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I kärlekens spår

NORDISKA MUSEETS OCH SK A N S EN S Å RS BO K 2012

R.ed. Christina Westergren



FAT ABUREN Nordiska museets och Skansens årsbok, är en skatt 

av kulturhistoriska artiklar som publicerats under mer än ett sekel.

Årsboken började som ett häfte med rubriken »Meddelanden», 

redigerat 1881 av museets grundare Artur Hazelius för den stödjan

de krets som kallades Samfundet för Nordiska museets främjande. 

1884 publicerades den första kulturhistoriska artikeln och när 

publikationen igo6 bytte namn till »Fataburen. Kulturhistorisk 

tidskrifta kom de vetenskapliga uppsatserna att dominera innehållet. 

Från och medi93i fick årsboken Fataburen en mer populär inriktning 

och i stora drag den form som den har i dag. Fataburen har sedan dess 

förenat lärdom och sakkunskap med syftet att nå en stor publik.

Fataburen är också en viktig länk mellan Nordiska museet och 

Skansen, två museer med en gemensam historia och en gemensam 

vänförening. Varje årsbok har ett tematiskt innehåll som speglar 

insatser och engagemang i de båda museerna, men verksamhets

berättelserna trycks numera separat och kan rekvireras från respek

tive museum.
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Drop in-bröllop g juni 2012. Magnus-Trogen och Clara 
Pahlén blev äkta makar. Foto CeciliaTörnqvist, Skans@
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Drop in-bröllop för första gången 2010. Foto Anders Bouvin © Skansen.



Drop in-bröllop på Skansen
Att gifta sig på Skansen har varit populärt i många år. Så populärt att det finns CHRISTINA HAMNQVIST
en föreställning om att man måste bokaSeglora kyrka åratal i förväg för att få är pressekreterare på Skansen,
tid för vigsel. Programproducenten Maria Kirsch föreslog ett drop in-bröllop 
på Tingsvallen och 2010 genomfördes det för första gången. Gensvaret blev 
enormt.357 par gifte sig den lördagen i juni. 2011 genomfördes 252 vigslar och 
drop in-bröllop började ta formen aven tradition. Inget tyder på att intresset 
mattats av - 2012 blev ett nytt rekordår. Kanske är det kravlösheten och det lätt 
galna i att vigas på Tingsvallen tillsammans med så många andra som gör en 
drop in-vigsel på Skansen till ett alldeles utomordentligt alternativ till stora på
kostade tillställningar och månader av rigorös planering. Det enda som behövs 
är en hindersprövning och två ringar.

252 par gifte sigpa Skansens Drop in-bröllop lördagen den 
11 juni 2011. Först ut var Mortezaoch Christine Winberg som 
varpå plats utanför entrén redan kl 06.00. Foto Skansen.

f."


	försättsblad2012
	00000001
	00000007
	00000008

	2012_Drop-in brollop pa Skansen_Hamnqvist Christina

