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ADVENT OCH JULHELG PÅ NORDISKA MUSEET OCH SKANSEN
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Kär Lucia! 
Läs om en tradition 
under ständig förvandling.

Först på femtiotalet blev luciafirandet allmän spritt i Sverige.
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VEM VAR LUCIA?

Enligt den mest spridda lucialegenden 
var Lucia en välbärgad jungfru och varmt 
troende kristen katolik som levde i 
Syrakusa på Sicilien i slutet av 200-talet. 
Hon dömdes till döden för sin tro, som 
var straffbar under romartiden. Den  
13 december år 304 avrättades Lucia,  
och hon blev senare helgonförklarad av 
den katolska kyrkan. Eftersom helgon 
vanligtvis firas på sin dödsdag, deras 
himmelska födelsedag, fick hon sitt namn 
i almanackan på den 13 december.

VARIFRÅN KOMMER LUCIAFIRANDET?

Den tradition vi förknippar med dagens 
luciafirande härstammar från Västsverige, 
varifrån den under 1900-talet har spridit 
sig över hela landet och så småningom till 
övriga Norden och ut i världen. Det folkliga 
västsvenska lussefirandet var en lokal 
tradition med ett karnevalsliknande 
utklädningsupptåg den 13 december. I 
lussegången, som den beskrivs vid 
1800-talets slut, förekom lussebrudar, 
lussekärringar och lussegubbar – och det 
var vanligt att man klädde ut sig köns- 
överskridande. Luciafirandet hade här 
mer karaktären av ett Halloweenupptåg 
med motsvarande ”bus eller godis”, där 
insamlad mat antingen åts upp av gruppen 
eller gavs bort till någon behövande i byn.

VARFÖR FIRAR VI LUCIA?

Den västsvenska lussebruden hade 
mycket lite gemensamt med helgonet 
Lucia, och skiljer sig mycket från dagens 
högtidliga luciagestalt. Lussebruden 
beskrevs ibland som god, vacker och 
eftertraktad men ibland som ful, lösaktig 
och förtjust i karlar.  

Skansen är en av de institutioner som 
har haft störst betydelse för att sprida 
och utforma luciatraditionen i Sverige i 
modern tid. Där inleddes firandet år 1892 

med ambitionen att gestalta landets 
provinsiella festseder. Nordiska museets 
och Skansens grundare Artur Hazelius 
ville visa ”gamla bygdebruk” som lucia 
och stjärngossar. Men dessa hade ännu 
inte börjat uppträda tillsammans. 
Luciafirandet var då fortfarande något 
ganska okänt för de flesta stockholmare.

VARFÖR SJUNGER LUCIA OCH VILKA 
ÄR MED I LUCIATÅGET?

Inspirationen till de stjärngossar och 
andra figurer som i dag ingår i luciatågen 
kom från början från medeltida katolska 
kyrkospel, så kallade stjärnspel eller 
trettondagsspel, där händelserna vid 
Kristi födelse dramatiserades. Dessa spel 
låg till grund för uppträdanden och 
folkliga julupptåg som förekom på 
landsbygden i Sverige på trettondags-
helgen eller annandag jul. 

Stjärngossarna skulle föreställa de tre 
vise männen och kunde vara i sällskap av 
Herodes, Maria, Josef, julbocken och 
diverse knektar. En möjlig förebild till 
dagens sjungande luciagestalt var 
karaktären sångängeln eller sjungängeln.

Sångängeln uppträdde i en lång, vit 
dräkt, ibland försedd med vingar, och 
hade en krona av lingonris, guld- eller 
silverpapper. Hans uppgift var att anföra 
sången eller bära stjärnan.

LUCIA I FÖRÄNDRING
Luciasedens ursprung är 
komplex. Firandet härstammar 
från flera epoker, platser och 
religioner, och har genom åren 
varit både enkelt och överdå-
digt, skämtsamt och allvarligt, 
oskuldsfullt och oanständigt, 
heligt och profant, folkligt och 
aristokratiskt, privat och 
offentligt. Här svarar Nordiska 
museet på sju frågor om vår 
populära tradition.

Alla får vara lucia ... tidigt 1900-tal.

Den äldsta kända bilden av en lucia återfinns 
på en akvarellerad tusch teckning av Fritz von 
Dardel, ”Lucedagen på Koberg”, från 1848.
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VEM FÅR VARA LUCIA?

Luciafirandet väcker debatt när många 
gör anspråk på att veta hur det bör genom-
föras, vilka som ska delta och i vilka 
roller. Lucia har under århundradena bytt 
identitet och omskapar sig efter våra 
behov. Från att ha varit skämtsamt och  
bullrande har luciatåget blivit allvarsamt 
och högtidligt, rumsrent nog att välkom-
nas av Svenska kyrkan. Att traditionen 
inte är bestämd och enhetlig, varken 
historiskt eller i vår samtid, förklarar nog 
varför firandet ibland blir provocerande.

FIRAS LUCIA I ANDRA LÄNDER?

Luciaseden har spridits från Sverige till de 
flesta andra nordiska länderna, där den i 

vissa fall har laddats med nya betydelser. 
I Finland har den blivit en viktig identitets-
symbol för den svenskspråkiga minoriteten. 
Under 1900-talet har luciafirandet blivit 
en symbol för Sverige i världen. 

VARFÖR ÄTER VI LUSSEKATTER?

I Holland och norra Tyskland finns ett 
jäst sött julbröd av vete kallat duivekater, 
som troligen exporterades till Göteborg 
av holländare på 1600-talet. På svenska 
lät det som ”dyvelskatter”, ”djävulskatter”. 
Troligen har ordet varken med katter 
eller djävlar att göra. När bullarna knöts 
till den 13 december bytte de namn till 
lussekatter. Idag är S-formen vanligast. 
Saffranet började användas i slutet av 
1800-talet.

LUCIA GENOM TIDERNA

Medeltid: präststudenter går stjärngossetåg 
i församlingarna under jullovet med 
inspiration från katolska kyrkospel.

1600-tal: Stjärngossar föreställande de tre 
vise männen sjunger sånger i byar kring 
trettondagshelgen. Traditionen lever vidare 
än idag bland annat på Möja i Stockholms skärgård.

1764: Lucia uppträder med vingar och serverar 
lussebeten till herrgårdsfolk.

1700–1800-tal: Manliga lucior på universiteten. 
Till lucia valdes ofta nationens vackraste 
förstaårsstudent.

1800-tal: Utspökade ungdomar går lussegång 
i byarna och tigger mat och dryck. Lussebruden 
beskrivs ofta som ful och lösaktig.

1820-tal: Den första kända lucia med ljus i 
håret – en dräng i Skinnskattebergs herrgård i 
Västmanland.

1800-talets mitt: Lucia som vi känner henne 
idag sprider sig från Västsverige främst i 
högreståndsmiljöer.

1800-talets slut: Luciafirandet sprids till Finland.

1892: Luciafirandet startar på Skansen i Stockholm 
för att visa upp lokala traditioner från Västsverige.

1928: Lucia blir en medial tävling anordnad av 
Stockholms Dagblad. Tärnor, stjärngossar och 
tomtar deltar.

1944: Luciatraditionen sprids till Danmark som en 
tyst protest mot den tyska ockupationen.

1950-tal: Luciafirandet blir allmänt i Sverige och 
sprids till Norge.

1990-tal: Luciafirandet sprids till Baltikum efter 
Sovjetunionens fall.

2000-tal: Heta känslor väcks när skolpersonal 
försöker begränsa eller styra olika karaktärers vara 
och icke vara i luciatågen.

2016: Åhlénskampanj med liten pojke som lucia 
skapar storm i sociala medier varefter filmklipp på 
Zlatan Ibrahimovic som lucia blir viralt.

2018–2019: Svårighet att få kandidater till 
luciatävlingar då tävling i skönhet upplevs 
otidsenligt.

Årets jul bjuder på julstämning på temat 
återvunnen elegans. 

DEN MAGNIFIKA GRANEN i Stora hallen är klädd med nya och 
gamla favoriter inspirerade av utställningen Nordens Paris. 

Folkhems  lägenheten och Lekstugan är julpyntade och 
Lusknäppen bjuder på julmys på museets bakgård.

Under julhelgerna är museet öppet alla dagar för besök i 
utställningarna, julhandel i butiken och lunch eller fika i 
Matsalen och Lusknäppen. Jullediga familjer välkomnas till 
Tidsvalvet och Lekstugan.  

Upptäck spännande digitala pysselworkshops på webben 
med tips kring att vika egna adventsstjärnor, dekorera 
pepparkakor, skapa egna julklappar och snällare nyårssmällare.  

Besök: nordiskamuseet.se

JULSTÄMNING 
PÅ NORDISKA 
MUSEET

Ljus fick fortfarande vara levande... 60-tal.

Julelegans à la 2021

Lusse Lelle. Lusse Lelle. ... kär bulle.
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LUCIA PÅ SOLLIDENSCENEN
Lördag 11 december kl 16:00
Medverkande: Skansens lucia med tärnor från Kungs-
holmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. De 
anländer i kortege från HM Konungens Hovstall, därefter 
följer en cirka 40 minuter lång stämningsfull konsert.

LUCIA I SEGLORA KYRKA
Lördag 11 december Stockholms Universitetskör  
Söndag 12 december Kongl. Teknologkören 
Kl 11.00, 13.00 och 14.30

LUCIA SOM PÅ 1920-TALET 
I ORDENSHUSET BROFÄSTET
Lördag 11 december och söndag 12 december.
Spektrumkören under ledning av Marie Bejstam 
Kl 11.30, 13.30 och 15.00

LUCIATÅG PÅ SKANSEN
Under hela dagen den 13 december lussar Sollentuna 
Musikklasser ute på Skansens område. 

TA DEL AV JULENS HISTORIA, där såväl 
människa som djur är en del av berättel-
sen. Värm dig vid den öppna elden inne  
i någon av de julsmyckade husen och 
gårdarna, och lyssna till sägner och 
berättelser om julens traditioner och 
firande från förr. Möt hästar, renar, grisar 
och sill. Julpyssla och njut av stämnings-
fulla julkonserter. Vandra mellan bodarna 
på julmarknaden med gott om inspiration 
och varor för ditt egna julfirande. Skansen 

erbjuder en levande miljö där ni själva 
blir en del av julupplevelsen.

För att fira jubileet och ge fler möjlig-
het att under trygga former uppleva en 
julmarknad på Skansen blir det i år jul- 
marknad både fredag, lördag och söndag 
alla adventshelger. Här hittar du allt från 
julbordets delikatesser till lokalproducerat 
hantverk omgivet av historiska upplevel-
ser av jular från förr.

Julen på Skansen går att uppleva varje 

dag, med start den 26 november till och 
med 9 januari. Skansens julmarknad är 
öppen fredag, lördag och söndag från 26 
november fram till 19 december.

LÄS MER: SKANSEN.SE/JUL

JULEN PÅ SKANSEN 130 ÅR
I år firar julen på Skansen 130 år, en gammal och fin tradition med i år förlängd julmarknad! 

Luciafirandet är en av vinterns ljuspunkter, och en 
av Skansens mest älskade och anrika traditioner. 
Det första luciatåget på Skansen hölls så tidigt som 
1893. I år lovas inte mindre än fyra olika lucia-
konserter 11-13 december.
LÄS MER: SKANSEN.SE/SV/LUCIA-PA-SKANSEN

NJUT AV LUCIA I 
DAGARNA3
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Hej Ingrid Frykmo, museipedagog 
på Skansen. Vilka är dina 
personliga guldkorn på Skansen 
som man inte får missa?

1. OKTORPSGÅRDEN EN SEN 
EFTERMIDDAG UNDER JULEN NÄR 
MÖRKRET FALLER. 
”Skenet från den sprakande brasan och från 
grenljusen som får figurerna på målningarna 
komma till liv. Maten på bordet är som en 
spegling av det dukade bordet på bonaden med 
Bröllopet i Kanaan. Vackert, stämningsfullt och 
helt magiskt! ”

2. BOKTRYCKARGÅRDEN EN 
SOMMARKVÄLL.
”Kyrkohederns lusthus och den underbara lilla 
köksträdgården badande i ett helt fantastiskt 
kvällsljus. Musik, skratt och andra ljud från 
Gröna Lund och övriga Djurgården studsar mot 
husen så att det är svårt att greppa från vilket 
håll de kommer.”

3. FÄBODEN UNDER ALLA 
ÅRSTIDER. 
”Stängd, tyst och av människor övergiven under 
vintern, även om man kan föreställa sig vitter-
folket som sades ta över platsen när människor-
na återvände till byn. Lite kalt och kargt men 
med en vidunderlig utsikt över Stockholm. På 
sommaren en plats för liv och värme och 
verkligen representativt för Skansen med kor, får 
och getter, vackra ängsmarker och mänskliga 
möten i och omkring huset. Sprakande eld, 
puttrande messmörsgryta och berättelser om 
starka kvinnor som genom tiderna arbetat på 
fäbodarna om somrarna. Ibland kan man till och 
med få sig en kopp kokkaffe med en bit kaffeost i. 
Kan det bli mycket bättre?”

MINA TRE 
SKANSENTIPS

HANDLA 
JULKLAPPARNA I 
SKANSENBUTIKEN
I SKANSENBUTIKEN finner du ett handplockat urval av svenskt hantverk 
och samtida design liksom den egna kollektionen, som tillverkats med 
inspiration från friluftsmuseets samlingar. Här finns dessutom unika 
produkter ur kollektionerna Skansen Vintage och Skansen Recrafted 
som produceras på Skansen av återbrukade textiler. Så passa på att 
handla årets julklappar i Skansenbutiken eller på skansenbutiken.se.

När du handlar i Skansenbutiken stödjer du Stiftelsen Skansens 
verksamhet. Alla med årskort samt medlemmar i Nordiska museet och 
Skansens Vänner har 10 % rabatt på sortimentet.

”Jag vill att kollektionen 
vi skapat ska vara tidlös. 
Gärna upplevas modern nu, 
men fungera även över tid. 
Det ska kännas som att du 
kan använda keramiken 
som kaffekopp på jobbet, 
men också att den ska vara 
fin nog att duka med till 
tårtan.”

NY KERAMIKSERIE I BUTIKEN

Skansens nya krukmakare 
Maria Stengård har designat 
och tillverkat den nya serien 
bruksgods i glaserat stengods, i 
det lilla 1800-talskrukmakeriet i 
Stadskvarteren.

Medlemmar har 10 % rabatt 
i Skansenbutiken. 
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DEN 11 MARS 2022 öppnar utställningen 
Come to Norden, en affischutställning 
som visar hur de nordiska länderna ritade 
in sig på den europeiska turistkartan 
under första hälften av 1900-talet.

Affischerna visar också hur populärt 
resandet var inom Norden redan från 
början: det exotiska fanns nära till hands. 
Bländande och konstnärliga reseaffischer 
lockade med bekväma resor på vatten och 

storslagen natur med fjäll, fjordar, insjöar 
och små huvudstäder med historiska 
sevärdheter. De historiska affischerna 
speglar det tidiga 1900-talets nya fenomen 
– fritiden – och drömmen om att resa.

Hur skulle en reseaffisch för Norden 
kunna se ut idag? Come to Sweden, Come 
to Finland och föreningen Affischjägarna, 
i samarbete med Nordiska museet, söker 
nytolkningar av den klassiska reseaffischen 

för Norden. Fem finalistbidrag kommer 
att ställas ut som en samtida kommentar 
i den kommande utställningen på 
Nordiska museet. 

Senaste inlämningsdag är 9 januari 2022. Läs 
mer om tävlingen på www.cometonorden.com.

Utställningen Come to Norden visas på 
Nordiska museet 11 mars–2 november 2022 
och innehåller 130 reseaffischer från hela 
Norden producerade mellan år 1890 och 1960.

TÄVLING SÖKER SAMTIDA TOLKNING 
AV KLASSISK RESEAFFISCH
Hur kan en nytolkning av den klassiska reseaffischen se ut? Tävlingen ”My 
Norden Poster 2022” välkomnar grafiska formgivare, konstnärer och illustratörer 
från hela världen att visa sin bild av Norden idag. Fem finalistbidrag kommer 
att ställas ut i en kommande utställning på Nordiska museet. 

MY NORDEN POSTER 2022
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VÄLKOMMEN ATT 
JULHANDLA I 

NORDISKA MUSEETS 
BUTIK! 

Som medlem har du 10 % rabatt.
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INSAMLINGEN SKER på den digitala 
insamlingsplattformen minnen.se.
Parallellt med själva insamlingen 
arrangeras också möten, seminarier och 
workshops på olika platser i Sverige. 
Doktoranden Martin Englund driver 
projektet, och kommer att skriva sin 
doktorsavhandling utifrån de inlämnade 
skildringarna.

– I insamlingen "Vi, de fördrivna" letar 
vi efter levnadsberättelser från alla de 
som flydde till Sverige under den sista 
stora fördrivningen av den polska 
judenheten 1967-1972. Det var en flykt 
som knappt uppmärksammades i svensk 
media under dessa år och nu vill vi fånga 
upp dessa berättelser medan tid ännu 
finns. De bär på unika erfarenheter från 

båda sidor av järnridån under det kalla 
kriget och har mycket att berätta om 
både fördrivning och integration, säger 
Martin Englund, doktorand i historia på 
Södertörns högskola.

– Med dessa gripande och viktiga 
berättelser bygger vi på Nordiska 
museets minnesbank med dokumentation 
från en central och viktig del av vår 
gemensamma migrationshistoria. För 
museet innebär det också att vi genom 
projektet får nya insikter och lärdomar 
om hur vi i samklang med universitet och 
högskolor kan stärka och utveckla Minnen 
som en forskningsrelaterad insamlings-
plattform, säger Sanne Houby-Nielsen, 
styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Under 2022 planeras en skrivkurs ihop 

med Paideia folkhögskola och författaren 
Stephan Mendel-Enk med fokus på ett få 
fler att skriva ned och bidra med sina 
livsberättelser till Minnen.se.

Här pågår insamlingen: minnen.se/tema/

LEVNADSBERÄTTELSER 
FRÅN POLSKJUDISKA 
FLYKTINGAR
Under perioden 1967-1972 kom cirka 3 000 flyktingar 
från Polen till Sverige på grund av en antisemitisk kampanj 
initierad av kommunistpartiet. Många var barn till 
Förintelseöverlevande och flera var överlevande själva. 
Erfarenheterna från dessa personer tillhör en unik del av 
det svenska kulturarvet som nu tas tillvara för framtiden i 
ett nytt forskningsprojekt som drivs av Södertörns högskola 
med Nordiska museet som samarbetspartner.

I Nordiska museets insamling Judiska minnen 
– berättelser från Förintelsen, som pågick 1994-
1998, finns ett antal berättelser dokumenterade 
från personer som flydde 1967-1972, men 
Nordiska museet har inte tidigare gjort en riktad 
insamling mot just denna grupp.

DIGITALA 
BERÄTTELSER
SEDAN TIDIGARE samlar Nordiska museet in 
berättelser digitalt i en rad andra uppmärk-
sammande insamlingar.

Insamlingen Coronaviruset i Sverige har  
tagit emot 4500 bidrag, insamlingen Mitt liv,  
där barn runt om i Sverige skildrar sin vardag, 
har fått 1500 bidrag. 

Den senaste insamlingen är kopplad till 
utställningen om NK:s Franska damskrädderi 
och pågår till 18 september 2022.
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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 medlemskorten är personliga,  
och får inte lånas ut. På baksidan står att man ska skriva  
sin namnteckning, men vi ser hellre att man textar sitt namn 
tydligt. Det kan förekomma stickkontroller av ID-handlingar  
i entréerna. 

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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Kära vänner
JAG VILL TACKA ER ALLA som är medlem-
mar i Samfundet Nordiska museets och 
Skansens Vänner. Vänföreningen har 
mycket stor betydelse för dessa fina 
institutioner. 

De två senaste åren har varit mycket tuffa 
för både Nordiska museet och Skansen. 
I början av året gav vänföreningen ett 
bidrag på en miljon kronor var till Nordiska 
museet och Skansen. Nu mer än någonsin 
behöver de vänföreningens stöd.

Det är min förhoppning att utvecklingen 
av pandemin fortskrider i rätt riktning så 
att verksamheterna kan locka till sig stora 
mängder besökare. Passa på med ett besök 
nu när det närmar sig jul och allt är lite 
extra fint. Kanske också fundera på att ge 
bort ett medlemskap i julklapp.

I detta nummer av Artur kan ni läsa om 
alla intressanta program som vänförening-
en anordnar i närtid. Det är mycket på 
gång i vänföreningen.

Jag hoppas att ni alla håller er friska och 
så vill jag tillönska er alla en fröjdsam jul.

Hans Malmsten
Ordförande

God Jul &
Gott nytt År

EN JULGÅVA 
FYLLD AV 

KULTURARV

Årskort 650 kr per person 
och 850 kr per par/sambo. 

Betalning till Nordiska museet 
& Skansens Vänner på 

Plusgiro 190124-8 

Ange mottagarens namn 
och adress och märk inbetalningen 

”julgåva” så skickar vi hem 
medlemskortet efter jul. 

Alternativt köp direkt i 
Nordiska museets butik. 

Ge bort ett 
medlemskap i 

Nordiska museets & 
Skansens vänner!
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VÄNNERNAS 
PROGRAM

JULKONSERT OCH VÄNKVÄLL

Välkommen på stämningsfull Julkonsert på Nordiska museet. 
Gruppen Ljus och lykta sjunger och spelar folkliga julsånger, 
staffanslåtar och lussevisor. Ni kommer att få höra både välbe-
kanta örhängen och lite ovanligare jullåtar från olika delar av 
Sverige. Gruppens medlemmar är alla utbildade på Kungliga 
Musikhögskolan och har framträtt och turnerat tillsammans i 
många år. 

Vi börjar kvällen med julkaffe i Nordiska museets matsal.  
Kansliet kommer att berätta om verksamheten och om kommande 
program och resor. 
Under eftermiddagen och kvällen har Museibutiken erbjudanden 
för vänföreningens medlemmar. 

Värva en ny medlem till vänföreningen så får ni båda tillsam-
mans delta för 380 kr. Medlemskap kan lösas i museibutiken eller 
genom insättning på föreningens Pg. Vänligen ange namnet på 
din vän i samband med anmälan. 

TID: Onsdagen 15 december 

PLATS: Nordiska museet 

PROGRAM:

Från 16.00 Erbjudande för medlemmar i museibutiken

16.00 -17.00 Försäljning av äldre årsböcker på kansliet, plan 4

18.15 -18.45 Julkaffe i matsalen

19.00 -19.45 Konsert i Vardagsrummet med gruppen Ljus och Lykta

ANMÄLAN: Senast 9 december. Efter platsbekräftelse,  
inbetalning 380 kronor till Plusgiro 190124-8. Konsert och 
julkaffe ingår.

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.

Ljus och lykta

Erbjudanden museibutiken!

VÄNKVÄLL 15 DECEMBER
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LJUSVANDRING GENOM ETT 
MÖRKT SKANSEN 

Ett kompakt mörker har sänkt sig över både stad och landsbygd. 
Det är 1800-tal och runt om i landet förlitar man sig på skenet 
från ljus och brasor för att se något alls. Arbetar gör man så 
långt det är möjligt under dygnets ljusa timmar. 

Upplev ett Skansen i mörker. I lyktans sken vandrar vi från det 
tidiga 1800-talet och hundra år framåt i historien: in i den 
stora revolutionen på belysningsområdet, elektriciteten. Under 
vår vandring besöker vi Älvrosgården, Boktryckarbostaden och 
Järnhandlarbostaden.

TID: Onsdag 26 januari kl. 18.00-19.30 

PLATS: Samling vid Skansens huvudentré

ANMÄLAN: Senast 20 januari. Begränsat antal platser.  
Åldersgräns 12 år. Efter platsbekräftelse inbetalning 200 kronor 
till Plusgiro 190124-8 

BAKOM KULISSERNA – NORDISKA 
MUSEETS ARKIV

Nordiska museets arkiv är ett av Nordens största kultur-
historiska arkiv med närmare 5 500 hyllmeter arkivhandlingar 
och bildsamlingar som omfattar ca 6 miljoner bilder. Här finns 
stora fotografsamlingar som KW Gullers reportagebilder och 
Kerstin Bernhards mode- och matfotografier. Arkivmaterialet 
är en värdefull källa för forskare och studenter men är tillgäng-
ligt även för allmänheten. 

Ett aktuellt exempel är utställningen och boken ”Nordens Paris” 
där arbetet började med studier i NK:s arkiv som Nordiska 
museet förvaltar. Arkivarie Marie Steinrud tar emot och visar 
oss valda arkivhandlingar och bilder ur samlingarna. 

TID: Onsdag 16 februari kl. 18.15 
 alternativ torsdag 17 februari kl.10.00. Vänligen ange önskat 
datum i samband med anmälan. 

PLATS: Biblioteket på Nordiska museet (Vid museibutiken) 

ANMÄLAN: Senast 10 februari. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 100 kronor till Plusgiro 
190124-8 

SPÖKSLOTTET

På krönet av Drottninggatsbacken i Stockholm lät handels-
mannen Hans Petter Scheffler omkring år 1700 uppföra ett 
barockpalats som idag bär namnet Spökslottet. På tomten fanns 
en park, idag kallad Spökparken, med ett orangeri, lusthus och 
sidobyggnader. Egendomen förblev privatbostad under 1700- 
och 1800-talen och har bland annat bebotts av Wilhelmina 
Hierta, änka till publicisten Lars Johan Hierta. Huset och 
parken donerades av familjen till Stockholms högskola, nuvarande 
Stockholms universitet år 1924. I dag finns här delar av univer-
sitets konstsamlingar av målningar från 1500- till 1800-talet 
och äldre inventarier som möbler, mattor och konsthantverk 
samt en unik samling Orreforsglas. 

TID: Tisdag 22 februari, samling kl. 16.45. 

PLATS: Spökslottet/Schefflerska palatset, Drottninggatan 116, 
Stockholm

ANMÄLAN: Senast 15 februari. Begränsat antal deltagare. Efter 
platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till Plusgiro 190124-8. 
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Gustav VI Adolfs Eriksgata i Norrköping, 1953



Nordiska museets & Skansens Vänner
Box 27820 
115 93 Stockholm

ARKITEKTURHISTORIA – 
GUNNAR ASPLUNDS LABORATORIUM

I Solnastadsdelen Ingenting, uppfördes 1933–37 efter ritningar av 
Gunnar Asplund Statens Bakteriologiska laboratorium. Anläggningen 
om femton byggnader i en landskapspark är idag skyddad som 
byggnadsminne. Huvudbyggnaden och tre närliggande byggnader 
stod tomma i tio år efter att Smittskyddsinstitutet lämnat dem. 
Entréhall och atrium har restaurerats och återfått ursprungliga 
kvalitéer och de gamla laboratorierna har byggts om till hotellrum. 
Asplunds ursprungliga armaturer både exteriört och interiört har 
varsamt restaurerats och rekonstruerats. Johan Rittsél från AIX 
arkitekter, ansvarig byggnadsantikvarie för projektet tar emot och 
berättar om Asplunds arkitektur och ombyggnaden. 

TID: Måndag 14 mars kl. 16.30

PLATS: Second Home apartments, Gunnar Asplunds allé 6 i Solna 

ANMÄLAN: Senast 7 mars. Begränsat antal deltagare. Efter  
platsbekräftelse inbetalning 180 kronor till Plusgiro 190124-8. 
Kaffe med dopp ingår. 

VANDRING I SKANSENS MÅLADE MILJÖER

Ådringsmåleri, schablontryck, grisaille. Många är metoderna för 
att dekorera våra byggda miljöer och föremål. I Skansens hus och 
gårdar finns en skattgömma av traditionella måleritekniker. Följ 
med Skansens dekormålare Kristin Jönson och Mattias Andersson 
och beundra färger och former från förr! 

TID: Torsdag 31 mars kl. 16.00.

PLATS: Samling vid Skansens huvudentré

ANMÄLAN: Senast 24 mars. Begränsat antal deltagare. Efter 
platsbekräftelse inbetalning 200 kronor till Plusgiro 190124-8. 

MÖT EN DESIGNER
ATELJEBESÖK HOS CARINA SETH 
ANDERSSON

Designern Carina Seth Andersson är känd för sina sparsmakade 
och genomtänkta arbeten i keramik och glas, ofta inspirerade av 
den svenska naturen. Hon arbetar i sin studio i Gustavsberg 
med unika utställningsobjekt men har även designat för stora 
företag som Marimekko, Svenskt Tenn och Skruf glasbruk. 

Carina Seth Andersson är utbildad på Konstfack och under-
visar på Beckmans designhögskola i ämnet produktdesign.  
Hennes arbeten finns i samlingarna på designmuseer i hela 
världen. Carina tar emot i sin ateljé i Gustavsberg och berättar 
om sitt designarbete och verksamhet. 

TID: Torsdag 3 mars kl. 16.00

PLATS: Chamottevägen 4 i Gustavsberg.

ANMÄLAN: Senast 24 februari. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till Plusgiro 
190124-8. Resa med egen bil, eller buss 474 från Slussen  
till hållplats Vattenhjulet. Därefter kort promenad till 
Chamottevägen. 


