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Berättarnätet Öst  

brev i september 
år 2020 
 
 

 

Berättarkvällarna fortsätter på Stadsmuseet!  
Observera att även BNÖ-medlemmar ska boka biljetter! Läs nedanför hur du gör. 
 
Med vårt utomhusberättande söker vi oss nu inomhus, till lokaler där vi kan fort-
sätta hålla tillräckliga avstånd till varandra.  
__________________________________________________________________ 
 
 

Berättarkväll på Stadsmuseet - torsdag 1 oktober 
 
Berättarkvällarna på museet fortsätter in i december. Då får vi berätta, och 
lyssna på de där härliga muntliga historierna om Stockholm och resten av världen 
som är ”underhållande, överraskande, kanske lärorika, men inte alltid sanna.” 
 

  
Björn Söderbäck 10 september, foto Stefan Estby 

 
Läs Pelle Olssons rapport från 10 september på Berättarnätet Östs hemsida  
www.berattarnat-ost.se 
 

http://www.berattarnat-ost.se/
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För att besökarna ska kunna hålla tillräckliga avstånd till varandra släpper museet 
bara in 35 personer i lokalen. Observera, att även BNÖ-medlemmar därför måste 
boka biljetter. Femton platser är reserverade för BNÖ. 
 
Kvällar: Torsdagarna 1 oktober, 5 november och 3 december 
Tid: 18.00 -19.50 
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Lokal: Sävenbomsalen (= Hörsalen, plan 2) 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: Slussen 
Inträde: 50 kr. Gratis för BNÖ-medlemmar - Men du måste boka biljett! 
Gå in på nedanstående länk, klicka på ”Köp biljett 50 kr” - sedan vidare -  
klicka på barn/ungdom som betalar 0 kr.  
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/10/01/berattarkvall-i-kallarstugan/ 

Museets kafé: Öppet 
Om corona och ditt besök:  
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/  
Mer information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89 
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm 
 
 

Från varma till kalla kvällar utomhus 
 
Ännu några gånger har vi berättat för varandra i närområdet, och använt oss av 
Årsta Torgs amfiliknande utomhusteater.  
 
Kvällen 27 augusti var vi sju personer som lyssnade till Stefan Estby, Kerttu Jokela 
och Karin Hultenheim. Då berättade också Ingela Ryhede och Uffe Berggren för 
första gången med BNÖ. 
 

 
Uffe Berggren och Ingela Ryhede 27 augusti, foto Stefan Estby 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/10/01/berattarkvall-i-kallarstugan/
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/
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Med bara några få ”penseldrag målade” Ingela kulörta scener om kreativitet som 
hindras av konventionella tankemönster. Uffe tog oss med på en resa norr ut 
över landet, där han bjöd in oss till en återfunnen vänkrets.  
 

Den kalla, blåsiga kvällen 16 september 
satte stopp för fortsatt 
utomhusberättande. Alla som kom 
frööös, medan fem personer berättade. 
Karin Hultenheim med fabler om 
stelnade levnadsmönster. Stefan Estby 
om sin barndoms biobesök, vidare om 

sin morfar och hans tid i Arboga. Vår gäst Gunn Åberg fyllde i med egna 
upplevelser därifrån. Uffe Berggren tog oss till sitt barndomshem på söder. 
Sedan följde vi Ingela Ryhede till Gambiafloden, värmen, ljuden och de afrikanska 
dofterna. 
 
Efter detta flyttar vi vårt lokala utomhusberättande i Hägersten/Liljeholmen 
inomhus. Under kommande veckor och månader undersöker vi olika lösningar.  
Du som är medlem i BNÖ och vill vara med även om du bor utanför området, 
kontakta Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se  
 
 

Stockholmsberättelser på gården 5 september 
 

Under tre lördagars eftermiddagar har vi kunnat lyssna till berättelser på 
Stadsmuseets gård. Berättarvärdarna Johan Theodorsson och Lena Lövdal har 
inlett med några berättelser med anknytning till Stockholm. Sedan har de som 
velat haft möjlighet att dela med sig av korta berättelser inför publik. 
 

 
Lena Lövdal och Johan Theodorsson 5 september, foto Stefan Estby 
 

mailto:info@berattarnat-ost.se
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Stefan Estby var med på gården 5 september. Han rapporterar: 
  
”Ett trettiotal intresserade människor hade samlats på Stadsmuseets gård 
klockan 13 för att höra historier och sånger i det vackra vädret. Johan och Lena 
inledde.  
 
Lena berättade om den unge Taube och hans första stapplande steg i Stockholm  
i början av förra seklet. Som illustration sjöng hon Stockholmsmelodi. Hon 
berättade senare om sjuttonhundratalsprofilen Bengt Lidner. Johan berättade 
om skeppet af Chapman som ligger vid Skeppsholmen.  
 
Undertecknad berättade om morfar som gjorde militärtjänst i Stockholm vid 
tiden för första världskriget, och en kvinna ur publiken berättade om 
skådespelaren Rickard Wolf som hon hade starka minnen av.” 
Stefan E 
 
Stockholms Stadsmuseum i samarbete med Berättarnätet Öst 
 
 

Föreningen 
 
BNS, Berättarnätet Sveriges medlemsmöte 
 
Mötet hölls som planerats 2020-09-22, och genomfördes digitalt via zoom. Med 
utgångspunkt från årsmötets beslut 2020-02-20, att lägga ner BNS som förening, 
beslutade även medlemsmötet att lägga ner föreningen. Beslutet togs enhälligt 
av de väl representerade medlemsföreningarna.  
 
Samtliga deltagande föreningar beslutade också att BNS ska fortsätta som 
nätverk med samma namn. Interimsstyrelsen som valdes under årsmötet 
kommer att verkställa avslutningen av föreningen.   
 
Om du har frågor kring medlemsmötet och besluten, kontakta Karin Hultenheim 
info@berattarnat-ost.se .  
 
FEST, Federation for European Storytelling 
 

Inbjudningarna till FESTs digitala möten fortsätter komma med 
mycket korta framförhållningar. Om du vill orientera dig om 
kommande möten, FESTs verksamheter och projekt, gå in på 
FESTs hemsida https://fest-network.eu/ Klicka på: News & 

Events. På deras hemsida kan du också anmäla att du vill ha ”FEST Newsletter”. 
 
Om du inte vill ha våra nyhetsbrev  
 
Meddela oss genom nedanstående infoadress.  
Ange namn och mejladress.  
 

mailto:info@berattarnat-ost.se
https://fest-network.eu/
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Hör gärna av dig! 
 
Vill du diskutera med någon i Berättarnätet Östs styrelse, vill du testa en ny idé, 
vill du berätta med en liten grupp där du bor eller någon annanstans? Gå in på 
hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”. Där finns våra 
kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är: info@berattarnat-ost.se  
 

 
 
Sent i september 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 

 
Hemsida: www.berattarnat-ost.se  
Facebook: facebook.com/berattarnatost  
 

 

mailto:info@berattarnat-ost.se
http://www.berattarnat-ost.se/
http://facebook.com/berattarnatost

