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VÄNFÖRENINGEN 
FIRAR 100 ÅR!

Hipp hipp  
hurra!
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AKTUELLT SK A NSEN

SKANSEN-VÅR!
VÅREN PÅ SKANSEN börjar redan i slutet av mars då påsken 
infaller 29 mars – 8 april. Förutom traditionsenlig påsk marknad 
med hantverk och slöjd berättas om påskfirande i flera 
kulturhistoriska hus de olika dagarna. På skärtorsdagen är det 
fri entré för alla påskkärringar och påskgubbar upp till 15 år 
som kommer utklädda. Det pågår också en rad påskrelaterade 
lekar, aktiviteter och pyssel som till exempel äggapickning.

Den 30 april firas Valborg traditionsenligt med tal till  
våren, körsång och konserter samt den stora fina elden  
som tänds på kvällen kl 21 på Solllidenplan. 

1 maj är det premiär för Lill-Skansenteater-föreställningen 
som sedan pågår varje dag fram till 30 september.

17 maj firas Norges nationaldag med tåg, tal, musik och 
folkdräktsklädda besökare. Det blir en dag av festligheter  
med fantastisk och”herlig” stämning på hela Skansen.

19 – 20 maj är det dags för programmet Tjolahopp, tjolahej 
– Astrid Lindgrens värld på Skansen i samarbete med  
Rabén & Sjögren, Astrid Lindgrens Värld och Saltkråkan. 
Skansen fylls av sång och musik och lekar med anknytning  
till Astrid Lindgrens alla sagor och berättelser. Se Pippiteater 
eller sjung med i allsång…

22 – 23 maj fortsätter fokus på barn och barnlitteratur  
när det är Barn och böcker – temadagar för barns läslust och 
språkutveckling i samarbete med utbildningsförvaltningen 
Stockholms stad, Stockholms stadsbibliotek och alma.

6 juni inleds sedan sommaren sedvanligt med 
nationaldagsfirande. Dagens omfattande program avslutas  
med en både festlig och högtidlig konsert på Sollidenscenen 
med den kungliga familjen på hedersplats.

 9 juni är det återigen årets mest kärleksfyllda dag på 
Skansen. Då det blir Drop in-bröllop för alla som vill göra  
slag i saken och gifta sig på ett sommarvackert Skansen.
www.skansen.se/sv/kalendarium

30 april

29 mars

6 juni

9 juni22–23 maj
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 NOR DISK A M USEET AKTUELLT

SPÄNNANDE OCH VIKTIGA 
NYA DIGITALA INSAMLINGAR
Under demokratiåret 2018 följer Nordiska 
museet med reportagebyrån Blankspot  
på en 340 mil lång reportageserie i den 
svenska demokratin. Reportageserien 
Verkliga Sverige färdas genom svenska 
landskap för att möta människors 
berättelser om sin vardag och lyfta fram 
röster bortom lokalsamhället. Reportage-
resan görs i samarbete med Lärarstiftelsen, 
Studieförbundet Vuxensko lan och  
Svensk Biblioteksförening och kommer  
att undersöka vilka arenor för kunskaps-
utbyten mellan människor som finns.

RAMEN FÖR REPORTAGESERIEN Verkliga Sverige är Selma 
Lagerlöfs läsebok Nils Holgerssons underbara resa. När boken 
skrevs hade de första flygplanen precis lyft och Sverige stod 
inför en lika stor omvandling som den vi nu befinner oss  
i. På vilket sätt liknar de utmaningar som beskrevs för drygt 
100 år sedan de som finns idag? Vilka är sakfrågorna som 
påverkar människors liv? Hur löser man de nya bildnings-
behoven? Var finns kunskapsklyftorna? Hur engagerar man 
sig? Vad förklarar skillnaderna i demokratisk delaktighet 
runt om i landet?

 Som en del av Blankspots resa kommer Nordiska museet 
att dokumentera den enskilda individens engagemang  
och möjlighet att göra sin röst hörd. Nordiska museet vill 

undersöka om hur vi tycker att vi kan påverka samhället 
idag genom att göra vår röst hörd och vilka samhällsfrågor  
vi tycker är viktiga att engagera oss i för att kunna  
påverka vår vardag.

Materialet samlas in via uppropet Att göra sin röst hörd  
på minnen.se, museets webbplats för att samla berättelser 
och erfarenheter. Bidragen arkiveras för kommande 
generationer och forskning och bildar underlag för framtida 
utställningar och publikationer vid Nordiska museet. 

 – Vi tror att många gör sin röst hörd idag, men förstås  
i helt andra kanaler än på Selma Lagerlöfs tid. Många 
uttrycker åsikter och tankar till exempel i sociala medier, 
direkt från sin mobiltelefon. Nordiska museet har genom 
webbplatsen www.minnen.se velat skapa en kanal in till 
museets samlingar där vem som helst kan bidra och på  
så sätt göra sin röst hörd till kommande generationer,  
säger Kajsa Hartig, projektledare på Nordiska museet.

 Nordiska museet gör också en digital insamling i 
anslutning till kampanjen #metoo. Det kan vara något  
som postats eller delats i digitala medier eller berättelser 
och upplevelser från deltagande i olika manifestationer. 
Uppgiftslämnarna kan själva välja om bidragen ska 
publiceras på Minnen.se, öppet för andra att ta del av, eller 
enbart skickas in för forskning till Nordiska museets arkiv.
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Minnen.se är en webbplats där museer och andra kulturarvsorganisationer 
samlar personliga berättelser. Vem som helst kan bidra med egna  
berättelser till aktuella insamlingsteman. Både i aktuella och arkiverade 
insamlingsteman sparas berättelserna för framtiden i en gemensam 
minnesbank. Olika museum ansvarar för olika insamlingstema  
som presenteras på insamlingssidan.
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 NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER AKTUELLT

I STORT ÄR HUVUDUPPGIFTEN för vänföreningen densamma  
nu som för hundra år sedan, nämligen att bistå med 
ekonomiska bidrag. Det som har förändrats genom åren är 
att dessa bidrag i dag inte bara kanaliseras till föremålsinköp 
– kompletteringar till samlingarna – utan lika gärna kan gå 
till exempelvis ombyggnader, renoveringar, dokumentation, 
publiceringar och andra praktiska behov. Vi vet att 
museerna ständigt har det svårt att få resurserna att räcka 
till. Vi kan också utgå ifrån att denna realitet kommer att 
bestå och att vänföreningen därför har en fortsatt uppgift 
att fylla. Attityderna kring kultursponsring har förändrats 
och vi kan notera ett allt större intresse från privatpersoner 
och företag för att stödja kultur i allmänhet. Här finns 
möjlighet att främja museernas verksamheter inte bara 
genom ekonomiska bidrag utan också med kontakter.

Grundförutsättningen för vänföreningens stöd har  
varit och förblir att tillräckligt många har velat vara medlem. 
Medlemsantalet har varierat stort över åren, så också 
målgrupperna. Från att ursprungligen har bestått av  
en liten skara ur landets ekonomiska elit, vars engagemang  
i och för sig varit förutsättningen för många oersättliga 
föremåls förvärv, täcker medlemsregistret i dag hela landet 
och sträcker sig även ut internationellt. Dagens drygt  
3 000 medlemmar påvisar ett stabilt intresse för den 
stödjande funktion som det innebär att vara ”vän”  
till Nordiska museet och Skansen.

Att medlemsantalet har kvarstått på denna nivå trots 
reformen med fri entré till de statliga museerna är  
glädjande men kan ändå inte tas för given. Viljan till att  
lösa medlemskap baseras på Nordiska museets och Skansens 
stora generella attraktionskraft och generositet med fri  
entré som en viktig förmån men många gånger också på  

en önskan om att få komma närmare och hjälpa till.  
De är två folkkära institutioner som ger uttryck för ett 
behov av identifikation med traditioner och kunskap  
om det förflutna. Vi återkommer till dem under alla 
årstider, gärna med familj och vänner, för att få positiva 
upplevelser av våra högtider och lära om tidigare 
generationers erfarenheter. Samtidigt lever vi i en tid  
när både samtiden och framtiden blir alltmer närvarande. 
Vänskapsband påverkas när omvärlden förändras  
och det gäller givetvis även organisationer.

Både Nordiska museet och Skansen är ovärderliga  
som kunskapsbanker och viktiga länkar mellan historiens 
erfarenheter och framtida visioner. Kan museerna hitta  
en effektiv form för denna kunskapsförmedling är det 
uppenbart vilken unik och viktig roll de kan spela även 
framöver. Artur Hazelius uppmaning ”Känn dig själv”  
är lika angeläget nu som då så länge den följs av frågan 
”Vart är jag på väg?”. Även för vänföreningens del  
är det av största vikt att lyssna och utvecklas i takt  
med tiden. Förhoppningen är att även fortsatt kunna  
bilda en länk mellan publik och museum, verka som  
god ambassadör och hjälpa till att uppmärksamma 
museerna som självklara träffpunkter.

Det finns all anledning att skänka en tacksamhetens 
tanke till alla de vänner som under åren generöst bidragit 
ekonomiskt och med olika gåvor eller ställt upp ideellt  
med värdefulla arbetsinsatser. Vi tackar för gott samarbete 
med Nordiska museet och Skansen under de första hundra  
åren och ser med glädje fram emot de kommande.

 
NICLAS FORSMAN
ordförande i Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner

VÄNNER NU OCH FRAMÖVER
Den 19 december 1918 bildades Samfundet Nordiska museets Vänner på initiativ  
av museets dåvarande styresman Gustaf Upmark. Vi har i år, som en av landets  
äldsta museivänföreningar, glädjen att fira själva jubileet men också anledning till  
att reflektera över hur vänföreningens huvuduppgifter förändrats över tiden och  
kanske också över rollen som understödjare till de bägge museerna. Hur kan  
vi utvecklas för att ännu bättre främja deras verksamheter?

Med anledning av vårt 100-års-
jubileum kommer vänföreningen  
att vara årets tema för boken  
Fataburen. Här ordförande 
Niclas Forsmans förord.



inbjuder till  
100 -ÅRS ÅRSMÖTE

o

i närvaro av   
H.K.H.  

Kronprinsessan Victoria

TID:

Måndag 14 maj 2018 kl. 18.00

PLATS: 
Nordiska museet



PROGR A M 

o

Årsmötesförhandlingar
 

Utdelning av stipendier till  
Nordiska museets  

och Skansens medarbetare
 

Musikframträdanden av  
konsertpianist Roland Pöntinen

 
Förfriskningar & mingel

o
Var vänlig medtag medlemskort.  

Platserna skall vara intagna senast kl. 17.45.



ANMÄLAN:  
Senast 23 april 2018 till  

Nordiska museets & Skansens vänner,  
Box 27 820, 115 93 Stockholm,  
via e-post eller kansliets telefon.

Ange namn på samtliga medlemmar  
som kommer och telefonnummer.

Ange också om ni önskar  
förfriskningar efter årsmötet.

KOSTNAD: 
150 kr per person för mingeltallrik,  

vitt vin / vatten / lättöl, kaffe och 
födelsedagstårta. Anmälan och inbetalning 

senast 23 april gällande förtäring är  
bindande.Betalning till plusgiro 190124-8.

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas  
tillgänglig vid årsmötet. Den kan även rekvireras  

från Vännernas kansli, tel. 08-519 546 93  
eller e-post: vanner@nordiskamuseet.se
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STYRELSE
Niclas Forsman – ordförande
Hans Malmsten – skattmästare
Sanne Houby-Nielsen – Nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen
Elisabeth Edholm Fernström
Meg Tivéus 
Anna Norrby 
Christina Sollenberg Britton 
Johan Nordenfalk 
Carin Bergström 
Michael Berglöf

KANSLI
Marie Arwén Jonsson, 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: Niclas Forsman 
REDAKTÖR: Christina Sollenberg Britton 
E-POST: christina@brittonbritton.com 
TRYCK: Strokirk-Landströms, Lidköping 

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 
INFORMERAR
PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlems korten är personliga  
och inte får 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 ”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.

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.

NORDISKA MUSEETS NYA ÅRSKORT

Sedan en tid har Nordiska museet ett eget årskort. Ej att 
förväxlas med Vänföreningens. För mer information kontakta 
kansliet eller gå in på hemsidan: www.nordiskamuseet.se/
kontakt/nordiska-museets-och-skansens-vanner 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Håll dig löpande uppdaterad om Vänföreningens  
aktiviteter och program genom att följa vår facebook-sida:  
www.facebook.com/NordiskamuseetochSkansensVanner
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Abrahamsson Heléne, Vendelsö
Arenas Dominique, Stockholm
Aronsson Per, Mora
Backlund Jonas, Stockholm
Beijer Michaela, Stockholm
Billingmark Malin, Rönninge
Björkdahl Lasse, Uttran
Chang Sofia, Stockholm
Cornacchini Sara & Andreas, Stockholm
Elmér Solveig & Anders, Danderyd
Eriksson Björn, Stockholm
Flodström Erika & Anders, Enskede
Forsberg Krister & Mariane, Lidingö
Freimann Erika, Stockholm
Frendberg Lena & Amir, Lidingö
Fristedt Gunilla, Solna
From Susanne, Handen
Gahn Tomasine, Stockholm
Griffin Catherine & Dan, Irland
Grönlund Margareta & Lars, Stockholm
Gustafsson Callemo Petra, Stockholm
Haggård-Larsson Sofie, Stockholm
Hallenrud Marianne, Stockholm
Hallgren Eva, Eskilstuna

Pütz Tobias, Solna
Ramell Gunilla, Göteborg
Reid Christopher, Stockholm
Renner Tom, Rönninge
Rosenbeck Eriksson Malin, Stockholm
Sjökvist Daniel, Årsta
Sjökvist Dlugoszewska Agnieszka, Årsta
Smedberg Pehr-Stefan , Stockholm
Somero Anne Maria, Sundbyberg
Stenson Ingela, Stockholm
Svensson Lena & Bo, Stockholm
Ullman Ingrid, Stockholm
Wahlstedt Bertil, Lidingö
Warren Ulf, Stockholm
Westerblom Hanna & Alexander, Stockholm
Widén Klas, Stockholm
Wiegandt Håkan, Enskede Gård
Vilval Karolina & Alexander, Stockholm
Winell Reid Klara, Stockholm
Winkens Kerstin, Solna
von Malmborg Eva & Björn, Stockholm
Zakrisson Birgitta & Thomas, Stockholm
Åström Eva, Saltsjö-Boo 

o

Hallmans Elisabeth, Stockholm
Hannervall Erica, Stockholm
Hellsing Johanna, Stockholm
Helmersson Ylva & Mats, Ekerö
Hillborg Görel, Saltsjö-Boo
Hines Sofia, Stoc, Saltsjö-Boo
Holgersson Agneta & Per, Huddinge
Jagrén Ulrika & Lars, Hägersten
Johannesson Theodora & Silvor, Täby
Johansson Maria, Stockholm
Järkvik Oscar, Stockholm
Karlsson Åke, Vendelsö
Kjellberg Lotta & Bertil, Täby
Knås Rebecka, Johanneshov
Lorentson Gustaf, Stockholm
Lundberg Maria-Elida, Täby
Mehlin Eva & Hans, Saltsjö-Boo
Morfeldt Camilla & Marcus, Stockholm
Nilsson Wängelin Mona, Uttran
Nordenskiöld Maud, Gustavsberg
Norén Anna-Maria, Mora
Norman Aina, Vallentuna
Osswald Helena & Lars, Tumba
Persson Olle, Solna

JAN O BERG IN MEMORIAM
Jan O Berg 1937 – 2018, civilekonom och fil.doktor har 
avlidit strax före sin 81-årsdag. Under många år var Jan 
skattmästare i Nordiska museets & Skansens vänner. Han 
hade stor betydelse för bildandet av medlemstidningen 
Artur och han var den som sedan namngav den för att hedra 
Artur Hazelius, grundare av de båda museerna. 

Jan O Berg har också lämnat många andra avtryck i 
Vänföreningen inte minst då han år 2000 var initiativtagare 
till instiftandet av stipendier för personalen på Nordiska 
museet respektive Skansen. Han låg också bakom 
instiftandet av det så kallade Arturpriset som delades ut  
nio gånger från år 2001 till en person för ”en gagnelig 
kulturgärning i Artur Hazelius anda”.

NYA VÄNNER

VILL DU VARA MED och starta en helt ny volontärgrupp  
på Skansen? Ditt uppdrag blir att aktivt ta kontakt med 
gästerna, välkomna och informera dem om Skansen.  
Uppdraget utförs utomhus. Vi utlovar intressanta möten 
med gäster i olika åldrar från hela världen! 

Vi vänder oss till dig i vänföreningen för att vi tror  
att du kan vara den rätta för uppdraget. 
FÖR ATT ANTA UPPDRAGET BEHÖVER DU:

VÄLKOMNANDE VOLONTÄRER  
SÖKES TILL SKANSEN!

Är du intresserad? Blir du nyfiken? Välkommen till 
informationsmöte i Skansens konferensanläggning Skånska 
Gruvan, torsdag 12 april kl 17.00. Du förbinder dig inte  
att delta som volontär genom att delta i informationsmötet. 
Detta är ett volontäruppdrag för vilket ekonomisk 
ersättning inte utgår. Matchning mellan intresserade och 
uppdrag kommer att ske efter detta möte.

Välkommen med din intresseanmälan och anmälan  
till informationsmötet senast 5 april per mail till  
vanner@nordiskamuseet.se. Ange namn, telefonnummer 
och e-postadress samt en kort motivering till varför  
du är intresserad av uppdraget. 

Vi hoppas få höra från dig! 
Annika Johansson och Matilda Qvarnström
Stiftelsen Skansen

• En aktivt utåtriktad personlighet och god social kompetens. 
• Lyhördhet för gästens olika behov och en god känsla för service. 
•  God kännedom om Skansens verksamhet, historia och geografi  

samt vara beredd att uppdatera dina kunskaper.
•  Kunna föra samtal obehindrat på svenska och engelska,  

samt gärna fler språk.
•  Tid att: medverka som volontär vid minst två tillfällen under  

oktober, delta i introduktioner vid minst två tillfällen, delta i möten  
för avstämning, prova ut klädsel hos Skansens dräktservice.



Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

VÄNNERNAS PROGRAM 
APRIL – JUNI 2018

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.

FAVORIT I REPRIS: JULIUS HUS, KULTURVÅNING
Då efterfrågan var stor förra gången går vi igen på visning  
av en unik kulturvåning på Södermalm. Efter att ha varit 
privatbostad för fem generationer i familjen Westerdahl  
och Hedberg har denna unika Södermalmsvåning  
varsamt låtits restaureras och återställas till sin fulla prakt  
av Ann Hedberg, husets byggherre Julius Westerdahls 
barnbarnsbarn. Julius var bagare och kakelugnsmakare  
och blev genom dessa två yrken stor inom knäckebröd. 
Visningen börjar med te och scones, inkluderat i priset.
TID: Fredag 13 april kl. 13.45 – ca 16.00.
PLATS: Julius hus, Bondegatan 21A, Södermalm. 
ANMÄLAN: Senast 3 april. Begränsat antal deltagare.  
Efter plats bekräftelse inbetalning 270 kr till Plusgiro 190124-8. 

LÄR KÄNNA NORDISKA MUSEET, VÄNTRÄFF 
Tillsammans med intendenten, Cecilia Hammarlund-
Larsson, tillika Vännernas stipendiat 2013, får vi veta  
mer om museets och museibyggnadens historia men  
också om hur vi arbetar idag. Vi får även komma  
bakom kulisserna på museet. 
TID: Onsdag 25 april kl. 17.00 – ca 18.30
PLATS: Nordiska museet, Samling vid Gustav Vasa
ANMÄLAN: Senast 11 april. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

MORGONSTUND BLAND FOLK OCH FÄ, SKANSEN
I det gamla bondesamhället levde människorna nära sina 
tamdjur. De vilda djuren ville man däremot hålla på avstånd 
och ogärna stå öga mot öga med. I den här visningen möter ni 
de morgonpigga rovdjuren tillsammans med en av Skansens 
kunniga zoopedagoger. Vandringen tar er slutligen till Back 
Mats stuga. Framför den värmande brasan får ni höra mer om 
folktro, människans relation till de vilda djuren och om hur 
det var att leva på en gård på 1800-talet i Dalarna. I stugan 
serveras lingondricka och något litet att äta.
TID: Måndag 21 maj kl. 08.30
PLATS: Samling huvudentrén, Skansen. 
ANMÄLAN: Senast 7 maj. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 140 kr till Plusgiro 190124-8. 

STOCKHOLMS AUKTIONSVERK
Välkomna på förhandsvisning av svensk och internationell 
konst, konsthantverk och möbler som visas av kunnig expertis. 
TID: Onsdag 30 maj kl. 16.00
PLATS: Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, T-bana Östermalmstorg
ANMÄLAN: Senast 16 maj till kansliet. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

100-ÅRS ÅRSMÖTE
 
TID: Måndag 14 maj kl. 18.00
PLATS: Nordiska museet
ANMÄLAN: Senast 23 april.  
Se kallelse i tidningen.

HELDAGSUTFLYKT TILL  
HÄRKEBERGA KAPLANSGÅRD
Vi samlas vid Cityterminalen och åker buss cirka 1 timme  
till västra Upplands vackra och uråldriga kulturlandskap  
och Härkeberga kyrkby. Med orörda skatter såsom den 
medeltida kyrkan, där Albertus Pictor målade interiören på 
1400-talets slut, och kaplansgården, med sin unika kulturmiljö 
får vi en aning om hur livet kunde te sig i en prästgård på 
landet. Vi får också möjlighet att titta närmare på och höra  
om de nya vasstaken som var vänföreningens gåva 2015. 
Ciceroner på resan är Carin Bergström, fil dr i historia  
och ledamot av vänföreningens styrelse och Ulla-Karin  
Warberg, intendent Nordiska museet som kommer  
att berätta om den svenska lantprästen och kyrkan mitt  
i byn. Obs! Kaffe/te och kaka serveras när vi anlänt och  
är inkluderat i priset. Lunch: medtag egen matsäck.
TID: Fredag 1 juni
PLATS: Avfärd kl. 09.30 från Cityterminalen. Åter ca kl. 16.30
ANMÄLAN: Senast 18 maj. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 380 kr till Plusgiro 190124-8. 
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