NYHETSBREV hösten 2017
Kära Vänner av Naturhistoriska Riksmuseet
Riksmusei Vänner välkomnar Naturhistoriska Riksmuseets nya chef Joakim Malmström, som
tillträdde den första juni 2017. Regeringen har utsett honom till ny överintendent och chef för
Naturhistoriska riksmuseet.

Joakim Malmström har tidigare varit chef för den centrala universitetsförvaltningen vid Stockholms
universitet.
Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner! Vi sänder per post till dem som
inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista.
(brevet finns även på Vänföreningens hemsida - http://riksmuseivanner.se/ - under rubrik
”Nyhetsbrev -ordförandebrev”)
Som medlem är du en viktig person! Genom ditt medlemskap har föreningen möjlighet att främja
Riksmuseet genom gåvor och stipendier samt sprida kännedom och marknadsföra museet.
Gåvor och stipendier – varje år avsätter Vänföreningen och René & Ebba Malaises stiftelse (som
förvaltas av Vänföreningen) en summa avsedd att sökas av personer verksamma vid museet - för
forskning eller museiangelägna verksamheter. De senaste åren uppgår stipendiesumman till mer än
1,5 miljoner kronor! Stipendiesumman i år beslutades bli 160 000 kronor.
Marknadsför museet gör vi vänner genom att berätta om museet och om Vänföreningen. Den
broschyr som Vänföreningen har finns på museet i informationsfacken - tag gärna ett antal vid ditt
museibesök och sprid bland vänner och bekanta. Styrelsen agerar genom att kontakta biologi- och
botaniknärstående föreningar. Vi söker nya medlemmar och gemensamma aktiviteter. Ett exempel
på detta är seminarier i samarbete med Bergianska Trädgårdens Vänner.
Under många år har Riksmusei Vänner haft en egen programverksamhet. I takt med museets
utvidgade uppdrag att förmedla ”lärande” genom utställningar och föredrag/föreläsningar har
programverksamheten alltmer tagits över av museets pedagoger.
Vänföreningen samarbetar med ”Avdelningen för lärande” via programförslag. Vi vill gärna kunna
sända ut höst- och vårprogrampunkter via två nyhetsbrev (höga portokostnader!). I dagsläget får alla
vänner med mailadress museets kortsiktiga program vidaresänt av Henrik Atmer, som handhar
medlemsregistret.
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Vänföreningen har gott samarbete med museiledningen. Vännerna erbjuds till exempel att delta i
”FishBase Symposium”. De vänner som nås av mail får erbjudande om Cosmonovas förhandsvisningar.
Nu när kvällarna blir mörkare tipsar vi om att upptäcka våra stjärnbilder. På Riksmuseets hemsida
finns http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/denutidastjarnbilderna.2277.html

Stjärnhopen Plejaderna. Bild: NASA

Jupiter, vårt solsystems största planet

Riksmusei Vänner har följande programpunkter under hösten:
Redan den 23 september är det utflykt med guidning till Tyresta nationalpark.

UTFLYKT TILL TYRESTA NATIONALPARK
Lördagen den 23 september 2017
I Tyresta nationalpark med omgivande naturreservat finns stora områden med orörd urskog,
höglänta hällmarker, vilda våtmarker och mossar. Området inköptes redan på 1930-talet av
Stockholms stad för att skydda och värna naturen och dess möjligheter till friluftsliv.
Med Bo Eknert som exkursionsledare kommer vi att vandra Urskogsstigen 2,5 km och göra ett besök
på brandfältet från den stora skogsbranden 1999. Kanske vi också hinner med ett besök i
nationalparkernas hus med information om de svenska nationalparkerna.
Anmälan (max 30 vänner) till Stefan Olsson, e-mail: per.stefan.olsson@gmail.com
eller tfn 070-6894731
Plats: Vi samlas kl. 10 -10.15 vid parkeringen Tyresta by.
Med kollektivtrafik - pendeltåg från Centralen kl 9.00 till Handen och sedan byte till buss 834 till
Tyresta by.
Meddela om ni har tillgång till bil för samåkning.
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BESÖK PÅ HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 18.00
Bibliotekets skapare, Ove Hagelin, presenterar Hagströmerbiblioteket och visar den unika samlingen
av äldre medicinsk och naturvetenskaplig litteratur, gamla örtaböcker, blomplanscher mm. – eller
som Ove säger -- ”Det finns mycket fint att visa av både djur och växter ”.
Anmälan (max. 20 vänner) till Ulla Tandberg, e-mail: ulla.tandberg@telia.com eller tfn 070-5430535.
(kostnad 100:-/pers. tas upp vid besöket)
Plats: Solna Gamla Tingshus (entré mot sjösidan), Haga södra, buss 515.

Välkomna till hösten 2017!
Till sist – ber vi er vänligen att snarast betala in medlemsavgiften för 2017.
Enskild medlem 150 kr och familjemedlemskap 250 kr. Pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.
Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer,
e-post: henrik@atmer.se tfn 070-6783268.

Med vänliga hälsningar
Stefan Olsson, ordförande RMV
ordforande@riksmuseivanner.se
RMVs hemsida www.riksmuseivanner.se
Övriga styrelsemedlemmar är - Bo Eknert, Christer Sylvén, Christer Wogel, Kristina Skarin, Petra
Hultenius, Henrik Atmer, Lenn Jerling (adjungerad), Sten Johnels, Ulla Tandberg.
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