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

Sedan första julmarknadshelgen  
i november firar vi jul på Skansen  
i våra marknadsbodar och med julpyssel, 
sockervadd, brända mandlar, glögg  
och marsipan. Välkomna!
JULMARKNADSHELGERNA TILL OCH MED 16–17 december 
bjuder på marknad i över 80 bodar, julhandel i stads
kvarterens verkstäder och Skansenbutikerna, julpyssel  
i Skogens hus, dans kring granen, julsånger, dukade  
julbord i Delsbogården, Oktorpsgården och Statarlängan, 
sägner i juletid och vandringar på jakt efter tomten. 

I ett antal hus finns julen framdukad på traditionellt vis.  
I Boktryckarbostaden firas jul runt 1840, i Delsbogården 
anno 1850. I Oktorp är tiden för julen 1870. Posthuset  
är pyntat runt 1910, och i Väla skola står en fin julgran  
i salongen från samma tid. Statarlängan visar en  
enkel jul på landet på 1920talet och järnhandlarfamiljen 
förbereder för fullt inför julen i stan på 1930talet.

I stadskvarteren har flera verkstäder öppet. Besök 
Koppar, bleck och plåtslageriet på Petissans gård. 
Tapetserarverkstaden, Guld och silversmedjan, Silver
pressen, Skomakeriet, Boktryckeriet, Bokbinderiet, 
Sadelmakeriet och Gravörverkstaden håller öppet  
under julmarknadshelgerna.

Lucia firas helgen 9–10 december och på Luciadagen den 
13 december. Skansens Lucia kommer till Sollidenscenen  
i kortege med häst och vagn den 9 december kl 16.00. Nytt 

för i år är att man kan se ett lussande från 1940talet  
i Bragehallen och att det finns ett vandrande Luciatåg  
ute på området den 13 december.

Julafton är det fri éntre till Skansen och öppet  
i Logen, på LillSkansen, SkansenAkvariet, Restauration 
Gubbhyllan och Café Nyloftet. Gräsälarna får julmat  
kl 13.00 och ponnyridningen är igång. Juldagen startar 
med julotta kl 07.00 i Seglora kyrka, och efter ottan 
serveras julkaffe på Restauration Gubbhyllan. 

Nyår på Skansen bjuder tradiotionsenligt på ett 
sprakande nyårsfirande. Den klassiska Tennysondikten 
Nyårsklockan läses från Sollidenscenen, det blir fram
trädanden och inräkning av det nya året i direktsändning  
i SVT från omkring kl 23.30.

För barnen är julen på Skansen som vanligt fylld med 
dans runt granen, julpyssel och sockervadd. Det går att leta 
spår efter den riktiga tomten och gå turen ”Bland tomtar 
och bockar”. LillSkansen har julöppet, korv grillarna är 
igång och så kan man gå runt och se hur julen firades förr. 
Den 7 januari tar julen slut, för då dansas den ut. 
www.skansen.se/sv/julmarknad
www.skansen.se/sv/fira-jul-på-skansen-1

ISBANA PÅ SOLLIDENPLAN
Den 13 januari är det premiär för Skansens 
nya isbana på Sol lidenplan. Runt isbanan finns 
det bänkar, belysning och musik från Solliden-
scenens högtalare. Korvgrill och elkorg värmer. 
(Med reservation för väder, det måste vara 
under minus några dagar för att få isen  
på plats. Förhoppningen är att banan kan  
hålla öppet till och med årets tidiga påsk.)

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

Nya och gamla traditioner, luciafirande, 
allsång, mat, lek och musik. Nordiska 
museet firar december med att hålla 
öppet varje dag och med museets 
ståtliga gran som central gestalt.
NORDISKA MUSEET BJUDER PÅ en magisk december i stora 
hallen. Startskottet gick redan den första advent då årets 
gran stod redo för en stämningsfull invigningsceremoni.

Ett pyssel långbord står redo för skapande till levande 
pianomusik och gör så varje söndag fram till jul. Under 
rubriken Julpratarna berättar museets intendenter  
om decembers nya och gamla traditioner, första advent 
handlar det om maten och tredje advent om önske
listans och julklappens historia.

Andra advent blir en hel dags luciafirande på museet. 
Höjdpunkten blir Luciakonserten och allsången med 
Adolf Fredriks musikklasser och operasångaren Rickard 
Söderberg. Konserten teckengestaltas av Tommy 
Krångh, som många känner igen från Melodifestivalen.  
I utställningen Traditioner blir det visningar om lucia 
och julen med ett smakprov på julens smaker. Vid 
pysselbordet är det luciatema och självklart kan alla 
vara lucia och föreviga sig i luciaselfiestationen.

– Vi ser fram emot en stämningsfull dag och konsert
upplevelse tillsammans med publiken, Adolf Fredriks 

SPORTLOV PÅ  
NORDISKA MUSEET
Som vanligt händer det massor av kul under 
sportlovet. Vad sägs om barn disco eller  
åkning på skridskobanan i stora hallen? 
Hela programmet se:  
www.nordiskamuseet.se

musik klasser, Rickard Söderberg och Tommy Krångh,  
säger Cecilia Wallquist, projektledare och intendent  
på Nordiska museet.

Julafton bjuder museet in till Öppen julafton med fri  
entré hela dagen och levande julmusik från flygeln. Under 
hela jullovet till och med 9 januari kan skollediga barn bli  
en Tidsdeckare och lösa ett historiskt mysterium, uppleva 
Ljusresan, leka 1890tal i Lekstugan och smaka på historien 
i utställningen Dukade bord. Den 13 och 14 januari dansas 
julen ut på museets populära Julgransplundring.  
Se vännernas program på sid 5. 
www.nordiskamuseet.se/kalendarium?field_what_tid=592

MAGISK DECEMBER  
PÅ NORDISKA MUSEET
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Rickard Söderberg  
på plats 10 december
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KÄRA VÄNNER! 
DECEMBER ÄR EN MÅNAD då våra två museer har ett unikt 

utbud av upplevelser av allra bästa 
kvalitet. På Nordiska museet invigs 
julen genom att den stora granen 
tänds och avslutas traditionsenligt 
med julgransplundring. Däremellan 
kan besökarna njuta av musik, 

luciafirande, utställningar och mycket mer. På Skansen 
fortsätter de populära julmarknaderna, en tradition från 
1903. Här finns klassiskt hantverk, mat, godsaker och 
dans kring granen. I hus och gårdar kan vi lära oss mer 
om traditionerna från förr. På Skansen samlas som 
vanligt många stockholmare för att ringa in det nya 
året. Passa på att gå med familj och vänner till 
museerna under denna stämningsfulla tid och njut av 
de vackra traditioner som julhögtiden erbjuder, 
härligare miljöer finns knappast.

Vänföreningen har även detta år haft nöjet att  
stödja museerna med ekonomiskt bidrag till olika 
projekt. Nordiska museet öppnar en entré på västra 
sidan som ger tillgång och publikflöde mellan museet 
och när liggande promenadstråk. Syftet med projektet  
är att få plats för utökad pedagogisk verksamhet för 
barn och ungdom. Skansen driver ett projekt i syfte  
att hjälpa den utrotningshotade vitryggiga hackspetten 
och här byggs en avelsanläggning för att kunna 
stödutsätta fåglarna.

Som vanligt har det varit ett förnämligt program
utbud med många besök på museerna men också runt 
om i staden. Jag vill varmt tacka alla volontärer och vår 
kanslichef Viveca Axell Hedén för fina insatser under 
året samt Nordiska museet och Skansens medarbetare 
som så generöst delar med sig av sin kunskap.

Nästa år får vi anledning att fira att vår Vänförening 
fyller 100 år!

God Jul & Gott Nytt År!
NICLAS FORSMAN
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TACK VOLONTÄRER!

Amilon Ayesha & Björn, Stockholm
Basun AnnMarie & Hans, Stockholm
Bergqvist MaryAnn, Lidingö
Boström Gun, Gustavsberg
Collin Anne & Thommy, Täby
Elinder Suzanne & Staffan, Bromma
Fingal Björn, Vendelsö
Gerstel Karin, Tullinge
Grant Heather, Stockholm
Hagman Frans, Stockholm
Hedström Anita, Vaxholm
Härshammar Bengt & Eva, Bromma
Jansson Herdis & Lars, Stockholm
Johansson Therese & Sjölund Niklas, Vega
Jonell Caroline & Gustaf, Stockholm
Karlsson Lena, Stockholm
Lexby Louise, Stockholm
Lillieborg Christina & Bergman Kjell, Stockholm
Ljungcrantz Anette, Trosa
Lönngren Ingmar, Stockholm
Mainow Lennart, Tyresö
Nordstrand Lars & Lene, Stockholm
Persson Lars Erik & Haglund Persson Barbro, Bromma
Stenman Gun, Sundbyberg
Strååt Dalgren Kim & Larsson Jon, Stockholm
Sundqvist Linda & Mellin André, Stockholm
Svärd Rune & Agneta, Segeltorp
Söndergaard Linnea, Stockholm
Wallander Linnea & Rönnols Jerk, Stockholm
Wallenberg Peter & Nachtigall Maxi, Stockholm

Nordiska museet, Skansen, Vännernas styrelse och kansliet 
riktar ett stort tack till alla volontärer som har ställt upp 
under 2017. Det har varit många volontäruppdrag i år  
som Julgransplundring, Sportlov, Höstlov, Äppelfestival, 
Advent på Nordiska museet och Julmarknad på Skansen. 
Många har hört av sig till kansliet och både berömt  
och tackat våra trogna volontärer. 
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VÄNNERNAS PROGRAM 
JANUARI – MARS 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.

JULGRANSPLUNDRING PÅ NORDISKA MUSEET
Välkommen på sång, lek och dans kring den vackert dekorerade granen 
tillsammans med Akos tomtegäng (13 januari), Sollentuna Folkdansgille  
och Edsbacka spelmän (14 januari). När benen är trötta går det att besöka 
Lekstugan eller Mor i stugan som berättar om gårdstomten. Kaffe, te, saft,  
bulle och pepparkaka serveras kl 14–16. Godispåse till alla barn!
TID: Lördag 13 januari & söndag 14 januari kl. 14.00 – 17.00.
PLATS: Nordiska museet, Stora hallen
ANMÄLAN: Ingen anmälan. Biljetter via Ticketmaster, länken finns på www.nordiskamuseet.se  
Vuxen: 180 kr (inkl. serviceavgift, kaffe/te/saft och bulle). Barn 1 – 12 år: 90 kr (inkl. serviceavgift,  
saft, bulle och godispåse). Eventuella restbiljetter säljs i museets entrékassor från lördag  
13 januari kl. 10. För vidare info, se Nordiska museets hemsida. Obs! Begränsat antal biljetter!

SÁPMI, KLASSIKER PÅ NORDISKA MUSEET
Sápmi – om att vara same i Sverige öppnades i november 2007 och pågår  
tills vidare. Det är en utställning om identitet, historia och framtid,  
om rättigheter och orättfärdigheter, om kulturmöten och kulturkrockar,  
om bilden av sig själv och bilden av den andre. Välkommen med på  
en visning av utställningen med intendent Cecilia HammarlundLarsson.
TID: Onsdag 21 februari kl. 17.00
PLATS: Nordiska museet, samling vid Gustav Vasa.
ANMÄLAN: Senast 7 februari. Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

NORDISKA MUSEETS MODESATSNING, NORDISKA MUSEET
Visning av Nordiska museets modeutställningar och samtal om den nya  
satsningen Center för dräkt och mode, som ska lyfta fram den unika 
modesamlingen och dess personliga berättelser ytterligare. Medverkar  
gör bl. a. Helen Persson, chef Center för Dräkt och Mode, Leif Wallin,  
intendent för herrmode samt Chiara Romano, textilkonservator.
TID:Onsdag 28 februari kl. 17.00.
PLATS: Nordiska museet, samling vid Gustav Vasa.
ANMÄLAN: Senast 12 februari. Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

BARNMORSKAN PÅ SKANSEN
Barnmorskan Hilda är på väg till Statarlängan dit hon har blivit kallad till en 
kvinna som snart ska föda. Ni stöter på henne med barnmorskeväskan på cykeln 
och får följa med på hennes uppdrag. Möt Barnmorskan på Skansen, yrkeskvinnan 
Hilda Ebba Andersson som verkar i 1920 och 30talets Sverige. Barnmorskan  
på Skansen är ett samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet. Barnmorskan 
gestaltas av volontärer, barnmorskor med livslång yrkeserfarenenhet.  
Obs! I visningen ingår vandring och statarlängan är inte tillgänglighetsanpassad.
TID: Obs! Två datum: Onsdag 7 mars kl. 14 och torsdag 8 mars kl. 16
PLATS: Samling vid huvudentrén, Skansen.
ANMÄLAN: Senast 19 februari. Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

Under 2018 fyller 
Vänföreningen  
100 år! Se vårt 

jubileumsprogram  
i nästa nummer.
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STYRELSE
Niclas Forsman – ordförande
Hans Malmsten – skattmästare
Sanne HoubyNielsen – 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. 08519 546 93 
ADRESS: Nordiska museets & Skansens Vänner  
Box 278 20, 115 93 Stockholm 
E-POST: vanner@nordiskamuseet.se 
PLUSGIRO: 1901248

REDAKTION
ARTUR UTGES AV: Nordiska museets & Skansens Vänner 
ANSVARIG UTGIVARE: Niclas Forsman 
REDAKTÖR: Christina Sollenberg Britton 
E-POST: christina@brittonbritton.com 
TRYCK: StrokirkLandströms, Lidköping 

STÄNDIGT MEDLEMSKAP: 10 000 kr per person och 15 000 kr 
per par/sambo. Betalning på Plusgiro 1901248, 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).

NY VIKARIERANDE KANSLICHEF
Fr.o.m. 1 december t.o.m. 30 juni kommer Viveca 
Axell Hedén att vara tjänstledig från Vännernas 
kansli. Marie Arwén Jonsson kommer att vikariera 
som kanslichef under den tiden. Marie har tidigare 
sjungit i Kungliga Operans kör och efter det  
även arbetat som administratör på Operan. 

KANSLIET JULSTÄNGT
Kansliet stänger den 15 december och öppnar igen den 8 januari. Under 
denna period går det att mejla och lämna meddelanden på telefonsvararen.

PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlems korten är personliga, och får  
inte lånas ut. På baksidan står att man ska skriva sin namnteckning,  
men vi ser hellre att man textar sitt namn tydligt. Det kan förekomma  
stick kontroller av ID-handlingar i entréerna. 

PROBLEM MED MEDLEMS KORT  
& FÖRLORAT KORT
Vi vill också informera om att Vänföreningen och Nordiska museet med sin 
butik är två helt olika organisationer. Butiken hjälper Vänföreningen med att 
sälja korten, men de ansvarar inte för föreningen. När man förlorat sitt kort, 
tappat det eller blivit bestulen, ska man alltid kontakta kansliet. Oftast kan 
vi lösa det, men det tar alltid lite tid. Vi ber alla att ha överseende med det.

MEDLEMSKORT FÖR BARN OCH 
FAMILJEMEDLEMMAR PÅ SAMMA ADRESS 
Alla kanske inte känner till att man kan lösa ett medlemskap för  
barn eller annan familjemedlem på samma adress om man redan har 
sambo/par medlemskap. Det kallas ”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.

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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EN JULGÅVA FYLLD AV KULTURARV
Ge bort ett medlemskap i 

Nordiska museets & Skansens vänner!

Årskort 650 kr per person och 850 kr per par/sambo.  
Betalning till Plusgiro 1901248 (ange mottagarens namn och 

adress och märk inbetalningen ”julgåva” så skickar vi hem 
medlemskortet efter jul). Alternativt köp direkt på Nordiska 
museet & Skansens Vänner eller i Nordiska museets butik. 

Klipp gärna ut vårt kort här nedan så har du en  
fin gåva att ge bort på julafton.

God Jul & Gott Nytt År!



Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

Nordiska museet & Skansen 
hälsar er alla en riktigt God Jul. 

MEDLEMSKAP I NORDISKA MUSEETS  
& SKANSENS VÄNNER 2018

SOM MEDLEM FÅR DU:

•  Fri entré till Nordiska museet*, Skansen, Biologiska museet,  
Julita gård* och Härkeberga kaplansgård

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

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

•  10 % rabatt i museibutikerna på Nordiska museet, Skansen och Julita
•  Kaffe på maten i Nordiska museets restaurang
•  Medlemstidningen Artur fyra gånger per år
•  Årsboken Fataburen

Nordiska museets och Skansens vänner bildades 1918. Syftet är att stödja, främja och 
sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och  
som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. 
Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen  
och till inköp till samlingarna. För närvarande är vi över 3 000 vänner!

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré.


