet utvecklad i samarbete 
med designbyrån BOLD. Den lanseras 
stegvis under 2023. 

Om ett år, den 24 oktober 2023, fyller Nordiska museet 150 år. 
Jubileet firas med flera historiska händelser; bygget av museets 
största utställningssatsning någonsin, stora investeringar i musei-
byggnaden, en ny grafisk identitet och en jubileums insamling om 
människors tankar om framtiden.

AKTUELLT NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R

Jubileumsåret 2023  

NORDISKA MUSEET  
FIRAR 150 ÅR

Finsksamiska konstnären  
Outi Pieski framför  
”Two Directions” under konstruktion.

Den nya entren färdigställdes 2020. Med ”Two Directions” 
synliggörs en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv som 
nu fått ett permanent avtryck i museibyggnaden.
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EN PLAN MED  
FLERA KAPITEL
Den stora satsningen på museibyggnaden 
följer sedan 2016 en generalplan för att 
successivt anpassa byggnaden till en 
modern museiverksamhet med ökad 
tillgänglighet, samt att ge plats åt en 
större publik och att värna och lyfta  
fram byggnadens särdrag. Några av de 
tidigare kapitlen i utvecklingsarbetet 

öppnade sommaren 2020: den tidigare 
stängda bakgården med kafé i Lus knäppen 
och nya planteringar, en ny entré och 
konstverket Two Directions av Outi 
Pieski. Dessutom öppnade den pris-
belönta barn- och ungdomssatsningen 
Tidsvalvet. 

 Under jubileumsåret rustar museet 
den ikoniska byggnaden för framtiden 
med satsningar på en ny hiss och ny bro 
vid kröningsläktaren för att förbättra 

tillgängligheten inför museets kommande 
utställningssatsning. Bron, vars gestalt-
ning i form av en hängbro är inspirerad av 
Isak Gustaf Clasons intresse för ingen-
jörskonsten, förbinder de olika delarna på 
plan fyra med en passage över krönings-
läktaren. Hängbron, ritad av Fahlander 
Arkitekter, erbjuder dessutom två nya 
visuella ”vinklar”– en mot Gustav Vasa-  
statyn och en sjöutsikt österut från 
byggnaden. 

NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

DET BÖRJADE 1873
Under en resa i Dalarna 1872 ser Artur 
och Sofi Hazelius hur folkliv, kläder, 
seder och bruk håller på att ersättas av 
ett nytt mode och nya traditioner. De 
grips av en stark känsla av att det gamla 
kommer att försvinna och måste bevaras 
åt framtiden. Paret Hazelius startar ett 
gigantiskt insamlingsprojekt med hjälp 
av ett stort nätverk av frivilliga. 

1873 öppnar Skandinavisk-etnografiska 
samlingen sin första utställning på 
Drottninggatan. Den blir en framgång 
både hemma och på Världsutställningen 
i Paris 1878. Samlingen växer och 
visionen är ett museum på Djurgården, 
inspirerat av samtida museer i Europa.

Den ikoniska museibyggnaden på 
Djurgården, som ritades av Isak Gustaf 
Clason och invigdes 1907, har i dag ett 
stort kulturhistoriskt värde och är därför 
förklarad som byggnadsminne.

Mer om musei byggnaden
Minnets tempel: Isak Gustaf Clason, 
Nordiska museet och 1800-talets 
arkitekturvärld (2020) är en rikt 
illustrerad bok av professor Johan 
Mårtelius om museibyggnadens historia 
och gestaltning. Boken finns att köpa i 
Museibutiken.

INFÖR ÖPPNINGEN AV en ny basutställ-
ning om människor i Norden under  
500 år söker museet dig som vill 
berätta om hur det är att leva här idag. 
Vad betyder familjen för dig? Vilket 
naturfenomen berör dig mest? Vad är 
meningen med livet?  

 – När vi hade sökt igenom museets 
samlingar för att hitta spår av männi sk ors 
liv i Norden från tidigt 1500-tal och 

fram till idag kunde vi se att mycket av 
vår tid saknades. Med den efterlysning 
som vi nu går ut med hoppas vi utöka 
samlingarna med fler föremål och 
berättelser om vår egen samtid, säger 
Anna Fredholm, intendent för samtids-
historia och ansvarig för insamlingen.

Museet är särskilt intresserad av din 
relation till naturen, din familj och 
dina tankar om livets stora frågor. Vill 

du delta i en längre intervju och lämna 
ett betydelsefullt föremål till utställ-
ningen? Anmäl ditt intresse för att 
delta i insamlingsprojektet och ta 
chansen att bli en del av en oförglömlig 
utställning om människan i Norden 
under 500 år.

 
För intresseanmälan, besök  
nordiskamuseet.se/samlingar/insamling

EFTERLYSNING AV FÖREMÅL OCH BERÄTTELSER TILL  
MUSEETS STORA UTSTÄLLNINGSSATSNING 

Skiss på den nya bron som kommer att byggas vid kröningsläktaren.
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AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T

OVÄRDERLIG BILDSKATT  
BLIR TILLGÄNGLIG
100 000 kulturhistoriska foton digitaliseras i nytt unikt projekt.

 
 

NORDISKA MUSEETS stora omfattande 
samling av 6 miljoner foton är en av de 
största kulturhistoriska bildsamlingarna i 
Norden, dock är endast en mindre del av 
materialet digitaliserat. I ett nytt stort 
projekt, 100 000 Bildminnen, digitalise-
rar och tillgängliggör Nordiska museet 
100 000 fotografier från sent 1800-tal 

fram till 1970-talet.  Bildmaterialet 
kommer från kända fotografer som  
KW Gullers, Sten Didrik Bellander, 
Gunnar Lundh, Gösta Glase, Olle 
Ekberg, André och Irène Reisz. Även 
mindre samlingar i enskilda arkiv och 
museets ämbetsarkiv digitaliseras. 
Genom digitaliseringen bevaras fotona 

för eftervärlden och bilderna blir mer 
användbara och tillgängliga för allmän-
heten, forskning och media. 

Projektet pågår fram till och med 2023 
med nio projektanställda i en unik 
samverkan med Wikimedia Sverige och 
KulturIT. Bilderna görs tillgängliga på 
digitaltmuseum.se under 2023.
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NOR DI S K A M U S E E T  AKTUELLT

LEKSTUGAN
ALLA DAGAR 11.00–15.30. 

I Lekstugan är det 1890-tal på en gård  
på landet. Klä dig till piga eller dräng  
och lek dig fram genom gårdens alla 
sysslor. För dig från 5 år. Biljetter förköps.

TIDSVALVET
ALLA DAGAR 10.00–17.00.

Gör dig redo för en resa i tiden! Längst 
ner bland museets källarvalv finns en 
magisk plats – Tidsvalvet. Genom en 

magisk portal kliver du rakt in i barnens 
historia. I det Levande biblioteket 
berättar föremålen spökhistorier, törs du 
lyssna? För dig från 8 år. Biljetter förköps.

NATT PÅ NORDISKA MUSEET
MÅNDAG 31 OKTOBER OCH 
TISDAG 1 NOVEMBER 

Porten är låst, lamporna släckta och 
personalen har gått hem. Allt är tyst  
och stilla. Eller? Vad händer på  
Nordiska museet när det är stängt? 

 Det ryktas om att dörren till Nordiska 
museets väsen-arkiv inte hållits  
ordentligt stängd och att ett okänt  
antal väsen sluppit lösa på museet.
Nordiska museet välkomnar alla 
barnfamiljer och halloweenfirare till  
en unik och interaktiv museiupplevelse. 
Från 6 år i vuxens sällskap .
Biljetter förköps. 
 
Läs mer på nordiskamuseet.se/
kalendarium

HÖSTLOVET PÅ  
NORDISKA MUSEET
Gör en resa i tiden, utforska överlevnad i Arktis eller lös uppdrag och mysterier  
i museets palatslika byggnad 29 oktober – 6 november .

FINA BESÖKSSIFFROR FÖR 
SOMMARSÄSONGEN
ÅRETS SOMMARSÄSONG på Stiftelsen 
Nordiska museet har varit mycket  
bra med totalt 241 541 besökare till 
museet på Djurgården, Julita gård, 
Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga 
kaplansgård under perioden juni till 
augusti. 

Ett kärt återseende är de amerikanska 
turisterna som under flera år varit den 
största utländska gruppen som besöker 
museibyggnaden på Djurgården, och  

som museet saknat de senaste två åren. 
– Vi har kunnat erbjuda visningsverk-

samhet på Tyresö slott, Svindersvik och 
Julita gård efter två pandemistängda 
säsonger. 

Det är extra kul att konstatera att vi 
på Tyresö slott har haft fler besökare i  
år än 2019 och att hela 100 procent av 
sommarens rundturer i slottssalarna har 
genomförts, säger Mattias Cederström, 
sektionschef värdar.

Ungt bodbiträde i lekstugan… …nyfiken tidsresenär i Tidsvalvet... …vem är där på natten?
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AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T

UTSTÄLLNINGEN OCH BOKEN “Nordens 
Paris” är en hyllning till förstklassigt 
hantverk och visar ett hundratal plagg 
tillsammans med fotografier, filmer och 
berättelser om människorna på det 
mytomspunna damskrädderiet som drevs 
på varuhuset Nordiska Kompaniet, NK, i 
Stockholm under 1900-talets första hälft.

NK:s Franska klädde kungligheter, 
societeten, framstående yrkeskvinnor  
och dåtidens främsta stjärnor, däribland 
Greta Garbo och Ingrid Bergman 
– Sveriges två största skådespelare  
genom tiderna. Nu får Greta Garbos 
klänning från stumfilmen ”Gösta  
Berlings saga”, 1924, sällskap av Ingrid 
Bergmans ikoniska ridkavaj som syddes 
upp 1937 på NK:s Franska. Kavajen 
återfanns tidigare i år på Independent 
Kostym i Stockholm.

Succéutställningen 

NORDENS PARIS  
FÖRLÄNGS
Den kritikerrosade modeutställningen “Nordens Paris” 
om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 har hittills 
lockat 100 000 besökare. Nu förlängs den ett år till 
hösten 2023. Utställningen uppdateras samtidigt med 
en nyligen återfunnen ridkavaj som Ingrid Bergman bar 
i filmen ”En enda natt” 1939.

Utställningen Come to Norden visas till och med 31 augusti 2023.

COME TO NORDEN 
FÖRLÄNGS
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Nordens Paris visas till och med  
1 oktober 2023.
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S K A N S E N  AKTUELLT

UNDER KONFERENSEN fick delegaterna 
ta del av Skansens hållbarhets arbete. 
Programmet innehöll också en rad 
intressanta och inspirerande före-
läsningar. Henry McGhie, ledande 
expert inom museer och hållbarhet, 
talade om friluftsmuseernas roll och 
förutsättningar i hållbarhets arbete.  
Från Djurgården talade Camilla 
Zedendahl, Kungl. Djurgårdens 
Intressenter, om nätverkets hållbar-
hetsarbete. Det blev en mycket   
lyckad konferens med många  
intressanta kunskapsutbyten. 

JOHN BRATTMYHR LÄMNAR  
VD-POSTEN PÅ SKANSEN

En ambition i Skansens hållbarhetsarbete 
är att få bort direktverkande el. Ett exempel 
är att posthuset kunnat koppla bort det 
gamla värmesystemet och istället kopplas 
till en befintlig bergvärmeanläggning.

DEN 1A OKTOBER i år hade Stiftelsen Skansens vd John 
Brattmyhr varit verksam på Skansen i 17 år. Han har 
tillsammans med alla medarbetare stärkt Skansen som en 
av Sveriges mest populära besöksmål, navigerat genom upp 
och nedgångar, pandemi, gästrekord och utveckling av 
Skansen som en attraktiv plats att besöka. Nu väljer John 
att avsluta sin tjänst på Skansen med siktet inställt på att 
vara fortsatt aktiv med intressanta styrelseuppdrag. 

– Jag är fantastiskt glad över för troendet att leda 
Skansen och känner stor stolthet över allt som vi tillsam-
mans har åstadkommit under min tid som vd. Skansen  
är och kommer att vara en viktig plats för mig även i 
fram tiden. Det har varit en 17-årig inspirationsresa där  
vi haft himlen som tak och gästen i centrum, säger  
John Brattmyhr. 

 Stiftelsen Skansen är just nu i ett relativt stabilt läge 
där gästsiffrorna nästintill är tillbaka på 2019 års nivåer. 
Hittills i år har Skansen haft cirka 1,1 miljoner gäster 
vilket skiljer sig med cirka 20 000 gäster från rekordåret 
2019. Det ekonomiska läget är även det i linje med 2019 
men då finns i årets beräkningar att Skansen tilldelats 
extra stöd under pandemin. 

– Det känns bra att Skansen lyckats återhämta sig så 
pass bra. Jag känner mig trygg med nuläget samt den 
ledningsgrupp jag byggt upp som kommer ta Skansen 
vidare in i framtiden tillsammans med en ny vd. Det ska 
bli kul att följa utvecklingen framåt, fortsätter John. 

” Skansen är och kommer att vara en viktig plats för mig även i framtiden. 
Det har varit en 17-årig inspirationsresa.”

 

MUSEI KONFERENS  
GÄSTADE SKANSEN
Skansen stod värd för en stor 
internationell konferens  
28–30 september. Den arrangera-
des i samarbete mellan Skansen 
och Association of European 
Open Air Museums (AEOM)  
och totalt deltog 120 delegater 
från europeiska friluftsmuseer. 
Temat för årets konferens var 
”Open Air Museums and the 
Sustainable Development Goals 
– Call to Action”.

Chef för Skansen John Brattmyr bakom disken 
i Järnhandeln i Stadskvarteren.
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AKTUELLT  S K A N S E N 
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I LYKTANS SKEN

Höst på Skansen

Intresset för höstens ljusvandringar är mycket 
stort med snabbt uppbokade kvällar.
I NOVEMBER ÄR DET DAGS för höstens ljusvandringar. Upplev ett 
Skansen i mörker tillsammans med andra. När mörkret lagt sig över 
parken blir det en vandring i ljuslyktans sken, från det tidiga  
1800-talet och hundra år framåt, in i den stora revolutionen på 
belysningsområdet – elektriciteten. 

 
DATUM: 8, 9,10 november

TID: kl 18.00–19.30

KOSTNAD: 350 kronor/person. Alla med Skansens 
årskort samt medlemmar i Nordiska museet och 
Skansens Vänner får 10 % rabatt på priset, ange 
kampanjkod ”årskort” vid bokning.

skansen.se/sv/ljusvandring

Specialvisning för Vännerna,  
se programmet sidan 15.

HÖSTLOV FÖR HELA 
FAMILJEN 
Den 29 oktober drar årets höstlovsfirande igång på 
Skansen. Det blir ett mystiskt, men ändå ganska 
snällt, höstlov för hela familjen! Klura ut gåtor, 
hoppa käpphäst eller pyssla... 

 
LÖS MYSTERIET I STADSKVARTEREN
Följ med bakåt i tiden, leta ledtrådar, klura på gåtor och hjälp 
Hemliga Sällskapet lösa mysteriet med den sällsamma 
växten. På vägen får ni träffa den upptäcktsresande  
nyfikna journalisten Viola av Compassroos, den sjungande 
matrosen Vega Våghals samt ett gäng andra intressanta 
karaktärer! Den som varit riktigt klurig och löst mysteriet 
får givetvis en belöning. 

 
Se hela höstlovsprogrammet på skansen.se/hostlov 
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S K A N S E N  AKTUELLT
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MINA TRE SKANSENTIPS
Hej Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef 
på Skansen! Vilka är dina personliga guldkorn hos oss som 
man inte får missa?

1. BALTIC SEA SCIENCE CENTER –  

SKANSENS EGNA ÖSTERSJÖ

– Jag känner mig alltid stolt när jag  
går in på Baltic Sea Science Center. 
Stolt över den kunskap som finns  
där och över det arbete vi gör för att 
sprida viktig kunskap om vårt 
närmaste hav. Det är en fenomenal 
plats att spendera många timmar  
på en regnig höstdag. 
 

2. STOCKHOLMS GLASBRUK –  

EN UNIK PLATS

– Det är en magisk upplevelse att få  
se glaset formas och att få ta del av 
den innovationskraft som finns på 
Glasbruket idag. I samarbete med 
Restauration Gubbhyllan erbjuder 
man också en helt unik middags- 
upplevelse där maten tillagas på glas  
i hyttan. Exklusivt och helt 
oförglömligt. 3. SKANSENS KRUKMAKERI 

– Jag är så glad över platser som vårt 
fina Krukmakeri – ett bra exempel på 
hur Skansen vågat satsa på utveckling. 
Här har vi skapat en miljö, alltid öppen 
för våra gäster, där hantverket lever 
vidare genom våra nya kreativa 
krukmakare. Den nya kollektionen 
som krukmakarna tagit fram tillsam-
mans med Skansenbutiken är så 
vacker, och uppskattad! 

Utforska Skansenbutikens unika urval av 
handplockat svenskt hantverk, samtida 
design och bruksföremål. 

NY SÄSONG I 
MUSEIBUTIKEN 

Pläden Spets har mönster hämtat från hättan till Gagnefs folkdräkt. 
Ett fint exempel på en produkt särskilt framtagen för Skansens unika 
sortiment. Merinoull 130 x 170, 999:-

NU ÄR BUTIKEN FYLLD med vackra produkter för höstens 
skogsutflykter, mysiga stunder hemma eller firande av  
far den 13 november. 

När du handlar i Skansenbutiken stödjer du också 
Stiftelsen Skansens verksamhet. Medlemmar i Nordiska 
museet och Skansens Vänner har 10 % rabatt på 
sortimentet. 

Under hösten har Skansenbutiken öppet vardagar 11–16 
och helger 11–17. Eller besök den välsorterade webb-   
shoppen.

skansenbutiken.se
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AKTUELLT NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R

VÄLKOMMEN CLARA!

Clara Block Hane är ny verksamhetschef för  
Nordiska museets och Skansens vänförening.

Hårt slit i dockskåpet ...

En tidsresa på Skansen ...

Sedan den 1 september är 
Clara Block Hane ny verksam-
hetschef för Nordiska museets 
och Skansens vänförening. 

VÅR NYA VERKSAMHETSCHEF efterträder 
Anna-Kaisa Summanen Öhgren, som gått 
vidare till en ny tjänst på Stockholms 
auktionsverk. Clara Block Hane är 
litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, 
kulturjournalist och författare, och har 
även arbetat med kommunikation och 
marknadsföring. Vid sidan av sitt halv-
tidsarbete med vänföreningen kommer 
Clara fortsätta att skriva.

Vad är ditt bästa 
Skansen-tips?
– Nu när jag är här lite oftare inser jag att 
jag gjort misstaget att ta med mina barn 
till Skansen de dagar då det är mycket 
folk, som nationaldagen och sommar- och 
helgdagar med vackert väder. Skansen är 
som finast en krispig höstdag eller när 
våren just tittar fram, och det en vardag 
när husen och gångarna är så tomma att 
det verkligen känns som att resa i tiden.

Vilket är ditt bästa  
barndomsminne från  
Nordiska museet?
– Utan tvekan dockhusen, som jag 
älskade utan förbehåll och besökte många 
gånger med både min mamma och min 
mormor. Jag tyckte också mycket om 
Gustav Vasa, hur stor han var och hur 
han så bestämt vaktade det slottsliknan-
de museet med sitt för ett barn så 
imponerande höga takvalv.
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NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R  AKTUELLT

DET ÄR EN SPRAKANDE vacker höstdag 
när jag skriver denna text från det 
tornrum i Nordiska museet som är 
vänföreningens kansli och numera min 
arbetsplats. Trädens löv har fått alla 
nyanser från grönt till rött och i 
Djurgårdsbrunnsviken glittrar vattnet 
medan skolklasserna samlas och spårvag-
nen skramlar förbi. Allt är som det ska, 
så ser det ut, fastän alldeles för mycket 
inte är som det ska. 

Förutom Coronan som inte riktigt ger 
sig, klimatförändringarna som vi helst 
inte tänker på och kriget i Ukraina som 
bara fortsätter, har vi nu också en 
fallande börs, stigande räntor och en 
oroväckande energikris.

Jag tänker på mina mor- och far-  
föräldrar som var i ungefär samma ålder 
som jag är nu och hade barn att försörja 
under andra världskriget. Mormor och 
morfar bodde på Lidingö, alltså ganska 
skyddat, men under kriget hade de 
judiska flyktingar boende på vinden och 
var väl medvetna om vad som hände i 
Tyskland och de annekterade länderna. 
Min farföräldrar var strängt kristna och 
bodde i Göteborg, där farfar var 

kyrkoherde och anti-nazist på religiösa 
grunder. Under kriget hjälpte han norska 
motståndsrörelsen att få kontakt med 
fiskare i Bohuslän som kunde gömma 
norrmän som måst fly. Vad är min oro 
och mina umbäranden jämfört med deras 
sex år av indragna matvaror och rappor-
ter om det otäcka som hände på andra 
sidan havet? Såklart ingenting.

Ändå har vi en tid av prioriteringar 
framför oss och det kan ligga nära till 
hands att medlemskap i en vänförening 
får ryka när elräkningar och högre räntor 
sätter ekonomin på prov.  
”Har vi råd med kultur?” är en fråga att 
ställa sig, men också: ”Har vi råd att 
avstå från kultur?”. För förutom mat och 
tak över huvudet, vad kan vara viktigare 
nu än att hålla det egna modet uppe och 
att hjälpas åt att tillsammans stärka den 
kultur som är än viktigare i osäkra tider? 
”Kultur är gymping för själen” som 
vänföreningens ordförande i 40 år H.K.H 
prins Bertil skrev i en medlemskampanj 
1985.  

Från och med det här numret av  
Artur erbjuder vi ett familjemedlem-  
skap som gäller en eller två vuxna  

och alla deras barn skrivna på samma 
adress. Ett gemensamt nummer av Artur 
ingår, och förstås fri entré på Skansen 
och Nordiska museet med tillhörande 
utflyktsmål i Sverige, Norge och 
Danmark. 

Vår förhoppning är att det kan bli  
en present eller en julklapp till barn och 
barnbarn som inte bara betyder något 
här och nu under året som kommer, utan 
grundar vanan att gå på museer och ger 
kunskap för livet. För framtiden börjar i 
historien och vår insikt om vilka vi är och 
vilka vi har varit – och att trots det som 
oroar inse vilken tur vi har som lever just 
här och nu.

Varmt välkommen att låta dig berikas av 
senhöstens program för Nordiska 
museets och Skansens vänner!

Clara Block Hane
oktober 2022

UTSIKT & INSIKT

FRÅN VÅRT TORNRUM

”Har vi råd att avstå från kultur?”

VÅRT NYA MEDLEMSKAP  
FÖR HELA FAMILJEN
Bästa presenten till barn och barnbarn!  
Nu inför vi det helt nya FAMILJEMEDLEMSKAPET, som gäller för en 
eller två vuxna och alla deras barn skrivna på samma adress.  
Syftet är att ge unga glädje, kunskap, nöje och naturlig vana att 
gå på museer – särskilt förstås Skansen, Nordiska museet  
och alla utflyktsmål som ingår i vårt generösa medlemskap!  
Läs mer om hur detta tecknas på sidan 12.
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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
Clara Block Hane,  
verksamhetschef  
TELEFONTID: Tis  och tors 
9.00 – 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

●  FRI ENTRÉ TILL NORDISKA MUSEET OCH 

SKANSEN (gäller ej utställningar med 
förhöjd entré eller evenemang anordnad 
av extern aktör) samt gratis audioguide 
på Nordiska museet.

●  MEDLEMSTIDNINGEN ARTUR hem-
skickad fyra gånger per år och möjlighet 
att anmäla sig till våra föreläsningar, 

musei besök och andra medlemsaktiviteter 
(anmälan på www.nordiskamuseet.se/
vanner). 

●  FRI ENTRÉ till Julita gård i Sörmland, 
Härkeberga kaplansgård i Uppland, 
Svindersvik sommarnöje i Nacka, Tyresö 
slott i Tyresö och Jamtli i Östersund, 
Sverresborg i Trondheim. Fri entré gäller 

även till Norsk folkemuseum i Oslo och 
Maihaugen i Lillehammer (i Norge) och 
Den gamle by i Århus (i Danmark).

● 10 PROCENTS RABATT i museibutikerna 
på Nordiska museet, Skansen och Julita 
gård och kaffe på maten i Nordiska 
museets restaurang.

BLI VÄN MED OSS
Ett medlemskap i vår förening innebär att du stöder två av Sveriges  
viktigaste museer med inköp av utställnings föremål och stipendier till  
personalen. Dessutom får du en rad förmåner: 

EN FÖRENING,  
TVÅ MUSEER, 
TRE MEDLEMSKAP
I vår fina vänförening grundad  
1918 blir du vän till två museer 
– både Nordiska museet och  
Skansen. Medlemskapen kan  
tecknas antingen i Nordiska museets 
museibutik eller på vår hemsida  
www.nordiskamuseet.se/vanner

ENSKILD MEDLEM, 650 KR
Gäller en person, som under året får fyra nummer av Artur, 
möjlighet att delta i våra arrangemang och alla de förmåner 
som finns beskrivna här ovan.  
Ständigt enskilt medlemskap kan tecknas för 10 000 kr.

PARMEDLEMSKAP, 850 KR
Gäller äkta makar/sammanboende skrivna på samma adress, 
som får varsitt medlemskort. Ett exemplar av varje utgåva av 
Artur skickas hem till adressen.  
Ständigt parmedlemskap kostar 15 000 kr.

NYHET FAMILJEMEDLEMSKAP, 950 KR
Bästa presenten till barn och barnbarn! Familjemedlemskapet 
gäller en eller två vuxna och deras barn – samtliga ska vara 
skrivna på samma adress. Familjen delar på tidningen Artur 
och alla i familjen över fyra år får varsitt medlemskort.

Medlemskorten är personliga och får inte lånas ut. Skriv ditt namn tydligt på kortets baksida.  
Stickkontroller av ID-kort eller andra ID-handlingar kan förekomma vid entréerna.
Kontakta kansliet via e-post vanner@nordiskamuseet.se om du förlorat ditt medlemskort. 
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NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

VÄNNERNA GÖR  
BRÖLLOPEN I SEGLORA 
ÄNNU VACKRARE

GÅVORNA 
FRÅN 

VÄNNERNA

NU BLIR DET 
LÄTTARE 
ATT BOKA OCH 
BETALA VÅRA 
AKTIVITETER

 

VISST ÄR VI GLADA för att våra föreläsningar och 
utflykter är så populära, men det är såklart lite 
tråkigt att så ofta behöva lämna besked om att 
aktiviteten är fullbokad.

Vi vet också att proceduren med att antingen ringa 
under telefontid eller att mejla och vänta på svar om 
anmälan innan betalning kan göras är onödigt 
krånglig för er medlemmar. Från och med detta 
nummer av Artur har vi därför förenklat anmälan 
och betalningen, och samtidigt gjort det möjligt för 
er att själva se vilka aktiviteter som har platser kvar, 
och vilka som är fullbokade. 

GÖR SÅ HÄR: Gå in på vänföreningens sida för 
medlemmar www.nordiskamuseet.se/vanner – där 
finns de aktuella evenemangen utlagda och genom att 
klicka på bilden kommer man vidare till anmälan och 
betalning via swish eller BG.

Detta är vad vi rekommenderar, men om någon så 
önskar finns fortfarande möjlighet att anmäla sig via 
mejl till vanner@nordiskamuseet.se eller under vår 
telefontid: tisdag och torsdag 9.00-12.00,  
tel 08-519 546 93. 

VI VILL OCKSÅ PÅMINNA om att anmälan är bindande 
och att återbetalningen inte görs om avbokning sker 
senare än sju dagar före aktiviteten. Detta för att 
föreningen ska ha minsta möjliga kostnader för 
avbokningar och att alla medel ska gå till att främja 
Nordiska museets och Skansens kulturarv och 
verksamheter. 

I SEGLORA KYRKA PÅ SKANSEN är både orgeln, det 
elektriska pianot, mattan och brudkronan gåvor skänkta 
från vännerna. Kyrkan byggdes 1729–1730 i Seglora i 
Västergötland för att ersätta en äldre knuttimrad kyrka, 
som samtidigt revs. 

1916–1918 lät Artur Hazelius flytta kyrkan till 
Skansen, och vid grävningen hittade man rester av en 
medeltida kyrka och mynt från 1200-talet. 

DEN MÄKTIGASTE AV VÄNNERNAS GÅVOR till i kyrkan är 
helt klart den vit- och blågrönmålade orgeln med förgyllda 
ornament och sju register. Orgeln byggdes 1777 för Films 
kyrka i Uppland av stolmakaren och orgelbyggaren Jonas 
Ekengren (1736–1793) från Stockholm. Man tror att 
orgeln ursprungligen byggdes för Films kyrka i Uppland. 
1908 såldes den till Nordiska museet av E Tranberg från 
Andersbo, Dannemora i Uppland och 1962 flyttades den 
till Skansen som en gåva skänkt av vännerna. Året därpå 
fick orgeln sig dessutom en grundlig renovering.

DEN VACKRA BRUDKRONAN är utförd 1820 i Umeå och 
skänktes av vännerna 2001. Tidigare kunde den hyras av 
brudar som gifte sig i den populära bröllopskyrkan. 
Numera förvaras kronan i Klädkammaren och hyrs inte 
längre ut, tiderna förändras, och nu har vi istället glädjen 
att när som helst kunna lyssna på vackra ”Seglora 
brudmarsch” spelad av Karin Strid på den av vännerna 
skänkta Ekengrenorgeln (eftersom den finns på Spotify).
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AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R

VÄNNERNAS PROGRAM

DEN GENERÖSA FAMILJEN WICANDER OCH 
PORSLINSSAMLINGEN PÅ RIDDARHUSET 

Historien om familjen Wicanders enorma generositet börjar 
1868, då August Wicander flyttar till Stockholm och startar 
en korkfabrik som utvecklas till flera industrier. 

På Djurgården låter han bygga Villa Lusthusporten, där  
sonen Hjalmar bor innan han skänker huset till Nordiska 
museet. Sin miniatyrporträttsamling, mängder av andra 
föremål och en stor summa pengar donerar han till 
Nationalmuseum. 

Till Riddarhuset ger han den samling av 308 pjäser ostindiskt 
porslin med 175 olika ättevapen som han byggt upp under 40 
år – och hans son Carl August testamenterar Harpsund till 
rekreationsbostad för statsministern. 

Om Hjalmar Wicander och hans unika porslinssamling 
berättar intendent Ulla-Karin Warberg. 

TID: Måndag 7 november kl 17.00–18.30.  

PLATS: Riddarhuset, Riddarhustorget 10. 

PRIS: 160 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING: www.nordiskamuseet.se/vanner.

FÖRVÄNTAN – ANNA-KARIN PALM OCH 
ADVENTSKALENDERN MED KULTUR

Vem sa att adventskalendrar är till för barn? Genom att 
sprätta upp uppslag för uppslag får man i ”Adventskalender 
konst & litteratur” en daglig kulturupplevelse från den  
1 december till julafton. Temat är ”Förväntan” och  
24 väletablerade författare och konstnärer deltar, t ex  
Mamma Andersson, Staffan Hellstrand, Jonas Karlsson, 
Harald Lyth, Maria Miesenberger, Anna-Karin Palm,  
Kristian Petri, Karolina Ramqvist, Martin Wickström  
och Stina Wirsén deltar. 

Under kvällen berättar förläggare Margareta 
Petersson om kalendern och Anna-Karin Palm 
om sitt bidrag och sitt författarskap, både den 
Augustprisbelönade Selma Lagerlöf-biografin 
och den senaste boken om hennes mammas 
Alzheimer. Samtals ledare: Clara Block Hane. 
Varm, kanel- och kardemummadoftande 
äppelmust med saffransskorpa serveras och 
efter samtalet säljs kalendern till vänpris. 

TID: Torsdag 10 november kl 18–19.30.

PLATS: Skånska gruvan på Skansen entré vid  
Rosendalsvägen 14.

PRIS: 225 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING:  
www.nordiskamuseet.se/vanner 

November och december 2022
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NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

VÄNNERNAS PROGRAM

STÄMNINGSFULL LJUSVANDRING  
PÅ SKANSEN

En av de saker som gått förlorad med den moderna  
världen är att se stjärnorna på himlen utan konkurrens av 
allt ljus som vi människor låter lysa under de mörka 
timmarna. 

Under den traditionella ljusvandringen på Skansen får vi  
en chans att uppleva det kompakta mörker som kvällstid 
sänkte sig över stad och landsbygd under den tid då man 
ännu (så långt det var möjligt) arbetade under dygnets ljusa 
timmar och om under andra timmar måste förlita sig på 
sken från ljus och brasor för att se något alls. 

I lyktans sken vandrar vi från det tidiga 1800-talet och 
hundra år framåt: in i den stora revolutionen på  
belysningsområdet: elektriciteten! 

TID: Onsdag 16 november kl 18.00–19.30

PLATS: Samling kl 17.45 vid Skansens huvudentré. 

PRIS: 250 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING:  
www.nordiskamuseet.se/vanner 

DEN MODERNA KONSTENS ANFÖRARE  
– CLAES BRITTON OM PONTUS HULTÉN 

Pontus Hultén (1924–2006) var en beundrad och omstridd 
förkämpe för den moderna konsten, kanske nittonhundra- 
talets mest banbrytande museichef. Under sitt långa 
yrkesliv lyckades han på ett genomgripande sätt forma den 
nya tidens konstmuseer, men djärv som få fick han inte bara 
uppleva succéer, utan också skandaler. Under nio år 
arbetade Claes Britton med sin biografi, som är rikt 
illustrerad och förutom en intervju med Pontus Hultén 
själv innehåller möten med konstnärer, gallerister  
och museichefer på fem kontinenter. Claes Britton 
är författare, creative director, känd stockholmsde-
battör och skriver bland annat i Dagens Nyheter.

Samtalsledare: Clara Block Hane. Mot slutet av 
kvällen finns möjlighet att köpa boken till vänpris.  

TID: Onsdag 30 november kl 18.00–19.30 

PLATS: Nordiska museets föreläsningssal.  

PRIS: 180 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING:  
www.nordiskamuseet.se/vanner 
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Retur:
Nordiska museets & Skansens Vänner
Box 27820
115 93 Stockholm

400 ÅRS SMYCKESHISTORIA MED 
ANTIKRUNDANS CAROLINA TÜÜR OCH 
VICTORIA ASTUDILLO 

Kom med på en tidsresa genom juvelernas glittriga historia!  
Med början i renässansen berättar Carolina Tüür och  
Victoria Astudillo om smycken från olika epoker, hur de sett  
ut och använts. Krig, politik, upptäckter, tekniska framsteg, 
klasskillnader och sedvänjor – allt har betydelse för hur  
smycken utformats och burits. I den bildsatta föreläsningen 
möter vi tongivande personer från varje epok för att höra om  
de smycken de bar och vilka ädelstenar som då var populära. 
Mot slutet av kvällen går vi upp till Nordiska museets  
utställning om smycken på plan 3. 

Carolina Tüür och Victoria Astudillo är båda gemmologer 
(experter på ädelstenar) och driver C&V Jewellery Escape 
som köper, säljer och värderar äldre, antika smycken.  

TID: Onsdag 7 december kl 18–19.30 

PLATS: Nordiska museets föreläsningssal.

PRIS: 180 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING: www.nordiskamuseet.se/vanner 

JULKAFFE & BENGT AF KLINTBERG  
OM HUR VÅRA JULTRADITIONER KOM TILL 

Varför är det jultomten som ger julklappar och inte de  
tre vise männen, Sankt Nikolaus eller Staffan Stalledräng?  
I det förindustriella bondesamhället hade ungdomar skapat 
jultraditioner som stjärngossetåg och upptåget att kasta in en 
skämtsam gåva, klappa hårt på dörren och springa sin väg. Först i 
mitten av 1800-talet gjorde det växande borgerskapet julen till 
barnens högtid – med en utklädd gåvogivare och smyckad gran 
att dansa runt.

Årets sista aktivitet inleds med julkaffe och saffranskaka och 
därefter berättar folklivsforskaren och författaren  
Bengt af Klintberg på det tema som kallas ”the invention  
of traditions” – hur den borgerliga kulturen, influerad av tidens 
nationalromantik, skapade de jultraditioner vi nu tar för givna. 
Efter föreläsningen finns möjlighet att handla julklappar till  
15 % rabatt i Nordiska museets shop.

TID: Onsdag 14 december kl 15.00–16.30

PLATS: Nordiska museet, kl 15.00 i restaurangen och från 15.30 
i föreläsningssalen. 

PRIS: 225 kr. Antalet platser är begränsat.

ANMÄLAN & BETALNING:  www.nordiskamuseet.se/vanner 

Avs:
Exakta Print AB
Brännögatan 5
211 24 Malmö

Anmälan till aktiviteterna görs på www.nordiskamuseet.se/vanner där man kan betala med swish eller faktura  
(senast sju dagar efter anmälan, därefter förbehåller oss rätten att att ge andra medlemmar möjlighet till att komma  

med på aktiviteten). Anmälan är bindande och återbetalningen görs ej vid avbokning senare än sju dagar före aktiviteten.  
Meddela gärna ändå senare förhinder så att någon annan kan ges möjlighet att få din plats. 

Det går även att anmäla sig via mejladress vanner@nordiskamuseet.se eller tel 08-519 546 93,  
telefontid tisdag och torsdag kl 09.00 –12.00 (ej under skollov då vi också behöver längre tid att svara på mejl). 

Vi hoppas att programmet kommer våra vänner till glädje!
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