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H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
på Vänföreningens årsmöte
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förändringar har också genomförts som uppskattas av besökarna 
nu när våra museer är öppna igen. Styresmannen för Nordiska 
museet Sanne Houby-Nielsen kunde berätta att utställningen 
Tidsvalvet blev utsedd till Årets utställning och att den också 
förra veckan blivit nominerad för ett fint europiskt pris. Hon 
betonade också hur avgörande det varit med de statliga 
bidragen. Brattmyhr och Houby-Nielsen tackade också båda  
för den extra gåva om en miljon kronor per verksamhet som 
Vänföreningen kunde överlämna vid årsskiftet. 

Inga resestipendier delades ut vid detta årsmöte.
Efter den formella delen av mötet blev det avtackning och 

hyllning av Sten Tegnér i form av ett innerligt tal från Sanne 
Houby-Nielsen (hela talet, se sidan 11). 

Avslutningsvis talade Kronprinsessan Victoria till oss och 
alla medlemmar. Hon knöt inledningsvis an till ordspråket 
att i nöden prövas vännen — att alla behöver vänner i svåra 
stunder. Kronprinsessan lyfte fram det breda folkliga 
engagemang som finns för våra institutioner. Hon lovade 
avslutningsvis att fortsätta vara ”en väldigt stolt beskyddare 
för vår förening”.

Nästa år får vi återigen träffas som vanligt med er, våra kära 
medlemmar. Det ser vi redan fram emot! Ha en skön sommar!

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN föredrogs av kanslichef  
Anna-Kaisa Summanen Öhgren som berättade om årets 
arrangemang. Av förklarliga har dessa till stor del hållits i 
friska luften. Efter ett kortare uppehåll under början av året 
blev det besök till bland annat Drottningholmsmalmen,  
Hjorthagen och Årsta slott.

Årsredovisningen visade en fortsatt stabil och god 
ekonomi för Vänföreningen.

Vår mycket uppskattade ordförande Sten Tegnér avgår i 
och med årsmötet av hälsoskäl. Han ersätts av föreningens 
skattmästare och tidigare vice ordförande Hans Malmsten. 
Vi riktar ett varmt tack till Sten för hans viktiga insatser.

Styrelsen blev omvald utan förändringar. 
Efter många år som ordförande i valberedningen avgick 

Louise Nordenfeldt, sammankallande blir istället Cecilia 
Urwitz. Nya ledamot blir Claes de Faire.

Museicheferna redogjorde sedan för sina respektive 
verksamheter. Att det varit otroligt tuffa och ansträngande 
tider vet vi ju allt för väl — stängningar, permitteringar och 
stora ekonomiska förluster. Skansenchefen John Brattmyhr  
ville också lyfta fram några ljusglimtar som den snabbt växande 
Facebook-gruppen som skapades. På kort tid genererades  
60 000 medlemmar med rörande stöd för Skansen. Mindre 
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VÄNFÖRENINGENS 
ÅRSMÖTE
Årets årsmöte den 24 maj blev första 
gången som styrelsen samlades fysiskt på 
mycket länge. Med stora avstånd i den 
spatiösa Skånska gruvan var det fint att ses 
på riktigt. Det var också stor uppslutning 
av medlemmar som deltog digitalt. 

Vi kände oss också hedrade och glada 
för att vår förste hedersledamot H.K.H. 
Kron prinsessan Victoria deltog – hennes 
första uppdrag av detta slag på 15 månader. 
Det gick inte heller att ta miste på 
Kronprinsessans entusiasm. ”Fantastiskt 
att få träffa några livs levande från 
verkligheten”, som hon sade.
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Delar av styrelsen.

Kronprinsessan Victoria tillsammans med Sanne Houby-Nielsen, Nordiska museet och John Brattmyhr, Skansen.

Avgående ordförande Sten Tegnér och nya ordförande Hans Malmsten. Anna-Kaisa Summanen Öhgren.
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NORDENS PARIS 

I DAG ÄR DET FÅ SOM MINNS att varuhuset NK i Stockholm en 
gång i tiden rymde ett högklassigt damskrädderi som erbjöd 
måttsytt efter förlagor från de legendariska haute couture-husen 
i Paris – som Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Cristóbal 
Balenciaga, Christian Dior och Yves Saint Laurent.

Franska damskrädderiet fanns på plats redan 1902 när 
Nordiska Kompaniet invigdes med pompa och ståt vid Stureplan  
i kilen mellan Biblioteksgatan och Birger Jarlsgatan – och 
Stockholm fick ett varuhus av kontinentala mått, ett eget 
Damernas paradis. Då med den bländande, parisiska modisten 
Suzanne Pellin, mer känd som Madame Suzanne, som stilbildande 
chef för det exklusiva damskrädderiet.

När det trångbodda varuhuset flyttade till en ny special ritad 
byggnad på Hamngatan 1915 fick den franska mode salongen  
med tillhörande syateljé en framträdande plats högst upp, mitt i 
byggnaden med utsikt över Hamngatan. Kunderna anlände via  
en guldglänsande hiss från parfym avdelningen direkt till den 
dämpade pärlgrå modesalongen – som har beskrivits som en 
”filial på jorden till det riktiga himmel  riket”. 

Jag har sedan hösten 2019 haft en gästanställning på deltid på 
Nordiska museet för att skriva en bok och curera en utställning 
om det mytomspunna Franska damskrädderiet. En av mina 
huvudsakliga källor är NK:s omfattande arkiv som finns bevarat 
på museet, bland annat med svartvita modebilder från ateljéns 
säsongsvisa visningar från tjugotalet till sextiotalet. Jag har även 
genomfört ett stort antal intervjuer med mannekänger, sömmer-
skor och kunder som var med när det begav sig för att bilda  
mig en uppfattning om verksamheten. 

En annan betydelsefull källa är de unika, handsydda 
kreationer som överlevt från ateljéns glansdagar. Förutom på 
Nordiska museet har jag närstuderat plagg bland annat på 
Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Sörmlands museum, 
Kulturen i Lund, Textilmuseet i Borås, Livrust kammaren, 
Husgerådskammaren, Svenska filminstitutet, Independent 
kostym, Dramaten, Stockholm stadsmuseum och Skansens 
klädkammare.

Under hösten 2019 genomförde Nordiska museet i sam arbete 
med NK och Bukowskis även ett upprop där vi efterlyste minnen 
och plagg från Franska damskrädderiet. Responsen var överväl-
digande! Kön ringlade lång under de fem dagar vi tillbringade i 
ljusgården på NK i Stockholm och i Göteborg. Sammantaget 
samlade vi in ett hundratal plagg från privatpersoner och en 

stor mängd ovärderliga berättelser som har bidragit till att  
fylla luckorna i den bortglömda historien om NK:s Franska 
damskrädderi – och som nu blir en del av boken och 
utställningen på Nordiska museet.  

Förutom den uppenbara information som går att utläsa  
ur varje enskilt plagg – som tidstypiska silhuetter, snitt, 
färger, material, konstruktions- och sömnadstekniker samt 
personlig smak, visade det sig att plaggen dessutom bär på en 
betydelsefull hemlighet. Bakom den eleganta varu märkes-
etikett som vittnar om att plagget är uppsytt på Franska 
damskrädderiet döljer sig nämligen ytterligare en etikett 
– med en handskriven notering om kundens namn, datum 
för leverans och vem som har synat av kreationen. En oväntad 
guldgruva! Förutom en exakt datering av plaggen har inform-  
ationen på etiketten även bidragit till en kartläggning av 
kundkretsen. 

Kundregistret från NK:s Franska damskrädderi, som lär  
ha utgjorts av en samling tummade arkivkort på en skriv bords-
snurra, finns så vitt jag vet tyvärr inte bevarat. Möjligen kan det 
bero på att uppgifter ansågs vara allt för känsliga. Men mer 
troligt ansågs de helt ointressanta. 

Efter flytten till Hamngatan blev 
NK:s Franska under ledning av 
dispo nent Kurt Jacobsson och ateljé-   
chef Pelle Lundgren en av Nordens 
ledande beställnings skrädderier under 
första hälften av 1900-talet. Jacobsson 
och Lundgren tillhörde en utvald 
skara inköpare från coutureateljéer 
världen över som varje säsong reste 
till Paris för att köpa in modellplagg, 
eller prototypplagg, från de ledande 
haute couture-husen. Modeller som 
sedan reproducerades på licens till 
kunderna i Stockholm. 

Franska damskrädderiets vår- och  
höstvisningar i den pärlgrå salongen 
bjöd på ett trettiotal Parismodeller 
samt ett fyrtiotal av ateljéns egna 
modeller, designade av Pelle Lundgren. 
På första parkett bänkade sig stam-   
kunderna och dåtidens ledande 

Susanna Strömquist, 
författare till boken 
Nordens Paris, NK:s 
Franska damskrädderi 
och curator för utställ-
ningen med samma 
namn, är modekritiker 
och kulturjournalist med 
uppdrag bland annat  
för Dagens Nyheter. 
Boken lanseras i samband 
med öppningen av utställ-
ningen på Nordiska museet 
den 17 september.

Tidlös elegans, utsökt hantverk och mått-
sydda drömmar. Den 17 september öppnar 
en modeutställning som förflyttar dig till 
haute couturens gyllene era och Parismodets 
nordligaste utpost – Franska damskrädderiet 
på varuhuset NK i Stockholm.

Av Susanna Strömquist
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Syateljén, NK:s Franska, 1947.
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redaktörer och modejournalister som Else Kleen, Eva Hökerberg 
och Pia Hård af Segerstad. Bland kunderna fanns allt från 
kung lig heter som drottning Louise och världsstjärnor som Zarah 
Leander till yrkeskvinnor som Nanna Svartz och Astrid Sampe. 
Efter visningen bokade kunderna tid för enskild visning, 
beställning och måttagning. Plaggen syddes upp för hand av de 
skickliga sömmerskor, damskräddare och brodöser som arbetade 
i ateljén vägg i vägg med salongen. Till de många oväntade och 
kulturhistoriskt värdefulla föremål som lämnades in under 
uppropet finns bland annat en samling provbitar med broderier 
av brodösen Greta Skeppström som arbetade i ateljén på 
sextiotalet.

NK:s Franska damskrädderi var känt framför allt för sina 
eleganta aftonklänningar och välskräddade dräkter. Den 
verkliga storhetstiden för ateljén inföll i mellankrigstiden 
samt under haute couturens glansdagar på 1950-talet när 
modeskapare som Cristóbal Balenciaga och Christian Dior 
angav tonen i Paris. Men, när Kurt Jacobsson gick i pension 
1965 och tackades av efter närmare femtio år som chef för 
Stockholms ledande modeetablissemang hade tiden sprungit 
ifrån ateljén. Året efter bommades NK:s Franska igen för 
gott. Haute couture, måttbeställt och skräddarsytt hade 
blivit gårdagens nyheter. Med sextiotalets radikala samhälls-
strömningar tog fabrikstillverkad prêt-à-porter och konfektion 
över. I dag, ett halvt sekel senare, har det dock blivit dags  
att återupptäcka haute couturens tidlösa hantverk – och dess 
mytomspunna nordligaste utpost. 
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Paljetterad tyllklänning, 1957.
Parisoriginal från Madeleine Vionnet, 1920-tal. 
Pärlbroderad aftonklänning, 1919. 
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JUST NU PÅGÅR det som förmodligen 
kommer att bli den största vaccinations-
insatsen i Sveriges och hela världens 
historia. För många innebär det en 
möjlighet att återförenas med nära och 
kära efter lång tid isär. Sedan mars 2020 
samlar Nordiska museet, och flera andra 
museer, in berättelser ur vardagen i 

pandemitider. Sedan i maj samlar 
museet in berättelser och bilder på 
återseenden från hela landet.

Var gärna med och bidra med  
dina berättelser till insamlingen 
”Återföreningen – berätta om livet  
efter vaccinet” på: minnen.se/tema/
eftervaccinet

SOMMAREN PÅ NORDISKA MUSEET bjuder på 
stora upplevelser, högt i tak och mycket att 
upptäcka. Lagom till sommarlovet öppnar 
Lekstugan för de minsta barnen och för de lite 
äldre barnen står Tidsvalvet redo med en 
interaktiv resa i tiden. 

På museets nyrenoverade bakgård har museet 
sommarservering i den vackra lilla tegelbygg-
naden Lusknäppen. Under lindarnas sirliga 
bladverk erbjuds sallader, smörgåsar, kaffe, 
bakverk, glass och svalkande dryck med 
fullständiga rättigheter. 

Öppettider Lusknäppen: Juni, juli, augusti 
med samma tider som museet: alla dagar 
10.00–17.00.

NORDISKA MUSEET SAMLAR IN  
EFTER LÄNGTADE KRAMAR
I vaccinationernas spår: nu efterlyser Nordiska museet 
efterlängtade kramar och ögonblick av återseendets 
glädje. Insamlingen sker digitalt och vänder sig till alla 
som har återförenats med någon närstående.

SOMMAR PÅ NORDISKA MUSEET

BOTANISERA I DET UNIKA URVALET av med vetna 
vardagsvaror, vackra dekorationer, nordiska 
smaker och handplockat hantverk. Här finns 
även ett stort sortiment av böcker, affischer och 
pappersvaror. 

Under perioden 1 juni till 31 augusti är 
Museibutiken öppen dagligen kl 12–17.  
Följ museibutikens instagramkonto, @
nordiskamuseet_butik, för mer inspiration! 

Ta gärna kontakt med butiken via 
e-post museibutiken@nordiskamuseet.se 
telefon 08-519 546 26 eller sms 076-724 77 30 

BESÖK  
MUSEI-
BUTIKEN!
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3 SAKER DU INTE 
FÅR MISSA PÅ 
JULITA GÅRD 

Hallå där Maria Ingras, enhetschef för 
publika aktiviteter! 

Vad får man inte missa under ett besök på 
Julita gård i sommar?

•  PIONTRÄDGÅRDEN kring midsommar då pionerna blommar som 
mest. Pionträdgården anlades i mitten av 1990-talet i samarbete 
med pionförädlaren och plantskoleägaren Hermann Krupke, och 
är en av Sveriges största. Den innehåller ca 130 arter och sorter 
och det finns tre plantor av varje så totalt växer här ca 390 
plantor. Det finns rosenpioner, buskpioner, bondpioner och 
luktpioner. Pionblomningen börjar i mitten av maj och pågår fram 
till mitten av juli. 

•  ROSENTRÄDGÅRDEN i juli då den blommar som finast. 
Rosengården var som mest praktfull under 1920-talet. I dag finns 
Rosengården återskapad i en enklare form, men med de äldre 
sorters rosor som odlades under 1920 –30-talen.

•  ATT SLÅ DIG NED PÅ BRYGGAN och blicka ut över den storslagna 
herrgårdsbebyggelsen på ena sidan och sjön Öljaren på andra 
sidan. Herrgårdsbyggnaden och den norra flygeln uppfördes på 
1700-talet, den södra flygeln är betydligt äldre och härstammar 
från det medeltida Julita kloster. Klostret anlades på 1180-talet 
och var verksamt fram till reformationen 1527. Invid sjön finns 
ytterligare ett tegelhus bevarat från klostertiden. Rester av fler 
klosterbyggnader döljer sig under stora huset och angränsande 
gräsmatta.

PROMENERA, ÄT GOTT OCH ÖVERNATTA I UNIK MILJÖ

Julita gårds herrgårdspark och trädgårdar är tillgängliga för dig 
som besökare året runt. Här kan du promenera i unik 
kulturhistorisk miljö och njuta av vackra trädgårdar och fina 
picknickytor vid sjön Öljaren. Kopplade hundar är välkomna, 
parken är rökfri och det råder eld- och grillningsförbud.  
Café Julita Skans och Julita Wärdshus håller öppet under 
sommar säsongen för svalkande glass och hembakat fika eller en 
kulinarisk upplevelse i regi av stjärnkocken Tommy Myllymäki. 
Julita Wärdshus driver i år även logiverksamheten i Julita gårds 
herrgårdsflyglar och vandrarhem.

JULITA-
FESTIVALEN

TIDSVALVET VANN 
ÅRETS UTSTÄLLNING
UNDER MUSEERNAS VÅRMÖTE tillkännagavs att 
Tidsvalvet är vinnare av Årets utställning 2020.  
Priset delas ut av Forum för Utställare till den 
utställning som under året bäst har bidragit till att 
utveckla utställningsmediet i Sverige. Juryns 
motivering:

”En museal äventyrspark i ett immersivt och 
interaktivt kosmos. Utställningens gestaltning tar 
avstamp i museets arkitektur och magiska världar. 
Genom en lek med kronologi och ett uppdrag får 
barnen kliva in i museets värld och bli en nutida 
“skaffare” som samlar in barns föremål och 
minnen. Det är en utställning om och för barn 
som tar både kulturhistoria, fantasi och barn på 
allvar.”

Tidsvalvet är också en av finalisterna till det 
internationella priset Children in Museum 
Award 2020–2021. Det vinnande bidraget 
offentliggörs i höst.

Lyssna till kammarmusik i Skansen-
museet på Julita gård i sommar.
 
PROGRAM

31 juli, 17.00
Filip Draglund, trumpet
Carl Pontén, piano

7 augusti, 17.00
Erika Sunnegårdh, sopran
Carl Pontén, piano

14 augusti, 17.00
Trio Skandinavia, violin, 
cello, piano

Biljettförsäljning sker genom www.universe.com
Där får man söka på Julitafestivalen och 
Katrineholms kommun. Läs mer på www.
julitafestivalen.nu.

Trio Skandinavia

Erika Sunnegårdh
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EFTER EN STOR RENOVERING har Skansen Terrassen öppnat igen. Solbåten 
av Stig Lindberg på restaurangens tak lyser åter praktfullt gul och inne i 
restaurangen är menyn uppdaterad med fokus på det gröna och allt sött 
är hembakt. Nytt är pergolan där det numera finns möjlighet att sitta ute 
mer skyddat och med en fantastisk utsikt över Stockholms inlopp.

EN LEVANDE 
SOMMAR PÅ 
SKANSEN
I den stora parken på Skansen berget 
sjuder det av liv, naturen står i blom 
och nya liv har fötts hos djuren. 

JÄRNHANDELN ÄR ÖPPEN dagligen sedan maj, 
bemannad med riktiga järnhandlare. Dessutom 
finns flera hantverkare på plats i sina miljöer, 
kolonisterna påtar vid lotterna, iskarlarna 
spatserar runt i parken och Skansens byalag 
levandegör verksamheten med sysslor som 
repslagning, byk och kransbindning. 

Även om det inte blir evenemang i sommar  
som vi är vana vid att se dem, så händer det ändå  
en hel del roligt. Midsommar firas, utan den 
traditionsenliga midsommarstången, men med  
en park i full midsommarprakt och picknick. 
Dessutom blir det traditionsenligt en sommar med 
skönsång i Allsång på Skansen, med en liten publik.

Skansens dagliga program finner ni på skansen.se/
kalendarium

SKANSEN TERASSEN ÖPPNAR IGEN  
EFTER RENOVERING
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I Skansens Klädkammare finns en av nordens 
största textila samlingar. Här tillverkas, 
underhålls och förvaras alla textilier som 
används i museets verksamhet. Här förvaras 
även textila föremål som använts som 
rekvisita på Skansen men som inte längre 
behövs i verksamheten. I juni 2020 tog 
Skansen det första steget för att ta till vara 
denna rekvisitaskatt, och se den komma 
till glädje och användning igen, när man 
lanserade Skansen Vintage i Skansenbutiken.

FÖRSTA SLÄPPET AV SKANSEN VINTAGE innehöll underkjolar, 
handbroderade dukar, bonader och kuddfodral. Nu utökas 
kollektionen när Skansenbutiken slår upp en tillfällig butik 
högst upp på Skansenberget. På våning två i Skansens 
landmärke Bredablick finns från den 9 juni möjlighet att 
uppleva en vanligtvis stängd miljö och samtidigt handla 
utvalda föremål ur rekvisitasamlingen. Bland textilierna och 
föremålen som är till salu finns frackar, murarjackor, kjolar, 
parasoll, korgar liksom herr- och damskor. Varje föremål är 
unikt och finns i ett exemplar där skick och kvalitet varierar.

Den tillfälliga Skansenbutiken i Bredablick öppnar den 9 juni.  
Håll utkik på skansen.se för mer information.

SKANSENBUTIKEN  
ÖPPNAR VINTAGE POP-UP  
I BREDABLICK
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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).

KANSLIET TAR SOMMARLOV
Kansliet stänger den 5 juli och öppnar åter den 23 augusti. 
Telefontiden är inställd men e-post läses regelbundet under 
sommaren. Det går bra att anmäla sig till program under 
stängningen men helst via e-post. 

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  
”ytter ligare familjemedlem på samma adress” och  
kostar 300 kr. För mer information kontakta kansliet.  
Obs! detta kort kan bara användas som entré  
tillsammans med vuxen som också har medlemskap.

ANMÄLAN BINDANDE
Anmälningarna till program är bindande. Betalningen  
sker i förskott senast en vecka innan. När man har betalat  
och får förhinder får man inte pengarna tillbaka. Undantag  
kan göras i särskilda fall. Tänk på att alltid anmäla  
förhinder så någon annan kan få din plats.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! 
Håll dig löpande uppdaterad om Vänföreningens  
aktiviteter och program genom att följa vår facebook-sida:  
www.facebook.com/NordiskamuseetochSkansensVanner

KANSLIET 
INFORMERAR
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NYA VÄNNER
Vibeke Bildt, Skogås

Boel Ekman och Robert Bergdahl, Sköndal

Metta Fegraeus, Uppsala

Gunnar Kalderén, Stockholm

Terese Karlqvist och Johan Sparring, Stockholm

Evy Larsson och Johnny Gammel, Stockholm

Sonja och Ted Moleff, Bromma

Cecilia Murray Kalderén, Stockholm

Sophie Nordenfalk Bäckdahl och Anders Bäckdahl, Schweiz

Simon Percivall och Ellika Sahlin, Stockholm

Benedict Phillips, Stockholm

Henrietta Phillips, Stockholm

Eliza Premstedt, Stockholm

Latifa och Johan Schiptjenko, Bromma

Maria och Jonatan Tullberg, Stockholm

Victoria von Uexküll och Jakob Callmander d´Avignon, Stockholm

Kenneth Wallden och Anki von Essen Wallden, Täby

Jan Wihlborg och Inga Tomenius-Wihlborg, Stockholm

Solveig Winlöf, Hägersten

JAMTLI – EN SOMMARRESA
JAMTLI ÄR ETT MUSEUM som inget annat. Här finns något att se 
och göra – för alla, alltid. Fasta kulturhistoriska utställningar, 
tillfälliga utställningar på olika temata, kafé, butik, vandrar-
hem, och Nationalmuseum Jamtli. 

Nationalmuseum Jamtli öppnade i maj sin fjärde utställning 
sedan starten 2018: ”Nordiska myter.” Det är en rik utställning 
med verk ur Nationalmuseums samling. Utställningen handlar 
om den nordiska konsten under 1800-talet och det tidiga 
1900-talet. Utställningen innehåller en rad verk av konstnärer 
som Carl Larsson, Elsa Beskow och Ernst Josephson. 

JAMTLI HISTORIELAND

Varje sommar förvandlas friluftsmuseet på Jamtli till Jamtli 
Historieland. De kulturhistoriska husen och gårdarna befolkas 
av människor från förr som lever sitt vardagsliv under de 
förutsättningar som då gavs. Smaka den mat de lagar och 
upplev vårt förflutna, det ger intryck för livet! 

Jamtli Historieland är öppet onsdag – söndag kl 11–17. 
Fri entré för medlemmar i Nordiska museets & Skansens vänner.  
www.jamtli.com 

AVTACKNINGSTAL TILL  
STEN TEGNÉR

Bäste Sten Tegnér, ordförande för Nordiska museets och 
Skansens Vänner. Jag har fått det ärofulla och mycket 
trevliga uppdraget att säga ett par ord på styrelsens 
vägnar i samband med din avtackning. 

Käre Sten, 
du har varit en trogen medlem av Nordiska museets och 
Skansens vänner under många år och 2019 valdes du som 
ordförande. Det skedde i just denna lokal på Skansen, den 
vackra Skånska Gruvan med utsikt över Djurgårds-
brunnsviken. Och det skedde på styrelsemötet i maj 
månad, precis som nu. Du utnämndes därför på den 
tidpunkt av året när Djurgården just har sprungit ut och 
återigen griper tag i oss och överrumplar oss med sin 
överväldigande, mångnyanserade grönska, sin sprudlande 
färgskala från buskar och blommor, och ivriga fågelsång 
– men också överrumplar oss med en alldeles speciell 
friskhet i luften. 

Idag förstår vi i styrelsen att det inte var en tillfällighet 
att du Sten valdes in i just maj månad. 

Från första dagen märktes det att vi med vår nya 
ordförande hade fått både en granne på Djurgården och 
en person med ett särskilt engagemang för kulturfrågor 
och för just vår verksamhet. Som en frisk vind, initierade 
du ett värdefullt förnyelsearbete i syfte att bibehålla och 
öka medlemsantalet i föreningen. 

Ingen kunde då tro vilka utmaningar som väntade. 
Under din tid drabbade den största yttre krisen Nordiska 
museet och Skansen ända sedan bildandet 1873. I mars 
2020 slog en pandemi till, så gott som utan förvarning och 
lamslog vår verksamhet och ekonomi. 

Det var då som du på allvar visade dig som den fina 
person du är, en gentleman, en bra ledare med humor, och 
handlingskraftig. Redan i början av pandemin, innan 
någon riktigt hade förstått hur långdragen pandemin 
skulle bli, tog du initiativ till att skriva brev till kultur-
ministern för att uppmärksamma det svåra ekonomiska 
läget på Nordiska museet och Skansen. Som en ytterligare 
hjälp till oss, tog du initiativet till att vännernas gåvor, 
som normalt är öronmärkta för specifika projekt, fick 
disponeras fritt av Nordiska museet och Skansen. Något 
som var ett mycket värdefullt stöd för oss. Och i år tog du 
initiativet till att ge en extraordinär gåva på inte mindre 
än 1 000 000 kr till respektive verksamhet med anledning 
av vår svåra ekonomiska situation.  

Det säger mycket om dig Sten att du, trots hälsan, 
lyckades hitta kraften att träffa detta helt extraordinära 
beslut, som har betytt mycket för oss, och att du lyckades 
att ständigt vara en smidig och drivande person att 
samarbeta med – en förebild helt enkelt. 

På egna och styrelsens vägnar vill jag med dessa ord 
hjärtligt tacka dig för ditt ordförandeskap och vi ser fram 
emot att få träffa dig redan i höst vid Nordiska museets 
och Skansens evenemang.

Sanne Houby-Nielsen, Styresman för Nordiska museet

Ängsälvor av Nils Blomér. Nordiska myter, sommarens utställning på Jämtli



Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

VÄNNERNAS PROGRAM

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.

KOLONITRÄDGÅRDAR & ROSENGÅRDEN
Välkommen till Skansen i trädgårdens och odlingens tecken. Vi börjar med kaffe på 
Café Petissan där guiden möter oss. Vi träffar Skansenkolonister som är volontärer 
från 100-årsjubilerande Koloniträdgårdsförbundet. Skansens antikvarie för byggnader 
och yttre miljö, Marianne Strandin berättar om hur man arbetar med den gröna 
gestaltningen på Skansen. Rosengården med runt 300 sorters rosor har trädgårds-
traditioner sedan 1800-talets början. På 1960-talet gjordes den iordning och 
Emanuel Swedenborgs lusthus placerades där. 

TID: Torsdag 26 augusti kl. 16.30 

PLATS: Samling vid Skansens huvudentré. 

ANMÄLAN: Senast 16 augusti. Begränsat antal deltagare. Visning av Rosengården, 
koloniträdgårdarna och Skansens gröna miljöer samt kaffe och Kaka på Café Petissan 
ingår. Efter plats bekräftelse inbetalning 280 kronor till Plusgiro 190124-8.  

DALARÖ – SKÄRGÅRDSMILJÖ OCH ZORNS SOMMARNÖJE 
Sensommarens heldagsutflykt går till Dalarö och en historisk skärgårdsmiljö. Vår 
ciceron är kulturhistoriker Lennart Jarnhammar som guidar oss genom Dalarös rika 
historia och berättar om utvecklingen från ett fiskesamhälle och viktig tull- och 
lotsstation till en sommaridyll. På 1800-talet blev Dalarö den första badorten i 
Stockholms skärgård med både kall- och varmbadhus och på 1860-talet började man 
bygga egna sommarnöjen för badgäster. Under 1880-talet tillbringade konstnären 
Anders Zorn flera somrar på Dalarö. Zorn intresserade sig för skärgården, vattnet 
och samspelet mellan människa och natur och kom att måla några av sina stora 
mästerverk här. Vi har fått en unik inbjudan till att besöka huset där Zorn bodde och 
den berömda bryggan som är avbildad i akvarellerna ”Kapprodd” och ”Sommarnöje”. 
Christina och Claes Britton tar emot och berättar om platsens historia och tidigare 
ägare, mästerlotsarna.  

TID: Torsdag 9 september kl. 11.00 –15.30 (ca) 

PROGRAM:  11.00 Samling vid Dalarö kyrka, Odinsvägen 4  
11.00-12.50 Dalarö kyrka och guidad tur på Dalarö 
13.00 Gemensam lunch på Dalarö Lanthandel 
  13.45 Besök hos Christina och Claes Britton och Zorns sommarnöje med 
eftermiddagskaffe i trädgården 

ANMÄLAN: Senast 30 augusti. Begränsat antal deltagare. Efter platsbekräftelse 
inbetalning 480 kr. till Plusgiro 190124-8. Guidning på Dalarö, lunch, besök på ”Zorns 
brygga” samt eftermiddagskaffe ingår. Resa på egen hand eller gemensam resa med tåg och 
buss med samling på Stockholms central. Plats och tid meddelas i samband med anmälan.

NORDENS PARIS – FÖREDRAG OCH BOKPRESENTATION

”NK:s Franska damskrädderi var känt som Parismodets nordligaste utpost. Här  
mötte haute couture från de ledande kreatörerna i modets huvudstad Paris den 
skandinaviska publiken” säger kulturjournalisten och modekritikern Susanna 
Strömqvist, initiativtagare till höstens nya utställning och författare till den första 
boken om NK:s damskrädderi. Kvällen inleds med föredrag om projektet och 
presentation av boken. Efteråt finns tid för frågor och boksignering. Utställningen  
är öppen och vi är välkomna att besöka den på egen hand under kvällen. 

TID: Onsdag 22 september kl. 18.00

PLATS: Samlingssalen på Nordiska museet

ANMÄLAN: Senast 15 september till hanne.segelberg@nordiskamuseet.se. Ingen avgift, 
men obligatorisk anmälan på grund av begränsat antal platser. 

” Sommarnöje” visas nu på Nationalmuseums 
Zornutställning.
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