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Skansen shall be a world-class, open-air museum,  
enjoyed by all and accessible to everyone. 
Vision fastställd av styrelsen 2008-02-19.  
Agreed by the Skansen Board on 19th February 2008

Friluftsmuseet Skansen    ska vara i världsklass,
lustfyllt    och tillgängligt för alla. 
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Skansenchefen har ordet
Director’s statement

Barn är det viktigaste vi har, både som föräldrar och 
här på Skansen. Utan barn skulle Skansen stå stilla, vara tyst 
och öde. Hit kommer de från förskolan för att klappa små 
djur, titta på nallar och äta medhavd matsäck ute i det fria. 
Lekparkerna surrar av skratt och sorl på sommarhalvåret. 
Sen kommer de med skolan eller under sommarlovet för att 
lära sig om livet förr och hur man gör en visp, hämtar vatten 
och hugger ved. Skansen-Akvariet lockar många också med 
sina spännande och lite otäcka djur.

Tonåringarna kommer med skolan och när det drar ihop 
sig till sommarens flaggskepp Allsång på Skansen. Sen är det 
dags för det vuxna livet, en vigsel i ett av lusthusen, ett dop 
i Seglora, och så är cirkeln sluten. 

Årets största nyhet är att bygget av barnens nya Lill-Skan-
sen året runt startat. Det blir en anläggning som kommer att 
vara öppen alla dagar och där barn kommer att kunna lära sig 
allt om det viktiga samspelet mellan människa, djur och natur. 

En ny Sollidenscen har projekterats under året. Den nu-
varande scenen invigdes 1938 och uppfyller inte längre de 
krav som ställs på en nationalscen. Min förhoppning är att 
den ska börja byggas så snart Lill-Skansenprojektet kommit 
lite längre.

En stor kontorsomflyttning har medfört renoveringar och 
förbättringar av flera viktiga lokaler. Utställningshallen No-
villa byggdes om till ett kontorslandskap och resultatet blev 
över förväntan. Numera är de flesta av våra arbetsplatser 
också handikappanpassade. Artur Hazelius Gula huset fick 

en välbehövlig översyn och Sagaliden gjordes klart för di-
rektionen som flyttar in 2011. 

Vi fick tillfälle att fira bröllop under året som gick, både 
ett präktigt bondbröllop, ett påvert dito i Arbetarbostaden 
och ett magnifikt drop-in-bröllop på Tingsvallen där 357 par 
tog tillfället i akt att knyta hymens band. Allsången ställde 
till med bröllop på scenen och Seglora kyrka var flitigt bokad 
under året.

Vår vision säger att vi ska vara ett museum i världsklass, 
lustfyllt och tillgängligt för alla. Då är bra kommunikationer 
nödvändigt, speciellt med stora evenemang som midsommar-
afton och allsångskvällar. Den nya spårvägen invigdes i augusti 
och vi hoppas att den ska underlätta för alla att komma ut på 
Djurgården och ta del av utbudet av kultur och nöjen på ön.

Den här verksamhetsberättelsen sammanfattar året 2010 
på Skansen. Jag hoppas att det utöver siffror och redogörelser 
också ska framgå vilket personligt engagemang som finns i 
verksamheten. Utan alla medarbetare, anställda och ideellt 
engagerade, skulle Skansen inte vara Skansen. Här vill vi också 
rikta ett speciellt tack till Nordiska museets och Skansens 
vänförening som stöttar oss kontinuerligt. Med allt detta i 
minne hoppas vi att 2011 kommer att bli ett lika utvecklande, 
roligt och spännande år.

Whether at SkanSen or at home, children are the most 
precious gift we have. Without the children, Skansen would 
be a desolate place. Nursery-school children come and clap 

The sing-along programme celebrated a wedding on 
the Solliden stage and Seglora Church was booked 
for weddings throughout the year.

Our vision is that Skansen should be a world-
class museum, accessible and enjoyable to all. This 
necessitates well-functioning public transport es-
pecially for our major events. We hope that the 
new tramway to Djurgården will make it easier 

for people to enjoy the wealth of cultural 
activities on the island.

An annual report naturally 
presents a lot of figures. But 

I hope that this report also 
reflects the real sense of 
commitment shown by our 
staff. Without them, not 
forgetting all the volunteers 
who generously give their 
time and skills, Skansen 
would not be Skansen. 

small animals, are thrilled by the bear cubs 
and enjoy their picnics. The playground is 
loud with laughter throughout the summer 
months. Children come with their schools 
or in the holidays to learn how to make 
things, fetch water, chop wood. Teenagers 
come with school or to attend the hugely 
popular sing-along evenings. And they return 
as adults to get married or to baptize their 
children in Seglora Church and so 
the circle is completed.

The big news this year is that 
construction work has started 
on the new children’s zoo, 
which will be open all year 
round and will give children 
a chance to learn about the 
interaction between people, 
animals and nature.

During the year we were 
able to celebrate weddings: 
a splendid country wed-
ding as well as a poor-
man’s wedding and a 
spectacular “drop-in” 
open-air wedding in-
volving 357 couples. 

John Brattmyhr
SkansenchefDirector
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Året i korthet

Samiska nationaldagen
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Påsk 
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drop-in-bröllop

Midsommar Premiär för  
Barnens allsång

Bondbröllop anno 1867 Skansen öppnade 1891

31/12
”ring, klocka ring”Premiär för Blå måndag höstmarknad artur hazelius födelsedag

24/12
Julaftonsöppet på Skansen
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2010 gick i kärlekens tecken. Kronprinsessans stun-
dande bröllop den 19 juni inspirerade till många event och 
utställningar. På Skansen kunde gästerna ta del av en bröl-
lopsmässa på Solliden, drop-in-bröllop på Tingsvallen, ett 
fattigt bröllop i Arbetarbostaden och ett rikt bondbröllop i 
Ekshäradsgården. 

bRöllopSmäSSA 
På Sollidenrestaurangen hölls en bröllopsmässa i mars med 
cirka 30 utställare. Magdalena Ribbing föreläste om vett och 
etikett, Ann-Sofie Svansbo visade vackra bröllopsdukningar 
i samarbete med Skansenbutiken, och man kunde rådfråga 
borgerliga och kyrkliga vigselförrättare. Här visades också 
tillverkning av pappersrosor, bröllopskonfekt och brudbuket-
ter. I champagnebaren minglade modeller i kulturhistoriska 
dräkter och i en utställning visades brudklänningar från 1840 
till 1990, framtagna av Skansens Klädkammare. Organisten 
i Seglora kyrka framförde bröllopsmusik, och de som ville 
kunde få visning av olika vigselmiljöer på Skansen. 

bRöllopSköAnde
Bröllop kan vara en kostsam historia och ta mycket tid och 
planering i anspråk. Det gör ibland att den planerade vigseln 
inte blir av. För alla som ville ha ett roligt bröllop utan större 
krusiduller, eller en annorlunda vigsel, anordnades en dag 
med bröllopsförättare och präster som vigde nonstop på 
Tingsvallen den 12 juni. Det blev en överväldigande succé. 
357 par istället för beräknade 60 bestämde sig för att ta 
tillfället i akt och vigas på Skansen. 

Kön startade redan vid huvudingången innan öppnings-
dags och fortsatte sen fram till registreringstältet. Sen fick 
de som registrerat sig möjlighet att göra en bröllopsbukett, 
beställa bröllopsmusik och ta ett glas champagne för att fira. 
Ett antal flaskor gick åt i champagnebaren och floristerna 
sålde slut på blommor redan mitt på dagen. Det blev en 
folkfest med lätt kaotiska förtecken som kommer att prövas 
igen under 2011. 

2010 WaS the year of love in Sweden. The nuptials of 
Crown Princess Victoria on 19th June inspired numerous 
events and exhibitions. Visitors to Skansen could take part in 
a wedding service at Solliden, drop-in weddings in the open 
air at Tingsvallen, a poor-man’s wedding in the Workman’s 
Home and a prosperous country wedding at the Ekshärad 
Farmhouse.

bRidAl FAiR
A bridal fair was held at the Solliden Restaurant in March, 
attracting some 30 exhibitors. Etiquette expert Magdalena 
Ribbing gave a lecture and Ann-Sofie Svansbo showed beau-
tiful table settings for a wedding banquet in collaboration 
with the Skansen Shop. Visitors could consult with civil of-
ficiates and representatives of the church. There were live 
demonstrations of making paper roses, wedding sweetmeats 
and bridal bouquets. One could mingle with models in tra-
ditional wedding costume in the champagne bar and there 
was a display of bridal fashions from 1840 to 1990 produced 
by Skansens Klädkammare. The organist of Seglora Church 
performed wedding music and there were guided tours of 
suitable wedding venues.

Wedding queue
Weddings can be an expensive business and can require a 
great deal of planning. For people who wanted a thoroughly 
enjoyable wedding without all the fuss – or just wanted 
something different – Skansen held a non-stop session of 
weddings in the open air at Tingsvallen with civil officiates 
and priests on hand on 12th June. This proved a huge suc-
cess. 357 couples – rather than the 60 we had anticipated 
– were married at Skansen on this day. Couples who had 
registered were able to make a bridal bouquet, request the 
music and take a glass of champagne to celebrate. A good 
number of bottles were consumed in the champagne bar and 
the florists had sold out of cut flowers by midday. The occa-
sion was festive, if a bit chaotic, and will be repeated in 2011.

Bröllopsyra på Skansen
Wedding fever at Skansen
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bRöllop hoS FAttigA och RikA
I Arbetarbostaden gestaltades ett arbetarbröllop från slutet 
av 1800-talet. Här kunde besökare få veta mer om de så 
kallade stockholmsäktenskapen, bröllopskläder och hem-
mabröllop.

I Ekshäradsgården gestaltades ett pampigt bröllop mel-
lan två välbärgade familjer i Värmland. Här kunde man ta 
del av hela processen från förälskelse, med känningar – en 
gåva som visade hur skicklig den blivande fästmannen eller 
fästmön var – och frieri, till brudkista och fästmansgåvor. 

Under två slöjddagar tillverkades känningar, pappers-
blommor och täljda skedar och här fick besökarna också 
möjlighet att själva prova på hantverket. 

Inför helgen dukades det upp en bröllopssal med päll 
i taket, vävnader på väggarna och ett middagsbord med 
linneduk, mat och förningar, och under helgen iscensattes 
det pampiga bröllopsföljet. 

Bruden kläddes inför publik i kammaren. Gäster och 
brudgum mötte upp på gården med spelmän och hästskjutsar 
och i Seglora kyrka iscensattes själva vigselakten. Därefter 
tågade hela sällskapet tillbaka till Ekshäradsgården för att 
fira. Alla som medverkade var klädda i allra senaste folkligt 
nyrokokomode från mitten av 1800-talet. 

WeddingS FoR pooR And Rich
A poor-man’s wedding from the end of the 19th century 
was enacted at the Workman’s Home. Visitors could learn 
more about the so-called Stockholm Marriage, about how 
people dressed and about weddings in the home. There was 
also a stylish wedding at the Ekshärad Farmstead between 
two prosperous families from Värmland. One could learn 
about the entire process from falling in love, betrothal gifts 
that exhibited the craft skills of the presumptive couple and 
posing the question, to the bridal trunk and the fiancé’s gift.

Two craft days were devoted to making betrothal gifts, 
paper flowers and carving wooden spoons. 

A wedding room was prepared for the weekend with a 
canopy suspended from the ceiling, tapestries hung on the 
walls and a dining table covered with a linen cloth, food 
for the banquet and refreshments for the journey. During 
the weekend there was a magnificent bridal procession. The 
bride was dressed inside the house. Guests and bridegroom 
assembled outside the farmhouse with fiddlers and horse-
drawn carts and the actual ceremony was held in Seglora 
Church. The wedding guests then walked in procession back 
to the farm to celebrate. All those taking part were dressed in 
the most recent country fashion from the mid 19th century.

Sid 7: drop in-bröllop

Pp 7: drop-in wedding

t.v: detalj från bröllopstårta på drop in-bröllopet. 

Left: Wedding-cake decorations.

t.h: Bröllopsfölje på väg till vigsel i Seglora kyrka.  

right: Wedding guests on their way to the cere-

mony in Seglora church.

käRlek, bRöllop, pRinSAR & pRinSeSSoR

käRlek pÅ moRmoRS moRS tid 

hur kärleken tog sig uttryck förr kunde man ta del av i visningen ”kronbrud 

och syskonbädd” i delsbogården, där det fanns vackra friargåvor, och 

Skansens museipedagoger berättade om hur ungdomen ”gick på ligg” 

och om seder och nöjen som hörde bröllopet till.

käRlek FöR SmÅ pRinSAR och pRinSeSSoR

i juni kunde också små prinsar och prinsessor både gifta sig på låtsas och 

lära sig om prinsesslivet i teaterföreställningen Så gör prinsessor. På tings-

vallen och i Skogens hus gifte man sig på låtsas, gjorde sin egen krona och 

vigselring, provade kläder och slöja och fick en fin ansiktsmålning. 

bRöllopSyRA i AllSÅng pÅ SkAnSen

Sommarens allsång firade med en tävling för ett bröllopslystet par. 

”bRöllopSyRA” hoS JäRVARnA

en glad nyhet detta bröllopsår var att 

järvarna trivdes med den snörika 

vintern och fick två ungar – 

något som inte inträffat 

på många år. 

loVe, WeddingS & FeStiVitieS

loVe in gRAnny’S dAy

there was a special exhibition in the delsbo Farmstead showing how love 

was expressed in earlier times. this showed some lovely betrothal gifts 

and Skansen’s own museum educators could tell visitors about how young 

men would “go for a cuddle” in the young woman’s home at night and 

about all the other customs and entertainments connected with a wedding.

loVe FoR little pRinceS And pRinceSSeS

in June little princes and princesses could play at marrying and could learn 

about life as a princess by watching the play “this is What Princesses do”. 

at tingsvallen and at the Forestry centre the children could play at marry-

ing each other. they could make their own bridal crowns and rings and try 

out costumes and veils.

Wedding FeVeR At the SkAnSen Sing-Along

the summer season for the Skansen sing-along also celebrated 

love and marriage and there was a competition to choose a 

couple who were married on the stage at the conclusion of the 

final sing-along programme.

Wedding FeVeR FoR the WolVeRineS

there was more good news on the marital front. it tran-

spired that Skansen’s wolverines had thrived during 

the snowy winter and had produced two youngsters, 

something that has not happened for many years. 
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ett aV åretS stora projekt har varit den påbörjade 
byggnationen av Lill-Skansen året runt, som möjliggjorts 
tack vare ekonomiskt bidrag från Konsumentföreningen 
Stockholm (KfS)

Den 6 oktober togs de första spadtagen av barn på Alex-
anderskolan från Stockholm. Skansenchefen John Brattmyhr 
och Laszlo Kriss, vd för KfS, var arbetsledare. Det nya Lill-
Skansen byggs på samma plats som det gamla, men nu med 
en byggnad som ska vara öppen och tillgänglig året runt. 
Den ska bli modern, funktionell och hållbar med ekologiska 
förtecken. 

– Gediget trä har egenskaper som passar här på Skansen, 
säger arkitekten Anders Landström under ett besök på ett 
snöigt Skansen när leveranserna av massivträskivor kommer 
från fabriken och fortsätter:

– Det samverkar med miljön, ger ett behagligt inomhus-
klimat och bra akustik och kommer att klara väder och vind 
under en lång tid framöver.

Nya Lill-Skansen kommer att bestå av en byggnad i fyra 
delar, med ett zoologiskt hus i mitten, flankerad av en peda-
gogisk byggnad mot öster och ett servicehus mot väster. Ner 
mot Orsakullen kommer det också att finnas ett djurstall för 
grisar och getter.

Husdelarna är cirka åtta meter breda, som många av 
Skansens övriga hus, och den låga takfotshöjden har 
hämtat mått från de äldre kulturhistoriska byggnaderna 
runtomkring. Huset stomme består av 468 massivträelement 
med total yta 3 021 kvadratmeter, volym 323 kubikmeter 
och vikt 151 ton.

Att bygga med massivträ är en ny teknik där man an-
vänder träets egenskaper både som bärande element och 
ytskikt. Denna teknik hör till fronten i utvecklingen inom 
träbyggande i Sverige. Sockel och grund blir av betong, tak 
av trä och grönt tak av sedum ska användas. Värmen ansluts 
till fjärrvärmen och en del ny, sol- och miljövänlig teknik 
ska prövas som komplement till uppvärmning och energi-
försörjning. 

One OF the year’s major projects has been work on con-
structing the new, year-round Children’s Zoo at Skansen. The 
project has been made possible thanks to financial assistance 
from the Stockholm Consumer Cooperative Society (KFS). 
Work on digging the foundations was started on 6th Octo-
ber by children from the Alexander School in Stockholm. 
Skansen’s director John Brattmyhr and KFS’s managing di-
rector Laszlo Kriss led the digging.

The new children’s zoo will occupy the same site as the 
old one but the new premises will be open to the public all 
year round. The building will be modern, functional and 
sustainable with an ecological approach.

“Solid timber has characteristics that suit Skansen par-
ticularly well”, claims the architect Anders Landström as 
he surveys the arrival of solid-wood panelling on a snowy 
day at Skansen. “Timber interacts with the environment 
and helps to achieve a pleasant indoor climate with good 
acoustics and it will withstand wind and weather for a long 
time to come.”

The new children’s zoo will consist of a building with 
four parts with zoological premises in the middle flanked 
by an educational building to the east and service facilities 
to the west. Slightly below the site there will also be housing 
for pigs and goats.

The buildings are about 25 feet in width, like many of the 
buildings at Skansen, while the modest height of the eaves 
corresponds to the traditional buildings in the vicinity. The 
frame of the building consists of 468 solid timber elements 
with a total surface of 3’021 m2, a volume of 323 m3 and 
weighing 151 tons.

Building with solid timber is a new technology which 
exploits the properties of the timber both for load-bearing 
and as a finished surface. This technique is at the forefront 
of timber-construction in Sweden. The base and foundations 

Barnen står i första rummet på Skansen
Children are number one at Skansen

en första glimt av Lill-Skansen året runt.

a first look at the new children’s zoo.
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hJälpA till pÅ gÅRden
Mycket av Skansens verksamhet riktar sig till barn. Här kan 
man leka och lära sig saker, träffa djur och människor, göra 
utflykter i tiden och hjälpa till på gården. Det är ibland som 
en gigantisk lekstuga men det underbara är att den är på 
riktigt. Alla kan få hjälpa till.

Under “Välkommen våren” i april fick barnen hjälpa till 
att tvätta och stryka. Under fyra ”Lindagar med ullinslag” 
i slutet av augusti kunde de delta i nästan alla moment i 
linberedningen, valka ylle med fötterna och hjälpa till med 
att återvinna ull från gamla ylletyger. 

”Bröd i lust och nöd” i början av september hade aktivi-
teter som man kunde prova på i form av handtröskning och 
avsmakning av olika slags bröd.

I Hornborgastugan fick barnen tillverka björkvispar, 
veket åg till oljelampan, karda ull och tillverka tändsticks-
askar under sommaren och i Fäboden kunde de vara med 
och kärna smör. 

”Kom och hjälp Bengta, Per och Emil med dagens sysslor” 

innebar att man kunde få hjälpa till med matning av Skånegår-
dens djur, väva, laga mat, hämta vatten och ved, och skörda i 
köksträdgården. Nytt för 2010 var att de också kunde få klä 
sig i kulturhistoriska kläder.

I Back Mats stuga på Moragården kan barn leva sig in 
i hur det var att leva på en gård förr i tiden. Här kunde de 
också vara med om ett ”Äventyr” – ett dramatiserat rollspel 
för barn från sex till tolv år.

med SkolAn pÅ SkAnSen
”Ett skolår på Skansen” är ett skolsamarbete med Lilla Adolf 
Fredriks skola som pågått under flera år. Under 2010 visade 
en utställning i rulltrappshallen vad eleverna skapat efter 
museibesöken. 

”Nyfiken på Biologisk mångfald” var titeln på ett skol-
program för årskurs fyra och fem för att öka förståelsen för 
biologisk mångfald och traditionell kunskap. 

Den 25 augusti kom 172 klasser med 4 500 elever, 350 
mentorer och 120 personal från Norrmalm för en skolupp-

are concrete while the roof will be made of timber covered 
with a species of sedum. The new building will be connected 
to the district-heating network, while new technology for 
solar heating and other environmental climate technology 
will be used to complement heating and power.

helping out on the FARm
Many of our activities at Skansen are aimed at children who 
can play here, learn new things, meet animals and people, 
and enjoy time travel and helping out on the farm. Sometimes 
Skansen seems like a giant playground but the great thing is 
that it is for real. Everyone can play their part.

Within the framework of the “Welcome Spring” initiative 
in April, children helped to wash and iron. During four “Flax 
Days with some Wool too” at the end of August children 
could take part in all the steps necessary to produce linen 
from flax, they could full woollen cloth with their feet and 
they could recycle woollen yarn from old fabrics. “Bread in 
Good Times and Bad” at the beginning of September enabled 

children to try their hand at threshing by hand and tasting 
different types of bread.

At the Hornboga Cottage during the summer, children 
could learn to make whisks from birch twigs, make wicks 
for oil lamps, card wool and make matchboxes. And at the 
Summer Pasture Farm they could help to churn butter.

“Come and Help Bengta, Per and Emil with the Day’s 
Tasks” meant helping with feeding the animals, weaving, 
cooking, fetching water and wood, and harvesting things 
in the Skåne Farmstead kitchen garden. New in 2010 was 
being able to dress up in traditional clothing.

In Back Mats’ cottage at the Mora Farmstead children 
experienced what life was like on a farm in former times. 
They could also take part in an “Adventure” – a dramatized 
role-playing for children aged from six to twelve.

SkAnSen – A clASSRoom
“A School Year at Skansen” is a collaboration with the Lilla 
Adolf Fredrik School which has been run for several years. In 

Minigriskulting på Lill-Skansen.

Miniature breed piglet at the children’s zoo.

Barn på tidsresa vid Back Mats stuga.

children time-travelling.
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nyA lill-SkAnSen
invigning: Beräknas till vårvintern 2012

Arkitekt: Landström arkitekter

byggnad: 1 527 m2

mark: cirka 4 100 m2 exklusive hus

miljöfakta: att producera trästommen i Sveriges natur är under två 

minuter (102 sec) och binder lika mycket cO2 som 10 st nya Volvo V70 

1,6d släpper ut på 21 500 mil (120 g/km).

the neW childRen’S zoo
expected to open: Spring of 2012

building: 1 527 m2 

Site: 4100 m2 (not including buildings)

environmental data: the timber for the project represents less than 

two minutes’ growth (102 seconds) in the Swedish forests. it binds 

as much cO2 as 10 new family Volvos emit over 215 000 kilometres (at 

120 g/km). 

takt med Allsång från Sollidenscenen, Räkna med Skansen, 
Brefvet måste fram, Naturstig, Lekar och Gammeldags 
skola. ”Skolan Goes Skansen” kallades det programmet.

“Ungdomstid” handlade om kärlek och att bli vuxen och 
var en del i bröllopstemat under våren. 

”Var finns matematiken på Skansen?” är ett projekt 
med Stockholms utbildningsförvaltning som startade hös-
ten 2010 för att ge lärare och elever ett kunskapsmaterial 
kopplat till skolans styrdokument. 

I ett nära samarbete med Stockholms Hantverksföre-
ning har programdagarna ”Skolan möter hantverket” 
genomförts för att informera elever i skolan inför gym-
nasievalet. 

Målsättningen med projekt av den här arten är att föra 
vidare det immateriella arvet och den handburna kunskapen. 
Skansen har en viktig funktion som en idé- och kunskaps-
bank för framtiden.

2010 an exhibition was shown in the elevator hall showing 
things children had created after visiting Skansen. 

“Curious about Biodiversity” was the title of a programme 
for 4th and 5th grade pupils to help them understand biodi-
versity and traditional knowledge. 

On the 25th of August, 172 classes with 4’500 pupils, 
350 mentors and 120 staff from the Norrmalm district of 
Stockholm enjoyed a school-year kick-off with all sorts of 
exciting activities under the heading “School goes Skansen”.

“Youth” was a programme about falling in love and 
about becoming an adult and formed part of a wedding 
theme during the spring.

“Where is Maths at Skansen?” is a joint project with 
Stockholm’s Municipal Schools Administration that started 
in 2010 to provide teachers and pupils with materials as 
required by the school syllabus.

In close collaboration with craft organization Stockholms 
Hantverksförening Skansen has presented a programme 
entitled “School meets Crafts” to prepare pupils for choosing 
secondary-school specialties. The aim of initiatives of this 
type is to hand on our immaterial heritage and craft skills. 
Skansen is an important repository of ideas and expertise 
for the future.

nya Lill-Skansen byggs på samma yta som den gamla anläggningen  

och kommer att vara öppen året runt. Så här såg planerna ut på ett  

tidigt stadium.

the new children’s zoo will occupy the same site as the old one but the  

new premises will be open to the public all year round.
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Skansen i sociala media

2010 VAR ÅRet då Skansen kom ut i sociala media. Med en hemsida, en mobil 

hemsida, egna bloggar, en Facebookgrupp, videoklipp på Youtube, Mynewsdesk 

och clipsource, nyhetsbrev till vänner, årskortsinnehavare, skolor, hantverks-

intresserade via butiken och byggnadsvårdsintresserade och twitter kom  

Skansen i topp tillsammans med dramaten i en jämförelse av Svenska dagbladet 

som undersökt museers och andra kulturinstitutioners närvaro ute på nätet.
2010-01-10–2010-12-31. Källor: Skansen, Facebook, Mediapilot, Svenska Dagbladet, Google.

ungeFäRlig FöRdelning AV blogginlägg 2010

413 inlägg är inklu-
derade i analysen

bloggAt om...

totalt antal blogginlägg  
om Skansen 2010

15 605

totalt antal besökare under hela perioden.

1 0
80

 0
94

Svenska besökare

Utländska besökare

783 538
antal unika besökare under hela perioden.

60 %
andel nya besökare under hela perioden.

03:04
genomsnittlig tid på webbplatsen under hela perioden.

4,3
antal besökta sidor per besök under hela perioden.

beSök pÅ SkAnSen.Se

Svenska: Allsång på Skansen  •  Skansens öppettider  •  Julmarknad Skansen  •  Möjligheternas trädgård  •  Skånska gruvan  •  Seglora kyrka  •  Solliden       Skansen  •  Skansen höstmarknad  •  Skansen byggnadsvård  •  Biologiska museet

Andra språk: Allsång på Skansen 2010 (sv)  •  Skansen open air museum  •  Skansen freilichtsmuseum  •  Stockholm zoo  •  Solliden Skansen  •  Skansens       julmarknad (sv)  •  Stockholm museums  •  Skansen museum shop  •  Skansen Christmas market  •  Samí camp

10 meSt AnVändA SökoRd undeR peRioden
(olika varianter av Skansen ej inräknat)

HÄNVISNING (LÄNKNING)

DIREKTTRAFIK

SÖKMOTOR

hänvisning (länkning):

1. stockholmtown.com

2. facebook.com

3. anp.se (nyhetsbrevsserver)

4. visitsweden.com

5. barnistan.se

6. thelocal.se

7. burkar.nu

8. visitstockholm.com

9. sv.wikipedia.org

10. tallink.lv

(10 bästa hänvisningswebbplatserna  
under perioden)

källoR

50 %
32 %

18 %
Sökmotorer:

1. google

2. Bing

3. eniro

direkttrafik

bloggFoRum

enbart under 

december 2010 

förekom Skansen 

i cirka 200 tweets 

på twitter.

45 000 bilder har Skansen 

som motiv på Flickr.

På Youtube finns 5 200 videoklipp  

med Skansen i titel eller beskrivning  

– 100 nya laddas upp varje månad.

80 grupper 

på Facebook 

som relaterar 

till Skansens 

verksamhet
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Skansen in the social media

2010 WAS the yeAR when Skansen became part of the social media. With its own website,  

a mobile-phone website, its own blogs, a Facebook group, video clips on Youtube, Mynewsdesk 

and clipsource, a newsletter for friends, season-ticket holders, schools, people interested in 

crafts via the shop and people interested in conservation – not forgetting twitter – Skansen came 

out top alongside Sweden’s national theatre (dramaten) in the newspaper Svenska dagbladet’s 

survey of the web-presence of museums and other cultural institutions.
2010-01-10–2010-12-31. Sources: Skansen, Facebook, Mediapilot, Svenska Dagbladet, Google.

AppRoXimAte diStRibution oF blog entRieS in 2010

413 entries included 
in the survey 

blogged About...

total number of blog  
entries on Skansen 2010

15’605

total number of visitors in period

1’
08

0’
09

4

Swedish visitors

Foreign visitors

783’538
total of unique visitors.

60 %
Proportion of new visitors.

03:04
average time on website.

4,3
number of consulted pages per visit.

ViSitS to SkAnSen.Se

Swedish: Allsång på Skansen  •  Skansens öppettider  •  Julmarknad Skansen  •  Möjligheternas trädgård  •  Skånska gruvan  •  Seglora kyrka  •  Solliden       Skansen  •  Skansen höstmarknad  •  Skansen byggnadsvård  •  Biologiska museet

other languages: Allsång på Skansen 2010 (sv)  •  Skansen open air museum  •  Skansen freilichtsmuseum  •  Stockholm zoo  •  Solliden Skansen  •  Skansens       julmarknad (sv)  •  Stockholm museums  •  Skansen museum shop  •  Skansen Christmas market  •  Samí camp

10 moSt uSed SeARch-WoRdS in peRiod
(excluding variant spellings of of Skansen)

HÄNVISNING (LÄNKNING)

DIREKTTRAFIK

SÖKMOTOR

Referrals (linking):

1. stockholmtown.com

2. facebook.com

3. anp.se (newsletter server)

4. visitsweden.com

5. barnistan.se

6. thelocal.se

7. burkar.nu

8. visitstockholm.com

9. sv.wikipedia.org

10. tallink.lv

(10 best referral points in period)

SouRceS

50 %
32 %

18 %
Search engines:

1. google

2. Bing

3. eniro

direct traffic

blog FoRumS

in december 2010 

alone, Skansen 

was mentioned in 

c. 200 tweets.

45’000 photos have 

Skansen as motif on Flickr.

there are 5’200 video clips on 

Youtube with Skansen in the title 

or description. 100 new video 

clips on Skansen each month.

80 Facebook 

groups that 

relate to 

Skansen’s 

activities.
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SkanSen UPPMärkSaMMade FN:s Internationella år 
för biologisk mångfald med ”Året för biologisk mångfald” 
där mångfald, biologiskt kulturarv och traditionell kunskap 
var i fokus. Det blev ett späckat år som svingade sig mellan 
fjärilar och fäbodar. 

Den Internationella dagen för biologisk mångfald med 
Djurens dag blev starten för Året för biologisk mångfald 
2010 med invigning på Bollnästorget 

Leva med rovdjur 23–30 maj var en helg där Jägareför-
bundet, Svenska rovdjursföreningen, renskötare och fäbod-
brukare medverkade. 

Djurvårdare på Skansen berättade om djuren på ett per-
sonligt sätt på en tidig morgonpromenad – Rovdjursmor-
gon! – för natur- och djurintresserade 23 och 29–30 maj.

Barn fick skapa och måla utifrån sina tankar och känslor 
om djur och natur 4–5 juni i ett kreativt samarbete med 
konstnärer och pedagoger från Tellus Art. 

Stockholmskonferensen 1972 var den första stora inter-
nationella miljökonferensen. Då instiftades 5 juni som en 
Världsmiljödag som firas i mer än 100 länder världen över. 

SAmiSk kunSkAp i Juni
Under hela juni månad handlade det om samisk kunskap i 
praktiken. Barn fick bland annat lära sig om áhkku, kråkbär 
och ängssyra av Greta Huuva – samisk matambassadör från 
Jokkmokk – och om renskötsel av Margret Fjellström med 
familj från Vilhelmina Norra sameby. 

leVAnde Fäbod i Juli
Under juli månad stod Fäboden i centrum under tre pro-
gramhelger med ”Levande fäbod”. Brukare på Nyvallens 
fäbod berättade om sin dagliga verksamhet i eldhuset, där 
ost, smör och meseprodukter tillverkas, och om fäbodbruk 
och biologisk mångfald. 

Andra program under året handlade om mångfald i 
blomkrukor och rabatter, i trädgårdar och på ängar, bland 
lantraser och i skog och sjö. 

SkanSen ceLeBrated the UN International Year of Bio-
diversity with a programme focusing on diversity, biological 
heritage and traditional knowledge. The programme enjoyed 
a busy year covering a wide variety of aspects from butterflies 
to summer pasture farms. The year’s programme started on 
the day designated as “Animal Day” with an inauguration 
ceremony on Bollnästorget.

“Living with Predators” from 23–30 May involved a 
whole weekend’s participation on the part of huntsmen’s 
association Jägareförbundet, Svenska rovdjursföreningen 
which concerns itself with predatory animals in Sweden, 
reindeer herders and summer-pasture farmers.

Animal keepers talked about animals in a personal way 
on an early morning walk round Skansen for animal lovers 
on 23 and 29–30 May.

There were opportunities for children to express their 
thoughts and feelings about animals creatively on 4–5 June 
with the help of artists and educators from Tellus Art.

SAmi cultuRe in June
Throughout June the focus was on Sami culture with a 
practical emphasis. Greta Huuva, food ambassador from 
Jokkmokk, taught children about áhkku or crowberries 
and sorrel, while Margret Fjellström and her family from 
Vilhelmina Norra Sami Village told them about herding 
reindeer.

liVing SummeR pAStuRe FARm in July
The Summer Pasture Farm was the centre of interest for 
three weekend programmes of events in July. People from the 
Nyvallen farm talked about biodiversity as well as describing 
their daily routines in the dairy where hard cheeses, butter 
and whey products are made.

Other programmes of events about biodiversity during 
the year were concerned with plant pots and planted beds in 
gardens and meadows among traditional breeds of domestic 
animals, and in forests or by lakes.

Året för biologisk mångfald
International Year of Biodiversity
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På SkanSen Pågår en ständig kamp mot tidens tand 
för att hålla alla 160 kulturhistoriska hus i gott skick, men 
i den processen finns också fascinerande inslag av nästan 
arkeologiskt slag när renoveringen blir en upptäcktsfärd i 
husets historia. Ett exempel på detta är Boktryckarbostaden, 
ett hus som ursprungligen funnits på Södermannagatan i 
Stockholm.

Björn Andersson är målare på Skansen och fick i uppdrag 
att göra i ordning väggar och snickerier i Boktryckarbo-
stadens rum. Andreas Lindblad, trädgårds- och byggnads-
antikvarie, har dokumenterat och tagit fram faktaunderlag 
för restaureringen. De funderade en hel del på hur huset såg 
ut från början och Björn plockade ner lager av väv, papper 
och tapet för att komma ner till den ursprungliga timmerväg-
gen. Under tiden som han rensade hittade han små spikar 
med rester av snören och de insåg att de här väggarna en 
gång i tiden varit täckta med tapetvåder som vändspikats. 
Nu startade sökandet efter källor som kunde beskriva hur 
vändspikandet gick till och man åkte på studiebesök till 
Hälsingegårdar för att söka ledtrådar. Här kunde man sluta 
sig till att snöret var av lin till exempel.

– Vi har inte haft någon miljö på Skansen tidigare med 
vändspikade tapeter, berättar Björn. Det tog ett tag att lista 
ut hur de hade gjort, hur mycket marginal som behövdes för 
att spiken inte skulle skära igenom den vända våden och hur 
man skulle mönsterpassa. Förutom att återskapa tekniken 
behövde man också bestämma vilka tapeter som var aktuella 
för den tid man ville återskapa, som har funnits i huset, och 
hur de tillverkades, material, tryckteknik osv.

– Nästa steg är att inreda med tidstypiska möbler och 
textilier, berättar Andreas, och anlägga en köksträdgård som 
speglar hur en lågborglig familj levde i en mellanstor stad 
på1840-talet. 

Arbetet med Boktryckarbostaden är ett typiskt exempel 
på hur det praktiska arbetet och antikvariska efterforsk-
ningarna ger oss kunskap om svunna tiders kunskap och 
hantverk. 

at SkanSen We are constantly involved in a struggle 
with the depredations of time in our endeavours to keep 
160 historical buildings in good condition. But in the work 
of conservation we meet up with fascinating discoveries of 
almost archaeological dignity as conservation becomes a 
voyage of discovery in the history of a building. One example 
of this is the Printer’s House, a building that was originally 
located on Södermannagatan in Stockholm.

Björn Andersson is a painter and decorator at Skansen 
and he was responsible for refurbishing the walls and wood-
work in the Printer’s House. Andreas Lindblad, who is a 
garden and building antiquary, documented the building 
and produced a plan for the restoration. Together they con-
sidered what the house might have looked like when first 
built and Björn removed layer upon layer of woven materials, 
paper and wallpapers in order to expose the timber of the 
walls. While he was removing all these accretions he came 
upon little nails or pins with the remains of pieces of string 
on them and he realized that the walls had once been covered  
with lengths of wallpaper that had been attached with hidden 
pins. 

“No other building at Skansen has had wallpapers with hid-
den pins”, Björn explains. “It took a while to fathom exactly 
how large the margins were so that the heads of the pins would 
not penetrate through the paper when it was folded over and 
how one could match the pattern with each length.

Besides reinventing the technique, they had to decide on 
the sort of wallpapers that would have been used at the 
time and they needed to know how the wallpapers were 
manufactured. “The next stage is to furnish the house with 
appropriate pieces from the period”, Andreas explains, “and 
to plant a kitchen garden of the sort that a family living in a 
reasonably prosperous town in the 1840s might have had”.

Work on the Printer’s House is a typical example of how 
practical work and antiquarian research provide us with 
an understanding of the expertise and craft skills of earlier 
times. 

Bleckplåtsformar och vändspikade tapeter  
– en del av vårt immateriella kulturarv 
Tin kitchenware and pinned wallpapers – aspects of our immaterial heritage
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mÅngA hAntVeRkSyRken har försvunnit eller förändrats radikalt. Sedan 2006 använder Skansens 

kulturhistoriska avdelning en arbetsmodell för att återerövra kunskaper inom hantverket.

mAny cRAFt pRoFeSSionS have disappeared or have radically changed. Since 2006, Skansen’s heritage 

department has been using a specially developed methodology for re-establishing craft skills.

1. i Bageriet har pepparkakor bakats efter ett recept från 1872 med 

kakmått från samma tid. Pepparnötter är en annan tidstypisk produkt 

som tillverkats och sålts. arbetet är ett led i att visa ett sortiment från 

1870-talens bagerier.

Spiced biscuits have been baked in the bakery at Skansen to a recipe from 

1872 using a baking tin from the same period. a smaller cookie known as a 

“spice nut” is also a typical product of the time. Making them in the bakery 

is part of an effort to show an assortment of sweetmeats that would have 

been available in a bakery in the 1870s.

2. i Snickerifabriken har arbetet fortsatt med att demonstrera och tillverka 

exempel på tidstypiska möbler från 1920-talet och nu i samarbete med 

tapetserarverkstaden för att visa på samband mellan olika yrkesutövningar. 

Work has continued in the Furniture Factory to re-introduce furniture typical 

of the 1920s and, in collaboration with the Upholsterer’s Workshop, to show 

how different crafts could work together.

3. i guld- och silversmedjan tillverkades allmogesmycken från 1800-talets 

mitt samt sytillbehör för tidens borgerliga kvinnor. här har man också 

haft en kortare utbildning i konsten att löda med munnen genom ett rör. 

tekniken är spektakulär och mycket intressant att titta på för besökare.

at the goldsmith’s Workshop simple jewellery for country people from the 

mid 19th century has been manufactured as well as items of haberdashery 

for townswomen. a shorter course in soldering using a mouth-blown tube 

has been held. this is a spectacular technique which is much appreciated 

by visitors.

4. i Mekaniska verkstaden tillverkas flera artiklar med äldre tiders tekniker 

och maskiner. ett uppskattat inslag är också att tändkulemotorn nu är 

igång och kan visas upp.

at the engineering Works a number of items are manufactured using 

techniques and machines from earlier times. the traditional compression-

ignition motor is now up and running and is popular with visitors.

5. i Bleck- och Plåtslageriet har man dokumenterat och återskapat 

framställning av hushållsföremål i bleckplåt och gjort en ljusstöpare av 

äldre modell och en kakform efter förlaga från Skansens Bageri. 

in the tinsmith’s Workshop we have documented and recreated the 

manufacture of domestic items made of tin and have designed an early 

type of candle-maker and a baking tin based on one in the Skansen Bakery.

6. i apoteket tillverkar och visar man ”guldpiller”, en medicin som 

bara bättre förmedlade kunde tillgodogöra sig, och visa 1700-talets 

plåstertillverkning för skilda krämpor. 

in the Pharmacy we are now manufacturing and displaying “gold pills”,  

a medicine that only wealthy people could afford. We are also showing  

the manufacture of special poultices for various ailments.

Målare Björn andersson monterar tapeter med hjälp av vändspikning. tapetvåden viks och spikas, ett snöre spikas fast för att spänna fast våden  

mot väggen. Sen vänds den och monteras så att rätt sida kommer fram.

Painter and decorator Björn andersson hanging wallpapers in a traditional manner, using “invisible” nails and string to attach each length to the 

timber wall. the paper is then folded over to reveal the pattern.
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SkanSen är en aktiv och viktig aktör i det svenska sam-
hälls- och kulturlivet och även i internationella samman-
hang. Här finns unika möjligheter att bygga broar mellan 
kulturer och människor. På Skansen finns olika projekt för 
att nå ut till nya svenskar. Ett samarbete med ABF på temat 
”Livsberättelser” startade år 2010. Kursen utgick från kvin-
nors liv i Sverige och i deras respektive hemländer, där besök 
i Skansens kulturhistoriska miljöer blev startpunkten för 
givande diskussioner och samtal mellan deltagarna. ”Plats 
och Identitet” var ett projekt i samarbete med Skogåsskolan 
för att berätta om hur ungdomar hade det i Sverige för 100 
år sedan. Eleverna var nybörjare i svenska och i programmet 
fick de använda alla sinnen och vara kreativa både i teori 
och praktik, samt diskutera och analysera. 

Det finns ett ökat intresse från skolan för Skansens tre 
folkrörelsehus och vad de kan berätta om Sveriges väg till 
ett demokratiskt samhälle. Så här skrev en elev i årskurs nio 
om besöket på Skansen: ”Då förstod man mer att det var 
personer som jag som började med politik, och då fick jag 
mer förståelse om att vilken makt varje individ har för att 
förändra samhället”.

SAmARbete öVeR gRänSeRnA
Skansen samarbetar med friluftsmuseer inom ramen för 
ICOM och den europeiska friluftsmuseiorganisationen. 
Nordiskt Fri och GRAMUS är två andra nätverk som Skan-
sen ingår i. 

Skansens zoologiska avdelning har också en rad kontakter 
och deltar i konferenser anordnade av bland andra EAZA 
– European Association of Zoos and Aquaria och WAZA – 
World Association of Zoos and Aquaria.

I samband med det kungliga bröllopet kom Japans kej-
serlige Kronprins Naruhito på inofficiellt besök till Skansen 
lördagen den 19 juni. Skansenchefen tog emot och visade 
Kronprinsen till Glashyttan och därefter fick de bevittna en 
kulturhistorisk vigsel i Arbetarbostaden. Besöket avslutades 
med en sommarkonsert i Seglora kyrka. 

SkanSen PLaYS an important, active role in Swedish 
society as well as in international contexts. Its actions 
provide unique opportunities for building bridges between 
cultures and people.

Skansen runs a variety of projects aimed at people new to 
Sweden. A collaboration with ABF – the Swedish workers’ 
educational association – on the theme of “life narratives” 
started in 2010. The course was based on the lives of women 
in Sweden and in their respective native countries. Visits 
to historical settings at Skansen provided a starting point 
for stimulating discussions and dialogues between the 
participants.

“Place and Identity” was a joint project with Skogås 
School about what life was like for young people 100 years 
ago. The pupils were new to Sweden and in the programme 
they were able to use all of their senses and to work crea-
tively both in theory and practically, as well as taking part 
in discussions and analyses. 

There is increasing interest on the part of schools in 
Skansen’s three buildings representing popular movements 
in Sweden and for what they can tell us about the develop-
ment of democracy in Sweden. Following a visit to Skansen 
a 9th grade pupil wrote: “One understood rather better that 
it was people like me who started with politics and it gave me 
a clearer understanding of the potential that every individual 
has for changing society”. 

inteRnAtionAl contActS
Skansen collaborates with open-air museums within the 
framework of ICOM and the European open-air museum 
organization. Skansen is also a member of the Nordiskt Fri 
and GRAMUS networks.

The zoological department at Skansen maintains contacts 
and takes part in conferences sponsored by many organi-
zations including EAZA – European Association of Zoos 
and Aquaria and WAZA – World Association of Zoos and 
Aquaria.

Brobyggare i världsklass
World-class bridge builder
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2010 var också ett valår och Skansen kunde notera ett 
ökat intresse, framför allt från gymnasieskolorna, för att 
diskutera demokratins framväxt och betydelsen av de folk-
rörelser som finns representerade med hus på Skansen.

Arbetet med att förbättra trovärdigheten i Boktryckare-
bostaden fortsatte under 2010. Syftet är att skapa en borglig 
bostadsmiljö och berätta om demokratiprocessen och libe-
ralismens genombrott på 1840 talet samt borgarklassens 
framväxt. Ett kunskapsunderlag som kommer att ligga till 
grund för de berättelser som skall förmedlas i miljön samt 
för gestaltningen av bostaden har tagits fram. 

Rummen, salen och förmaket har tapetserats med ny-
tryckta tapeter, efter bevarade prov från de originaltapeter 
som fanns i huset på ursprunglig plats och som idag finns i 
Nordiska museets samlingar. 

I samarbete med en av Skansens sponsorer har ett informa-
tionsrum om fjärrvärme iordningställts i Tottieska husets käl-
lare och en utredning har gjorts kring möjligheten att utnyttja 
fjärrvärmens returvatten för olika energieffektiva ändamål.

Verksamheterna i Hornborgastugan och Skånegården 
har förnyats under 2010 och miljöerna kompletterades 
med såväl föremål som textilier och klädesplagg.

Förvaltningsberättelse 2010

StYreLSen Och Vd för Stiftelsen Skansen, organisations-
nummer 802003-0154, får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010.

StiFtelSenS ändAmÅl
Stadgarnas ändamålsparagraf anger att:

”Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skan-
sens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva 
en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuva-
rande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra 
svensk kultur och natur samt genom att kring ett centrum av 
kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintres-
sen. Skansen skall verka i nära kulturellt och vetenskapligt 
samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen skall 
vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Skansens 
verksamhet skall inte ha till syfte att ge vinst.”

VäSentligA händelSeR undeR ÅRet
2010 gick i bröllopets tecken. Skansen uppmärksammade 
det kungliga bröllopet genom aktiviteter under sommarhalv-
året. Bland annat anordnades drop-in bröllop på Tingsvallen 
den 12 juni då 357 brudpar tog tillfället i akt och lät viga sig. 
Temat avslutades i början av september med ett bondbröllop 
som iscensattes i de kulturhistoriska miljöerna.

Förenta Nationerna (FN) har utlyst 2010 som året för 
biologisk mångfald. Under 2010 ordnades programpunkter 
på temat ”Året för biologisk mångfald”. Programmen 
genomfördes tillsammans med nätverket för Naturens år 
med Naturvårdsverket som samordnare.
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I oktober 2010 startade projektet ”Kulturhistorisk värde-
ring och klassificering av Skogaholms herrgård”. Projektet syf-
tar till att finna generella former för ett systematiskt arbete med 
vård och användning av Skansens kulturhistoriska miljöer.

RepARAtioneR, undeRhÅll och inVeSteRingAR
Under årets första halvår har Skansen flyttat datordriften 
från ett utdömt utrymme i Röda Längan till en funktions-
duglig hall i Vasamuseet. Samtidigt har en övergång skett 
till en helt ny virtuell servermiljö och samarbetet museerna 
emellan har förstärkts. 

En gåva från Samfundet Nordiska museets och Skansens 
Vänner har möjliggjort en investering i nya digitala infor-
mationsskyltar. 

Nybyggnationen av Lill-Skansen startade under 2010 
och beräknas pågå under hela 2011.

En omfattande ombyggnad av Novilla till kontor för 
Kommunikationsavdelningen blev starten på en större kon-
torsomflyttning. I samband med att flera avdelningar byter 
arbetsplatser fräschas ytskikten upp och vissa anpassningar 
för att underlätta för funktionshindrade görs. 

De successiva renoveringarna av utarrenderade lokaler 
har fortsatt under 2010 med, exempelvis, byte av ytterligare 
en del av Sollidens koppartak, översyn av värmestammar 
och radiatorer och ytskiktsrenovering av delar av Sollidens 
centralkök. Flera projekteringar för kommande underhåll 
har också genomförs under året och den första etappen av 
Gamla Krogens ombyggnad är klar.

Programhandlingar till ett förfrågningsunderlag för 
scenen har tagits fram.

En toalett har byggts i Seglora kyrkas f d likbod. Den svåra 
frågan om vatten och avlopp till kyrkan löstes genom 
en egen borrad brunn och installation av en sepa-
rat tank. Därmed har alla bröllopspar och andra 
kyrkobesökare fått en väsentligt bättre service.

SAmARbete med StiFtelSen noRdiSkA muSeet
En löpande dialog har förts angående förvaltningen av de 
föremål som Nordiska museet deponerat på Skansen och om 
magasinen i Skånska gruvan. Samverkan har skett i frågor 
som rör föremålsfotografering, digitalisering och föremåls-
registret PRIMUS. Skansen har ingått i redaktionskommittén 
för Nordiska museets årsskrift Fataburen och möjligheten 
att anmäla sig som s k meddelare till Nordiska museet har 
lanserats till skolorna via Skansens hemsida och nyhetsbrev.

händelSeR i en näRA FRAmtid
Ett system för kameraövervakning har upphandlats och in-
stalleras i början av 2011. Kameraövervakningen ska verka 
förebyggande och användas under de tider när Skansen är 
stängt. Skansen har bytt försäkringsgivare från och med 2011.

Skansen har, tillsammans med Världsnaturfonden 
(WWF), fått ärva en mindre lägenhet på Södermalm i Stock-
holm. Lägenheten är sliten och arvskifte kommer att ske så 
snart renovering och försäljning är genomförd under första 
kvartalet 2011.

Ett nytt avtal om varumärkeslicensiering 
har tecknats med Ekelund, Linneväveriet i 
Horred AB. Lanseringen av kollektionen, 
inspirerad av Skansens originalföremål, 
sker på Formex-mässan i januari 2011.

Tätningen av den nedre säldammen som 
läcker vatten och säkringen av den stora 
fönsterväggen har påbörjats. 

22/2
−16,9°c
507 besökare

6/1
−15,6°c
1 084 besökare

15/5
+15,9°c
13 198 besökare

25/6
+19,2°c
24 259 besökare
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Den stora kontorsomflyttningen avslutas i början av mars 
2011.

Arbetsmiljön i butikens lager i Alhambra behöver ge-
nomgå en omfattande upprustning. Förberedelser har skett 
under 2009 och 2010 och byggstarten sker i januari 2011.

SkAnSenS RiSkeR
Skansens risker kan från och med 2010 hanteras på ett foku-
serat sätt i och med att en egen säkerhetsavdelning bildades. 
Avdelningen arbetar med den dagliga säkerheten för med-
arbetare och gäster, stora publikdagar med behov av extra 
bevakning, vilda och tama djur, skyddsvärda kulturmiljöer 
samt transporter av värden och personer.

I förebyggande syfte har en plan för restvärdesräddning 
i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 
upprättats för Seglora kyrka.

Skansens eftersatta underhåll är stort. Det är av avgö-
rande betydelse att ekonomiska förutsättningar finns för 
vidmakthållandet av såväl värdefulla kulturmiljöer, djur-
anläggningar som av infrastruktur. En större upprustning 
av scenen och marken framför scenen är ett exempel på en 
investering som måste göras inom en snar framtid för att 
Skansens attraktionskraft ska kunna behållas.

Att kunskaper om äldre tiders hantverk och vardagsru-
tiner riskerar att försvinna är en annan essentiell fråga för 

Skansen, vars uppdrag är att levandegöra historien. Det im-
materiella kulturarvets värde har uppmärksammats under 
året, inte minst genom ratificeringen av Unesco:s konvention 
om skydd av det immateriella kulturarvet.

ekonomiSk öVeRSikt
Antalet gäster blev 1 285 122, att jämföra med 2009 års siffra 
på 1 405 128. Minskningen med 120 006 motsvarar 8,5 %. 

Intäkterna från entréer, försäljningen inom området samt 
omsättningen hos våra arrendatorer och hyresgäster är helt 
beroende av hur många och vilka gäster (barn som har fri en-
tré och/eller betalande vuxna) som besöker oss. Det statliga 
anslaget täcker endast 39 % av Skansens kostnader (2009 
täcktes 39 % och 2008 34 %).

Att vädret och den utländska turismen spelar en stor roll 
för gästantalet blev tydligt under högsäsongen 2010. Under 
de kalla vårmånaderna april och maj, när dessutom askan 
från ett vulkanutbrott hindrade flygtrafiken, tappade Skan-
sen 65 000 gäster jämfört med 2009. En värmebölja under 
juli innebar ytterligare ett tapp på 49 000 gäster.

Statsbidraget från Kulturdepartementet minskade med 
2,5 mkr mellan 2009 och 2010. Minskningen beror på det 
engångsanslag som beviljades för sanering av markförore-
ningar under 2009.

Entrépriserna höjdes inför högsäsongen med tio kronor 

nyckeltAl 2010 2009 2008 2007 2006

Verksamhets- 
resultat 

9 697 13 837 4 532 4 728 7 869

Eget kapital 63 989 53 283 37 872 34 905 30 767

Likviditet   1.21 1.55 1.40 1.42 1.32 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

På grund av ändrade redovisningsprinciper avseende 
pensionsavsättningar är nyckeltalen Eget kapital och 
Likviditet endast jämförbara för de fyra senaste åren. En 
närmare presentation av det ekonomiska utfallet framgår 
av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. Enligt kraven i Skansens regleringsbrev lämnas en 
särskild resultatredovisning till regeringen. Mot bakgrund 
av ovanstående kan konstateras att stadgarnas ändamåls-
paragraf har tillgodosetts under året.

till 120 kr för en fullt betalande vuxen medan priset för barn, 
6–15 år, förblev oförändrat 50 kr. Även priset vid speciellt 
populära programdagar höjdes. Från och med 2009 är en 
viss del av entrépriset belagd med 6 % moms. Minskningen 
av antalet gäster samt momseffekten medförde att entréin-
täkterna sjönk med 3,2 mkr motsvarande 4,2 %.

Lokalhyror och arrenden uppgick till 8,8 mkr (f.å 7,5 
mkr). Ökningen jämfört med 2009 beror på en kombination 
av avtalsförändringar och omsättningsökningar. 

Det momsbelagda entrépriset har inneburit en väsentligt 
större avdragsrätt på kostnadssidan.

Verksamhetens direkta rörelsekostnader och omkostna-
der minskade med 9,8 mkr mellan åren. Av detta svarar en 
retroaktiv momsåterbäring avseende 2009 för 2,4 mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 3,9 mkr mellan 2009 
och 2010. Lönekostnaderna för tillsvidareanställd personal 
ökade med 1,6 mkr, motsvarande 2,9 % och för säsongsan-
ställd personal med 0,8 mkr ( 4,6 %).

Skansen har nio pensionsavgångar under 2010 vilket tar 
sig uttryck i en lägre sjukfrånvaro än under 2009 i den äldre 
åldersgruppen. Såväl den långa, över 60 dagar, som den korta 
sjukfrånvaron har minskat. Sammanlagt har den totala sjuk-
frånvaron sjunkit till 4,91 % (f.å 6,36 %).

De senaste årens förbättrade ekonomi har inneburit att 
omfattningen av större upprustningar och investeringar 
har kunnat vara fortsatt stor. Verksamhetens kostnader för 
större reparationer och underhåll uppgick till 6,1 mkr (f.å. 
10,4 mkr) och investeringar i byggnader, markanläggningar, 
maskiner, fordon, inventarier och värdepapper uppgick till 
23,4 mkr (f.å. 8,1 mkr). Avskrivningarna har ökat med 1,3 
mkr mellan 2009 och 2010.

Årets resultat positiva resultat är en förutsättning för den 
pågående ombyggnationen av butikens centrallager samt för 
finansieringen av investeringen i Lill-Skansen och upprust-
ningen av scenen med dess markområde.

Årets resultat på 10,7 mkr disponeras på följande sätt;
•	 10 mkr reserveras för kommande års investeringar
•	 0,7 mkr förs mot egna fonders värdereglering
•	 En närmare förklaring finns i balansräkningens not 14.
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24/7
40 mm nederbörd
8 133 besökare

13/7
+26,7°c
14 111 besökare

7/8
39,5 mm nederbörd
9 374 besökare

14/8
+23,1°c
8 556 besökare 15/9

25,1 mm nederbörd
1 642 besökare

AntAl gäSteR 2001–2010
(Miljoner besökare)

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

2010200920082007200620052004200320022001

5/12
−1,8°c
12 069 
besökare

11/12
−3,2°c
11 109 besökare

24/12
−11,5°c
1 767  
besökare
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tkr (kSek) not (note) 2010 2009

tillgÅngAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar 9 20 500 17 070
Pågående investeringar 9 12 182 0
Fordon, maskiner, inventarier och djur 10 12 180 8 341
Pågående investeringar 10 686 350
  45 547 25 761
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 8 933 8 936
Summa anläggningstillgångar  54 480 34 697

omsättningstillgångar
Varulager 12 4 879 4 851
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  3 185 3 074
Övriga fordringar  3 313 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 922 4 463
  13 420 7 721
Kortfristiga placeringar  10 000 5 000
Kassa och bank  35 963 39 409
Summa omsättningstillgångar  64 262 56 981

Summa tillgångar  118 742 91 678

eget kApitAl, AVSättningAR och SkuldeR

eget kapital
Grundkapital  4 600 4 600
Egna fonder  2 367 1 646
Reserverat från egen verksamhet  56 842 46 674
Balanserat resultat  −10 526 −15 047
Årets resultat  10 706 15 410
Summa eget kapital 14 63 989 53 283

Avsättningar 15 1 712 1 655

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  14 164 9 341
Övriga skulder  1 736 3 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 37 141 24 140
Summa kortfristiga skulder  53 041 36 740

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  118 742 91 678

Ansvarsförbindelser/Ställda panter  inga (none) inga (none)

Balansräkning
Balance sheet

tkr (kSeSek)

ASSetS

Fixed assets

Tangible assets

Buildings and land

Current investments

Vehicles, machines, equipment and animals

Ongoing investments

Financial assets

Investments held as fixed assets 

total fixed assets

current assets

Stock

Current receivables

Trade debtors 

Other receivables

Prepaid expenses and accrued income

Current investments 

Cash and bank balances

total current assets

total assets

equity, pRoViSionS And liAbilitieS

equity

Share capital

Own reserves

Reserves from own operations

Remaining balance 

Net profit/loss for the year 

total equity 

provisions 

current liabilities

Accounts payable 

Other liabilities

Accrued income and prepaid expenses 

total current receivables 

total equity, provisions and liabilities 

contingent liabilities/pledged assets

Resultaträkning
Statement of profit and loss

tkr (kSek)

ReVenueS

Government grant

Admission fees and season tickets

Revenues from events

Sales and lotteries

Rentals and tenancy fees

Other revenues

total revenues

coStS

Operative costs 

Staff costs 

Depreciation and write-off of fixed assets

total costs 

ReSult oF opeRAtionS

ReSult FRom FinAnciAl inVeStmentS

Other rental income and similar profit/loss items

Cancelled depreciation of shares

Depreciation of shares

Net return from sale of securities

Interest expenses

total of financial investments

net pRoFit/loSS FoR the yeAR

tkr (kSek) not (note) 2010 2009

intäkteR

Statsbidrag 1 66 937 69 502
Inträdesavgifter och årskort  74 363 77 645
Program- och aktivitetsintäkter 2 7 199 7 914
Försäljning och lotterier  15 384 16 060
Lokalhyror och arrenden  8 768 7 549
Övriga intäkter 3 10 747 13 377
Summa intäkter  183 398 192 046

koStnAdeR

Verksamhetens kostnader 4 −60 802 −70 565
Personalkostnader 5 −108 543 −104 644
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 6 −4 356 −3 000
Summa kostnader  −173 701 −178 209

VeRkSAmhetSReSultAt   9 697 13 837

ReSultAt FRÅn FinAnSiellA inVeSteRingAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 555 559
Återförd nedskrivning av aktier  251 882
Nedskrivning av aktier  0 0
Nettoresultat från försäljning av värdepapper 8 212 134
Räntekostnader  −9 −2
Summa finansiella investeringar  1 009 1 573

ÅRetS ReSultAt  10 706 15 410
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Noter

VäRdeRingS- och RedoViSningSpRincipeR
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samtliga belopp är i tkr.

Stiftelsen Skansen har som princip att redovisa de kultur-
historiska byggnaderna till noll kronor.

De flesta av Skansens övriga byggnader har skrivits av i 
samband med uppförande, ombyggnad el dyl. I de fall in-
vesteringen inte täckts av reserverade medel och/eller gåvor/
bidrag skrivs överskjutande del av på antingen 33 eller 20 år.

Även investeringar i markanläggningar har i de flesta fall 
skrivits av i samband med ombyggnation och nyuppförande 
och täckts av reserverade medel och/eller gåvor och bidrag. 
De markanläggningar som aktiveras innebär även investe-
ringar i form av byggnationer och/eller maskiner och dessa 
skrivs normalt av på 10 år.

Fordon, maskiner och inventarier med ett anskaffnings-
värde över 10 tkr och med en längre varaktighet än 3 år 
bokförs som anläggningstillgång. Skansen skriver av IT-
utrustning på 3 år. Avskrivningstiden för fordon, maskiner 
och övriga inventarier bedöms utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd, normalt 5 eller 10 år.

Skansens djur bokförs som anläggningstillgång i den mån 
anskaffningskostnaden överstiger 10 tkr. Avskrivningstiden 
bedöms utifrån det enskilda djurets förväntade livslängd, 
normalt 10 år. Flertalet djur saknar anskaffningsvärde efter-
som de förvärvats genom egen uppfödning, byte med andra 
djurparker eller finns på Skansen som lån. 

Skansens innehav av värdepapper har ett långsiktigt syfte 
men förvaltas aktivt. Aktier och andelar värderas till an-
skaffningsvärdet. Nedskrivning sker om marknadsvärdet 
understiger portföljens bokförda värde. 

Varulagret är värderat till ett genomsnittligt anskaffnings-
värde. Nedskrivning av inkuranta varor sker i samband med 
inventering.

Fordringar bokförs, efter individuell värdering, till de 
belopp som beräknas inflyta.

Gåvor skuldbokförs tills dess att gåvogivarens intentioner 
med gåvan är uppfylld. Först i samband med att kostna-
der uppstår intäktsbokförs gåvan. Gåvor till investeringar 
i anläggningstillgångar innebär att investeringen skrivs ner 
samma år som investeringen görs. 

Kassaflödesanalys
Cash flow

tk

cuRRent opeRAtionS

Results of operations

Adjustment for items not included in cash flow:

Write-offs

Profit from discarded inventories

Write-down of sales of securities 

Interest and dividends received 

Return on sales of securities

Interest paid

Cash flow from current operations  

prior to change in working capital

Change in working capital:

Increase/Reduction of stock 

Reduction/Increase of receivables

Reduction/Increase of current investments 

Reduction/Increase of liabilities

cash flow from current operations

inVeStment opeRAtionS

Acquisition of buildings and land improvements 

Acquisition of vehicles, machines,  

inventories and animals

Acquisition of shares and participations 

cash flow from investment operations 

year’s cash flow

Liquid assets at beginning of year

Liquid assets at year-end

tkr (kSek) not (note) 2010 2009

den löpAnde VeRkSAmheten

Verksamhetsresultat  9 697 13 837
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar  6 4 356 3 000
Förlust vid utrangering av inventarier  5 0
Återförd nedskrivning vid försäljning 11 −470 −253 
av värdepapper
Erhållen ränta och utdelning  555 559
Resultat vid försäljning av värdepapper  212 134
Erlagd ränta  −9 −2
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  14 346 17 275

Förändring av rörelsekapitalet:
Ökning av varulagret  −28 −136
Ökning/Minskning av fordringar  −5 699 2 540
Ökning av kortfristiga placeringar  −5 000 −5 000
Ökning av skulder  16 358 8 038
kassaflöde från den löpande verksamheten  19 977 22 717

inVeSteRingSVeRkSAmhet

Förvärv av byggnader och markanläggningar 9 −16 986 −5 467
Förvärv av fordon, maskiner, 10 −7 162 −2 329 
inventarier och djur
Försäljning/förvärv av aktier och andelar 11 724 −318
kassaflöde från investeringsverksamheten  −23 423 −8 114

Årets kassaflöde  −3 445 14 603
Likvida medel vid årets början  39 408 24 805
Likvida medel vid årets slut  35 963 39 408

not 1 StAtSbidRAg
Statsbidraget för kalenderåret 2010 uppgick till 66 937 tkr. Bidraget från Kulturdepartementet 
minskade med −2 465 tkr från 2009, motsvarande 3,6%. Bidrag har även lämnats av Statens Kulturråd 
med 50 tkr för programpunkten Barn och Böcker.
 
Specifikation 2010 2009
Anslag från Kulturdepartementet 66 887 69 352
Övriga statliga bidrag 50 150
Summa 66 937 69 502



36 37

not 2 pRogRAm- och AktiVitetSintäkteR
Inom Skansen ordnas en mängd stora och små aktiviteter, av såväl nöjes- som kulturhistorisk karaktär, 
som genererar intäkter.

Fördelning 2010 2009
Skansen gemensamt 2 233 1 979
Säkerhetsavdelningen 68 203
Kommunikationsavdelningen 756 71
Försäljningsavdelningen 0 585
Kulturhistoriska avdelningen 1 138 860
Visningsavdelningen (del av 2009) 0 200
Park- och trädgårdsavdelningen 2 2
Programavdelningen 1 752 3 201
Zoologiska avdelningen 981 697
Byggnadsavdelningen 269 116
Summa 7 199 7 914

En omorganisation i olika etapper under 2009/2010 gör att intäkternas fördelning mellan de olika 
avdelningarna inte är jämförbara.

not 3 öVRigA intäkteR
I övriga intäkter ingår anställningsstöd, gåvor, sponsorintäkter till den löpande verksamheten, 
försäkringsersättningar, samt konsumtionsavgifter från arrendatorerna. 

Specifikation 2010 2009 
Anställningsstöd 1 391 1 594
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 4 534 3 982
Gåvor 677 1 433
Försäkringsersättningar 13 612
Sponsorintäkter 2 100 3 746
Utdelningar från anknutna stiftelser 733 1 122
Varumärkeslicensiering 400 100
Övrigt 899 788
Summa 10 747 13 377

not 4 VeRkSAmhetenS koStnAdeR
Fördelning 2010 2009 
Skansen gemensamt 1 651 5 114
Säkerhetsavdelningen 1 824 3 267
Kommunikationsavdelningen 12 058 4 305
Försäljningsavdelningen 0 7 208
Kulturhistoriska avdelningen 1 897 2 124
Visningsavdelningen (del av 2009) 0 66
Zoologiska avdelningen 2 241 2 426
Park- och trädgårdsavdelningen 6 270 6 579

Programavdelningen 7 759 9 703
Byggnadsavdelningen 21 000 19 387
Planerade reparationer och underhåll 6 102 10 386
Summa 60 802 70 565

En omorganisation, genomförd i olika etapper, under 2009/2010 gör att kostnadernas fördelning 
mellan de olika avdelningarna inte är jämförbara.

not 5 peRSonAlkoStnAdeR 
medelantalet anställda 2010 2009
Antal anställda 234,5 237
•	 varav män 42 % 42 %
•	 varav säsongsanställda 65 65
•	 varav säsongsanställda män 32 % 32%

 Av styrelsens sju ordinarie ledamöter var fyra kvinnor och tre män år 2010. Skansenchefen är man och 
av de åtta avdelningscheferna är tre kvinnor och fem män.

löner och ersättningar till 2010 2009
Styrelsen och Skansenchefen 1 230 1 158
Tillsvidareanställd personal 56 837 55 243
Säsongsanställd personal 18 487 17 674
Summa 76 554 74 075

Sociala avgifter, pensioner mm 2010 2009
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 22 824 22 320
Pensionskostnader inkl löneskatt 6 377 5 927
Övriga personalkostnader 2 787 2 322
Summa 31 988 30 569

totalt 108 542 104 644

Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt ITP-planen 
samt en pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda pensionspremien, utöver 
ITP, år 2010 var 172 tkr (f.å. 165 tkr). Uppsägningstiden från Skansens sida är 18 månader.

Sjukfrånvaron under perioden  2010 2009
Total sjukfrånvaro 4,91 % 6,36 %
•	 varav kvinnor 5,07 % 5,80 %
•	 varav män 3,18 % 7,14 %

Sjukfrånvaron fördelad per åldersgrupp  2010 2009
•	 50 år och äldre 6,08 % 8,23 %
•	 30–49 år 4,61 % 5,35 %
•	 29 år och yngre 1,91 % 3,46 %
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Pensionsavgångar är den främsta anledningen till att sjukfrånvaron minskat i den äldre åldersgruppen.
Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar i följd omfattar 47,03 % av den totala sjukfrånvaron (f.å. 64,42 %). 

not 6 AV- och nedSkRiVningAR
Under 2010 har digitala informationsskyltar nedskrivits till följd av en gåva från Samfundet Nordiska 
museets och Skansens vänner.
 2010
Nedskrivning 250
Övriga avskrivningar 4 106
Summa av- och nedskrivningar 4 356

not 7 öVRigA RänteintäkteR och liknAnde ReSultAtpoSteR
 2010 2009
Erhållna räntor 319 257
Erhållen utdelning 236 302
Summa 555 559

not 8 nettoReSultAt FRÅn FöRSälJning AV VäRdepAppeR
 2010 2009
Vinst vid försäljning av värdepapper 683 364
Förlust vid försäljning av värdepapper −471 −230
Summa 212 134

not 9 byggnAdeR och mARkAnläggningAR
 2010
byggnader 
Ingående anskaffningsvärde 28 089
Årets anskaffning 4 804
Utgående anskaffningsvärde 32 893

Ingående nedskrivning −14 905
Årets nedskrivning 0
Utgående nedskrivning −14 905
 
Ingående avskrivning −6 232
Årets avskrivning −308
Utgående avskrivning −6 540

Ackumulerade av- och nedskrivningar −21 445

Bokfört värde byggnader 11 448

markanläggning
Ingående anskaffningsvärde  14 244
Årets anskaffning  0
Utgående anskaffningsvärde  14 244

Ingående nedskrivning  −210
Årets nedskrivning  0
Utgående nedskrivning  −210
 
Ingående avskrivning  −3 915
Årets avskrivning  −1 068
Utgående avskrivning   −4 983
 
Ackumulerade av- och nedskrivningar  −5 193
 
Bokfört värde markanläggningar  9 051

Summa bokfört värde byggnader och markanläggningar  20 500

Pågående nyanläggningar  12 182

Renoveringen av Skånska gruvan slutfördes under 2002. Den summa som inte täckts av reserverade 
medel avskrivs på 33 år. Restaurangbyggnaden har tidigare avskrivits med ett belopp som motsvarat 
amorteringen av ett lån samt en nedskrivning med den värdeminskning byggnaden kan anses ha haft 
sedan lånets slutamortering. Från och med 2002 avskrivs resterande värde på 33 år. 

Under 2008 genomgick Gubbhyllan en större renovering och köket byggdes till. Tillbyggnaden har 
bokförts som en anläggningstillgång som nedskrivits eftersom den finansierats med externa bidrag.

Under 2010 har Novillas undervåning byggts om och anpassats till kontorslandskap för Kommunika-
tionsavdelningen. Även arbetsmiljön på övervåningen har renoverats. Renoveringen avskrivs på 20 år.

Restaurangbyggnadens taxeringsvärde uppgår till 16 400 tkr. Övriga byggnader saknar taxeringsvärde. 
Mälarvattenanläggningen finns bokförd som markanläggning och är efter 10 år, helt avskriven i och 

med utgången av 2006.
Under 2009 färdigställdes den utvidgning av visentanläggningen som påbörjades under 2008.  

Som markanläggning har även investeringen i ett fjärrvärmenät bokförts.
Den pågående byggnationen av ett nytt Lill-Skansen finns bokförd under pågående anläggningar 

och likaså den igångsatta ombyggnaden av butikens centrallager i Alhambra.
 

not 10 FoRdon, mASkineR, inVentARieR och dJuR
Under 2010 har IT-utrustning och fordon till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 328 tkr (f.å 1 023 tkr) 
utrangerats. 

 2010
Ingående anskaffningsvärde 24 356
Årets utrangering −328
Årets anskaffning 6 576
Utgående anskaffningsvärde 30 604
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Ingående nedskrivning −1 413
Årets nedskrivning −250
Utgående nedskrivning −1 663

Ingående avskrivning −14 606
Årets utrangering 327
Årets avskrivning −2 481
Utgående avskrivning −16 760

Bokfört värde 12 181

Pågående anläggningar 686
  
Under 2010 har projekteringen av Lill-Skansens inredning bokförts som pågående anläggning.

Skansen har dessutom avtal avseende finansiell leasing av två stycken traktorer/redskapsbärare, 
en städmaskin för utomhusbruk samt elva elbilar och en kopieringsmaskin vars leasingavgifter bokförs 
som hyreskostnad. (Enl. BFNAR 2000:4). Kostnaden 2010 uppgick till 527 tkr (f.å 433 tkr).

not 11 AktieR, AndelAR och RäntebäRAnde VäRdepAppeR
Aktier och andelar 2010
Ingående anskaffningsvärde 8 123
Årets anskaffning 1 274
Årets försäljning −2 068
Utgående anskaffningsvärde 7 329

Värdereglering aktier och andelar 2010
Nedskrivet tidigare år −1 621
Återföring vid försäljning 470
Återförd nedskrivning i bokslutet 251
Utgående värdereglering −900

Räntebärande värdepapper 2010
Ingående anskaffningsvärde 2 434
Årets anskaffning 70
Årets försäljning 0
Utgående anskaffningsvärde 2 504
 
Summa bokfört värde 8 933
Marknadsvärde 9 828

not 12 VARulAgeR
Nedskrivning av inkuranta varor, till ett värde av 255 tkr (f.å 219 tkr), har skett i samband med 
inventering. 

not 13 FöRutbetAldA koStnAdeR och upplupnA intäkteR
 2010 2009
Förutbetalda kostnader 2 320 1 941
Upplupna intäkter:
Upplupna hyresintäkter 2 367 890
Bankinsättningar efter årsskiftet 887 762
Upplupna anställningsstöd 134 233
Upplupna ersättningar för turistkort 431 348
Övriga upplupna intäkter 783 289
Summa 6 922 4 463

not 15 AVSättningAR
Stiftelsen Skansen har pensionsårtagande enligt FPG/PRI. Beloppet finns bokfört under avsättningar 
från och med 2008. Under avsättning bokförs även upplupen löneskatt. 

 2010 2009
Pensionsåtagande enligt FPG/PRI 1 378 1 332
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 334 323
Summa 1 712 1 655

not 16 upplupnA koStnAdeR och FöRutbetAldA intäkteR
 2010 2009 
Villkorade gåvor/bidrag och fondavkastningar 20 928 9 580
Semesterlöneskuld 4 921 4 655
Upplupna löner och sociala avgifter 6 567 5 459
Övriga upplupna kostnader 1 787 2 046
Förutbetalda hyresintäkter 964 945
Förutbetalda årskort 1 974 1 454
Övriga förutbetalda intäkter 0 1
Summa 37 141 24 140 

I december 2009 tecknades ett sponsringsavtal med Konsumentföreningen Stockholm. 
Delbetalningen har bokförts som villkorat bidrag över årsskiftet.

not 14 FöRändRing AV eget kApitAl
 grundkapital egna fonder Reserverat från balanserat Årets
   egen verksamhet resultat resultat
Belopp vid årets ingång 4 600 1 645 46 673 −15 047 15 410
Omföring av föregående års resultat    15 410 −15 410
Återförd nedskrivning av värdepapper  721  −721 
Förändring av investeringsreserver   10 169 −10 169  
Årets resultat     10 706
belopp vid årets utgång 4 600 2 366 56 842 −10 527 10 706
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FriLUFtSMUSeet SkanSenS UPPdrag är att, med gästen 
i centrum:
•	 Ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och 

naturhistoria, i relation till samtiden och med sikte på 
framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en 
grund i verksamheten.

•	 Gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak 
från 1700-talet och framåt, utifrån dokumenterad 
kunskap och så trovärdigt som möjligt. Skansen ska  
vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål,  
växt- och djurarter. Skansen ska vidare bidra till 
bevarandet av mångfald med betoning på nordiska djur 
och växter. 

•	 Vara en engagerande och lustfylld nationell mötesplats 
och en politiskt och religiöst obunden arena för en mång-
fald av kulturyttringar. Skansen ska vårda och utveckla 
anläggningen som kultur- och naturmiljö. Skansen ska 
vidare skapa goda förutsättningar för alla gäster, oavsett 
ålder och bakgrund, att mötas. 

•	 Inom ramen för uppdraget ska Skansen, utan att göra 
avkall på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa 
en ekonomi som möjliggör egen utvecklingskraft. I detta 
ingår ett aktivt deltagande i ett varierat nationellt och 
internationellt samarbete. 

UttrYcket ”Med gäSten i centrUM” är ett gästlöfte som 
innebär att:
•	 Skansen ska befästa och utveckla sin ställning som upp-

skattat besöksmål för en stor och bred publik, i alla åldrar 
och från alla nationer. 

•	 Skansens gäster ska alltid mötas av ett mångsidigt utbud 
av högsta kvalitet och ett gott mottagande. Efter avslutat 
besök ska våra gäster vara nöjda och vilja rekommendera 
ett Skansenbesök till andra samt själva vilja komma 
tillbaka. 

•	 Alla Skansenmedarbetare ska sätta gästen i centrum och 
aktivt bidra till nöjda gäster. 

Christina Mattsson

Styrelsens underskrifter
Signatures of the Board

Stockholm 2011-02-18

Per Unckel
Ordförande
Chair

Cecilia Björk Henrik Ekman
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the SkanSen OPen-air MUSeUM’S mission embraces 
the following tasks with focus on our visitors:
•	 Providing insights into Sweden’s heritage and natural 

history relative to the present day and with an eye on the 
future. Popular education will have a fundamental place 
in Skansen’s operations.

•	 Portraying life and nature in Sweden mainly from the 18th 
century onwards as accurately as possible based on well-
documented knowledge. Skansen shall conserve the collec-
tions of buildings and physical objects as well as species  
of plants and animals. Skansen shall also help to preserve  
diversity with a focus on Scandinavian animals and plants.

•	 Act as an engaging and enjoyable national meeting place 
and an arena independent of political or religious affili-
ations for diverse cultural manifestations. Skansen shall 
conserve and develop the site and its buildings as both a 
natural and a historical environment. And Skansen shall 
promote opportunities for all visitors to meet regardless 
of age or background.

•	 Within the framework of its mission, Skansen shall, with-
out detriment to its independence, quality and credibility, 
create a financial base that allows it to develop from its 
own resources. This will include active participation in 
a diversity of national and international collaboration.

the exPreSSiOn “FOcUS On OUr ViSitOrS” is a promise 
to visitors that entails the following aspects:
•	 Skansen will affirm and develop its position as a major 

attraction for a large and diverse public of all ages and 
from all nations.

•	 Skansen’s visitors will always be offered a diversity of 
events of the highest quality and shall be well received. At 
the end of their visit they should feel pleased and eager to 
recommend Skansen to other people, as well as wanting 
to return themselves.

•	 All Skansen staff shall “focus on our visitors” and shall 
actively help to ensure visitor satisfaction.

Skansens uppdrag
The mission of Skansen
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ALMA
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Betongindustri
Blixten & Co
Calle Flygare Teaterskola
Carl Malmstens Centrum för Träteknik och Design,  

vid Linköpings universitet
Cementa
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för lättläst
Civilförsvarsförbundet Stockholm
Engwall o. Claesson
Folkets Hus och Parker
Fortum
Friluftsfrämjandet Stockholm
Fritidsutvecklarna Idrottsförvaltningen
Fruktbudet
FUB
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum
Hantverksakademin
ICA Handlarna Öst 
IOGT-NTO
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Junibacken 
Jägarnas Riksförbunde
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Live Nation
LRF
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
OTW Off the Wall Entertainment AB
Postmuseum
Rabén & Sjögren
Region Värmland länshemslöjdskonsulent
Riksantikvarieämbetet
Rikskonserter
Rovdjurscentret D5 Stora
Rädda Barnen

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
SOS Barnbyar
Statens Kulturråd
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Handvävare
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms Stadsbibliotek
Stockholms Universitet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Sveaskog
Svenska Folkdansringen
Svenska Institutet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Samers Riksförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Television 
Swedish Match
Swedish Traditional Events
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Teaterföreningen Krut
Träarbetarnas museum
TV4
Viltskadecenter
Världsnaturfonden WWF
Weber 
Årstiderna 

Samt till Sten Modéer, som här får representera alla enskilda 
gåvogivare.
We should also like to thank Sten Modéer as representative 
of numerous private contributors. 

För värdefullt samarbete och stöd under 2010 vill Skansen framföra sitt varma tack till:
We are indebted to the following for their collaboration and support during 2010:
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