
 
 

”BRITISH SÅ IN I NORDEN” 

BESÖK PÅ NORDISKA MUSEET  

ONSDAGEN DEN 13 NOVEMBER 
 

Kära medlemmar i AHK R-R/B-sektion och vännerna i RREC Svenska Sektionen. 

Hösten är nu här på allvar och vi planerar därför en mysig eftermiddag i form av 

ett utställningsbesök med engelsk touch. 

De flesta av oss i sektionen – som ju gillar Rolls-Royce och Bentley – har väl ett 

allmänt intresse för det brittiska och ”the British Way of Life” Många av oss är 

ju dessutom födda på 40- och 50-talen och växte upp under den kanske mest 

betydelsefulla epoken i modern tid för det brittiska – 60-talet - och har dess 

popmusik och mode i välbevarat minne. Nu när Storbritannien genom Brexit 

åter står i fokus ordnar Nordiska Museet påpassligt en utställning om brittisk 

design och livsstil och hur den påverkat oss – ”Brittiskt så in i Norden”.  

Vi inbjuder till en eftermiddag med utställningsbesök och Afternoon Tea på 

Nordiska Museet onsdagen den 13 november kl. 15.00. Vi samlas i receptionen 



för att efter entré bege oss till museets café och restaurang där vi intar vårt 

Afternoon Tea.  Menyn ser ut som följer: 

 

 

 

För de som eventuellt önskar något annat finns många alternativ från kaffe till 

lagad mat. Menyn finns på Nordiska Museets hemsida under ”Restaurangen”. 

Kl. 16.00 har vi bokat en guidad visning av utställningen, den tar c:a 30-40 

minuter. Därefter kan man strosa fritt på museet som denna dag har öppet 

ända till kl. 19.00. Den som vill kan t.o.m. äta middag här, restaurangen har 

öppet lika länge. 



Entré och guidad visning kostar 120 kr/person. Anmälan görs till vår kassör 

Bengt Stånge senast 7 november, antingen genom Swish-betalning eller 

betalning till bankkonto, se Röda Rutan. Glöm inte att ange namn och antal. 

 I restaurangen betalar vi var och en för sig. Afternoon Tea kostar 195 kr. 

Den/de som vill ha Afternoon Tea måste beställa det i samband med anmälan 

och betalning av entré och visning. 

Sista dag för anmälan, betalning och beställning är torsdagen 7 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 8 november förra året besökte sektionen Millesgården och utställningen 

om William Morris, den mest betydelsefulla personen i engelsk designhistoria. 

Nu nästan exakt ett år senare får vi möjlighet att vidga vårt perspektiv på 

brittisk design och mode – välkomna! 

 

 

Klubbmästarna 

 

 

 
 

 

 

Anmälan och betalning 

Klubbens bankkonto: SEB 5694 37 800 77 

Swish till 070-250 05 57 

Glöm inte att ange namn och antal personer! 

 


