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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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Myckat hann hända under 2011
2011 – a memorable year at Skansen

2011 blev ett minnesvärt år. Vi hade fler gäster än på 
många år – 1 421 457 närmare bestämt, det högsta antalet 
sen 1993. Det var glädjande. Vi fick många signaler under 
året på att trenden var positiv. Påsken slog rekord med över 
56 000 påsklediga gäster och midsommarhelgen lockade 
nästan 30 000 firare. Allsång på Skansen, med ny program
ledare, drog större skaror än på många år och stockholmarna 
valde Skansen som sitt favoritbesöksmål i den stora årliga 
undersökning som görs om Stockholms attraktioner.

Andra roliga händelser under 2011 var att årets julkalen
der spelades in i Skansens stadskvarter. Den gick hem hos 
både barn och vuxna och korades som den bästa julkalendern 
sen 1994 enligt en omröstning bland tittarna. 

Men det finns förstås alltid händelser som vi helst hade 
varit utan. Vår styrelseordförande Per Unckel hann på kort 
tid göra mycket för Skansen och vi hade ett mycket bra 
samarbete. Det var med stor sorg som jag mottog beskedet 
att han gått bort. 

Ett av mina uppdrag är att sitta som ordförande för Kung
liga Djurgårdens Intressenter (KDI) – vår företagarförening 
här ute på Djurgården som representerar en rad turistattrak
tioner, med Sveriges mest kända varumärken som årligen har 
nästan åtta miljoner gäster. Djurgården är en viktig faktor 
för att locka utländska turister till Stockholm. Antal gäster 
som löser biljett till någon av Djurgårdens attraktioner är 
storleksmässigt att jämföra med Eurodisney och Kinesiska 
muren. Under året utsåg vi Mats Hulth till talesman/ambas

sadör för KDI för att arbeta med att tydligare positionera 
Djurgårdens olika utvecklings och samarbetsprojekt. Hans 
uppgift blir att lyfta fram det unika med Djurgården och få 
till stånd en tydligare politisk vilja hos stadens politiker när 
det gäller att ta tillvara den här publikmagneten och se på 
området som en företagsekonomisk tillgång.

Skansen fick under året en ny samarbetspartner i SLU – 
Sveriges lantbruksuniversitet. För oss är det oerhört viktigt 
att utveckla vår verksamhet med en gedigen faktagrund både 
vad gäller den kulturhistoriska förmedlingen, kunskap om 
djur och natur och pedagogiska aktiviteter med alla barn 
som kommer hit. Tillsammans med SLU kommer vi att 
kunna göra många bra programdagar och gemensamma 
projekt. Samarbetet startade med en workshop och tog sitt 
första publika uttryck i en Forskarfredag på Skansen.

Och sist men inte minst, LillSkansenbygget pågick under 
hela året och det har varit intressant att få följa det från det 
att grunden gjöts och taket lades till hela den fantastiska 
inredningen. Tack vare Konsumentföreningen Stockholm 
kunde detta hända under 2011 och det gläder mig mycket. 
Våra samarbetspartners är oerhört viktiga för oss, och hit hör 
bland andra Nordiska museets och Skansens vänförening, 
sponsorer och privata donatorer. Alla har de del i att Skansen 
utvecklas och förblir en pärla i Stockholm och Sverige.

A lot hAppened at Skansen in 2011, making it a particu
larly memorable year. We had more visitors than we have 

ing educational activities with the numerous children 
who visit us. 

Finally, mention must be made of our new chil
dren’s zoo. Work on the building has continued 
throughout the year and it has been exciting to 
watch progress, from casting the concrete founda
tions to completing the roof and working on the 
fantastic interior treatment. This progress owes 

much to the support of the Stockholm 
Consumer Cooperative Society for 

which I am deeply grateful. All 
our collaborators and donors 

are extremely important to 
us. They all contribute to 
Skansen’s development, 
helping to preserve this 
jewel of Swedish culture.

had in any year since 1993 – 1’421’457 to 
be exact. There were many indications of 
this positive trend during the course of 
the year. Easter was a record with 56’000 
people at Skansen while the midsummer cel
ebrations attracted almost 30’000 visitors. 
“Allsång”, Skansen’s popular singalong 
evenings, featured a new compere and drew 
larger audiences than for many years. 
And in the detailed annual survey 
of Stockholm’s favourite venues 
for visitors, Skansen came out 
on top.

During the course of the year 
Skansen joined forces with a 
new collaborator, the Swedish  
University for Agricultural 
Sciences (SLU). It is extremely 
important for us at Skansen 
to develop our operations 
against a genuinely sci
entific background with  
regard to communi
cating history, under
standing animals and 
nature and undertak

John Brattmyhr
Skansenchef/Director

Året i korthet

JAn i i i Feb i i i mARS i i i ApRil i i i mAJ i i i Juni i i i Juli i i i Aug i i i Sept i i i okt i i i noV i i i dec i i i

2/2
Inspelning av årets 
julkalender startar

15/3
björnarna 
har vaknat

6/4
lill-Skansens stomme är klar 
och visas upp för pressen

12/4
Sälkuten osis flyttar från linda Askelunds 
badkar till egen bassäng på Skansen

21/4
Invasion av små häxor och en och 
annan trollkarl på skärtorsdagen

11/6
drop in-bröllop på tingsvallen. 
252 par gifte sig.

17–19/6
Stockholm Jazz

28/6
premiär för Allsång på Skansen med 
ny programledare, Måns Zelmerlöw

1/7
toto spelade på 
Sollidenscenen

9/7
ethno samlade nära 100 unga 
folkmusiker från hela världen

11/7
blå måndag startar 
för säsongen

3/8
Första bilderna på de 
små lodjursungarna

26/9
Smörbrist i Sverige. på fäboden 
visades hur man gör smör på riktigt.

11/10
Skansen 120 år och firar 
med 1 krona i inträde

26/11
Julmarknaden 
startar

4/12
Årets lucia kröntes 
på bollnästorget

17–18/12
Isen brinner
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hur SAMverkAr MännISkAn med sin omgivning? Hur 
utnyttjade man naturresurserna förr och vad kan vi lära av 
det i dag? Temat Människan i landskapet (MiL) ville besvara 
den typen av frågeställningar och pågick från slutet av fe
bruari till slutet av oktober 2011 – från sportlov till höstlov 
– och utspelade sig i ett antal Skansenmiljöer. Under året fick 
Skansens gäster uppleva kolning, timmerkörning och växt
färgning, se hur Skånegårdens halmtak lades om med mera. 

MiL blev också uppskattat bland besökarna. En publik
undersökning under högsäsong visade att gästen tog till sig 
informationen och reflekterade över hur naturresurserna 
användes förr och hur det går till nu. 

VinteR – ”blAnd Skog och beRg”
Bland skog och berg (26 februari–1 april) var ett tema som 
ville visa hur människor använde sig av timmer och andra 
resurser i det skogrika inlandet. I Motjärnsgruvan kunde 
man visa hur järnmalm utvanns i gruvdriften på 1600talet. 
Det vanligaste sättet för att komma åt malmen var så kallad 
tillmakning, en teknik där man eldade mot berget och 
sedan kylde ner för att spräcka stenen. Gäster som besökte 
Motjärnsgruvan kunde hjälpa till att sortera och hissa upp 
malm i den primitiva hissanordningen.

På sportlovet kunde barn lära sig tälja med kniv i Skogens 
hus och pedagoger berättade om hur vilda djur klarar sig 
under vintern. 

VÅR – ”FJäll och StAd”
Fjäll och stad (2 april–27 maj) jämförde livet hos samerna 
i norr och i staden i början på 1900talet. I Stadskvarteret 
mötte gästerna gatsoparen Elof Andersson, tvätterskan 
Maria Hallström, och den unga Svea Nilsson, som sökte 
arbete i något av de borgerliga hemmen. Det ledde till många 
intressanta möten där gästerna i stadskvarteren kunde ställa 
frågor om livet förr. Elof gatsopare arbetade med autentiska 
arbetsredskap, en kärra, skyffel och borste. Svea Nilsson 
kom från landsbygden för att arbeta som hembiträde och 

how do huMAnS work together with their surroundings? 
How did people exploit natural resources in former times? 
The theme of “Humans in landscape” sought to find answers 
to this type of question over a period of months from the end 
of February to the end of October 2011, from the schools’ 
winter break to the autumn break. The events focused on a 
selection of Skansen environments. During the period, visi
tors were able to witness charcoal burning, freighting timber, 
dyeing fabrics with vegetable dyes, renewing the thatched 
roof of the Skåne Farmstead, brickmaking, weaving willow 
shoots and much else.

WinteR – “Among FoReStS And mountAinS”
“Among forests and mountains” (26 February–1 April) was 
a theme chosen to show how people made use of timber and 
other resources in the forested interior of Sweden. In the 
Motjärn Mine visitors could see how iron ore was mined in 
the 17th century. The most common method of extracting 
ore was by heating the rocks and then cooling them rapidly 
to crack them. Visitors to the mine were able to help in sorting 
the ore and raising it using a primitive lift mechanism. 

At winter break in the Forestry Centre children were able to 
learn how to make things out of wood using just a knife. They 
could also learn about how wild animals survive the winter.

SpRing – “mountAin And toWn”
“Mountain and town” (2 April–27 May) compared life 
among the Saami in the north of Sweden with city life at the 
beginning of the 20th century.

In the Town Quarter visitors encountered streetcleaner Elof 
Andersson, washerwoman Maria Hallström and the youthful 
Svea Nilsson who was looking for work in a prosperous fam
ily. There were many interesting encounters at which visitors 
could ask the workers about life in the past. Streetcleaner 
Elof worked using authentic tools of the time: a wheelbarrow, 
shovel and broom. Svea Nilsson was from the countryside and 
applied for a job in the Ironmonger’s household. She carried 

Människan i landskapet 
Humans in landscape
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fick en tjänst hos järnhandlarens familj. Det enda hon hade 
med sig var en resväska med sina få ägodelar. Tvätterskan 
Maria drog sin kärra till Garvaregården där hon hängde upp 
den rena tvätten på tvättlinor. 

I Samevistet fick gästerna veta mer om livet i fjälland
skapet och om hur man levde där med sina renhjordar, hur 
man tog till vara växter som samlades in, torkade och rökte 
kött och fångade fisk. Varje dag berättade djurvårdarna om 
renen. Pelle Holmberg berättade om ätliga och oätliga växter 
i fjällandskapet. Andra sysslor under våren var gärdesgårds
bygge, trädbeskärning, trädgårdsvandring, trädgårdsslöjd, 
tvålkokning och kvasttillverkning.

SommAR – ”SkogSbygd och FäbodliV”
Sommarens tema var Skogsbygd och fäbodliv (28 maj–2 sep
tember). Hur var livet i ett landskap format av mulen, lien 
och yxan? 

I Oktorpsgården visades textil slöjd och växtfärgning. 
Här kunde också barn prova på täljning, och under en helg 
demonstrerades lindbasttillverkning och halmflätning. Växt
färgningen pågick dels utanför gården, där en eldstad anlagts 
i anslutning till Motjärns dammar, dels inomhus där man 
också sysslade med spånad och halländsk stickning. 

I Hornborgastugan levde en familj med knappa ekono
miska resurser. Hur utnyttjade de naturen för att klara sig? 
Besökande barn kunde hjälpa till med vedplockning och 
med att tillverka vispar och tändsticksaskar. De fick också 
gå ärenden mellan husen. 

I Moragården var Back Mats stuga öppen. Här kunde 
barn hjälpa till med sysslor och uppleva hur livet gestaltade 
sig på en gård i Dalarna. På fäboden kärnade man smör, 
ystade ost och kokade messmör. De fjällnära korna och jämt
getterna vallades ute på ängen varje dag och det var ett roligt 
inslag för många barn, och vuxna, att träffa på getter och 
kor som gick lösa. Under slåtterveckan fick gästerna pröva 
på att slå med lie och lära sig om hur man skötte ängar förr 
med fagning, slåtter, höbärgning, hamling och röjning. 

her only possessions with her in a suitcase. Washerwoman 
Maria collected the washing on her cart and took it to the Tan
nery where she hung the wet items on an outdoor line to dry. 

At the Saami camp visitors could learn more about life 
in the mountains with the reindeer flock. They could learn 
about collecting useful plants, drying and smoking meat and 
catching fish. The keepers talked about keeping reindeer 
while biologist Pelle Holmberg talked about edible and in
edible plants with examples from the mountain landscapes. 
Other activities during the spring included building fences, 
pruning fruit trees, instructional garden walks, garden crafts, 
as well as making soap and brooms. 

SummeR– “liFe in the FoReStS And  
At the SummeR FARmS”
The summer theme (28 May–2 September) was all about 
life in the forest regions and at the summer pasture farms. 
What was life really like in a landscape formed by grazing 
animals, scythes and axes? 

Handwoven textiles and fabrics dyed with vegetable dyes 
were on display at the Oktorp Farmstead. Children could try 
their hand at woodcarving and there was a weekend demon
stration of how to make linden bast and to plait straw. Dyeing 
using vegetable dyes was shown both in the open air where a 
fire had been lit by the pools at the Motjärn Mine, and indoors 
where one could also learn about spinning yarn and knitting.

The Hornborga Cottage was occupied by a family with 
very small means. How did they make use of nature to sur
vive? Children could help by collecting firewood and making 
kitchen whisks and matchboxes. They could also undertake 
errands between the buildings.

At the Mora Farmstead, Back Mats’ cottage was open. 
Here children could help with everyday tasks and experience 
what life was like on a farm in Dalecarlia. At the summer 
farm they were churning butter, making cheese and cook
ing whey. The hillfarm cows and nativebreed goats were 
brought out to graze on the meadow everyday and both 
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höSt – ”höStbRuk och hAntVeRk”
När hösten kom så handlade också Människan i landskapet om 
höstbruk och hantverk (3 september–28 oktober). 

Vid Skånegården fanns en betesodling och en liten åker. 
Skolprogrammet ”Hos Åkessons på slättgården” lärde barn 
om hur man skördade och tog hand om råvarorna.

Skånegården fick delar av halmtaket utbytt och många 
passade på att se hur man gör med gamla halmtak. Fokus 
låg här på naturliga byggnadsmaterial och aktiviteter som 
tegeltillverkning, pilflätning med mera. Det var också många 
programdagar som knöt an till temat, bland andra Jorden 
och skogen, Svampdagar och Bröd i lust och nöd. ”Hjälp 
Mor Bengta och Per”, en verksamhet där barn fick hjälpa 
till gården var öppen hela september. 

I staden hittade man kärror och torgstånd, tobaken häng
de på tork och skolprogrammet Stadsliv var tillbaka med 
fokus på hantverkarstaden. Skråhantverkare var på plats i 
verkstäderna varje helg. Bageriet, Kryddboden och Apoteket 
höll öppet och pigan interagerade med gästerna i gatumiljön. 

Att byggA ett FRiluFtSmuSeum 
Med finansiering från Svenska Institutet har Skansen ett sam
arbete med Georgia National Museum (GNM). I samarbetet 
ingår Georgia Chitaia Open Air Museum of Ethnograhy som 
ett nytt projekt. Friluftsmuseet i Tbilisi har behov av hjälp 
med både infrastruktur, utveckling av pedagogiska metoder 
och friluftsmuseets miljöer. Intresset för projektet i Georgien 
har nått ända upp på regeringsnivå vilket föranlett Georgiens 
ambassadör i Sverige och en regional delegation med kultur
minister och kulturarvsansvariga att besöka Skansen.

mAlmgÅRden RuStAS upp
Skansen fick under året en stor gåva från Brandkontoret för 
att rusta upp Tottieska gården. Gården har en unik inred
ning från 1700talets slut då byggherren Charles Tottie lät 
uppföra huset på Södermalm. Gåvan från Brandkontoret 
ska gå till att rusta upp värmesystemet i Tottieska och att 
göra en utrymningsväg. I samband med detta kommer nya 
rum att inredas och öppnas för besökare.

children and adults enjoyed being able to mix with goats 
and cattle that were not fettered. During the mowing week, 
people could learn about how to mow using a scythe as well 
as traditional activities like raking, cutting the hay, gathering 
the hay, pollarding and clearing brushwood.

Autumn – “Autumn tASkS And cRAFtS” 
For the autumn theme (3 September–28 October) there was 
a range of activities. At the Skåne Farmstead root vegetables 
were cultivated. During the school programme “At the Åkes
son’s farm on the plains”, children could learn about how to 
deal with the harvest. Parts of the thatched roof at the Skåne 
Farmstead were replaced and visitors could watch traditional 
thatching. There was a focus on natural building materials 
and activities like brickmaking, plaiting willow shoots, etc.

Guild craftsmen were on hand in the workshops every 
weekend. The Bakery, the Old Shop and the Pharmacy were 
open and there was a maid walking about in the town to 
interact with visitors. 

cReAting An open-AiR muSeum
Thanks to funding from the Swedish Institute, Skansen is in
volved in a collaboration with the Georgian National Muse
um. The collaboration includes the Georgia Chitaia Open Air 
Museum of Ethnography which is a new project. This museum 
in Tbilisi is in serious need of assistance with the develop
ment of an infrastructure, with educational methodology and 
with redesigning the historic settings. Interest in the project 
in Georgia has now risen to government level which led to 
a visit to Skansen by the Georgian ambassador to Sweden 
and a regional delegation including the Minister for Culture.

Improvements to Charles Tottie’s Residence at Skansen 
were facilitated thanks to a large donation from insurers 
Brandkontoret. The interiors of the house are unique, being 
from the end of the 18th century when Tottie built himself a 
house on Södermalm. The donation from Brandkontoret will 
be used to improve the heating system as well as providing a fire 
exit from the second floor. The refurbishing will also make it 
possible to furnish further rooms and open them to the public.

t.v. barn hjälper till i Skånegården.

left: Children helping at the Skåne Farmstead.

t.h. tillmakning pågår i Motjärnsgruvan.

right: extracting iron ore at the Motjärn Mine.
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MÅnS ZelMerlöw tog över den direktsända allsången 
på Sollidenscenen och det blev en sommar med sol och 
höga publiksiffror. Premiären inföll traditionsenligt första 
tisdagen efter midsommar. Under åtta tisdagar gästades pro
gramledaren Måns av en mängd populära artister som BAO, 
September, Veronica Maggio, Bo Kaspers Orkester, Malena 
Ernman, Hoffmaestro, Eric Saade och Sveriges Radios Sym
foniorkester för att bara nämna några i den digra listan.

mAmmA mu och molly SJöng med bARnen
Barnens Allsång bjöd i år på sång och gott humör i sex före
ställningar på Sollidenscenen med premiär söndagen den 10 
juli. Ayla Kabaca var programledare och hade till sin hjälp 
Krumelurorkestern. Med på scen fanns också karaktärerna 
Mamma Mu och Kråkan samt barnkören Spektrum som 
sjöng och spelade med alla barnen i publiken. Gästartister 
var Molly Sandén, Linda Bengtzing, Zillah & Totte, Anders 
& Putte, Electric Banana Band och Amy Diamond.

mäSteRSÅngARen FiRAdeS
Den 13 augusti firades Jussi Björling 100 år med en jubileums
konsert på Sollidenscenen i samarbete med Jussi Björlingsäll
skapet. Gwyn Hughes Jones, Joachim Bäckström och Markus 
Pettersson framträdde, ackompanjerade av Lennart Eng vid 
flygeln. Bertil Bengtsson berättade och trollband publiken 
med Jussi från Sollidenscenen och olika studioinspelningar. 
Konferencier var Stefan Olmårs.

megAJAzzkVäll pÅ SkAnSen
Stockholm jazzfest flyttade 2011 från Skeppsholmen till 
Skansen. Jazzälskare fick njuta av svenska och interna
tionella artister från Sollidenscenen och Galejan under tre 
dagar från 17 juni. Bland artisterna hördes Goran Kajfes, 
Angie Stone, Zap Mama, Bohuslän Big Band, Chic feat Nile 
Rodgers, David Sanborn Trio, Bobby Womack, Cassandra 
Wilson och Seun Kuti. Tyvärr visade sig junivädret från sin 
sämre sida med regn och ruggigt väder.

MÅnS ZelMerlöw took over as compere for the live 
TV singalong show on the Solliden stage. The show had a 
highly successful season with sunshine and huge audiences. 
As usual, the première was on the first Tuesday after midsum
mer. On eight Tuesday evenings Måns hosted a programme 
that featured numerous popular artists including such stars 
as BAO, September, Veronica Maggio, Bo Kaspers Orkester, 
Malena Ernman, Hoffmaestro, Eric Saade and the Swedish 
Radio Symphony Orchestra. 

Sing-Along FoR the childRen
There was also a special singalong programme for children 
on the Solliden stage, with six concerts starting on Sunday 10 
July. Ayla Kabaca was the compere and she was backed up by 
the Krumelurorkester ensemble. Also on stage were popular 
characters Mamma Mu and Kråkan as well as the Spektrum 
children’s choir. Guest artists included Molly Sandén, Linda 
Bengtzing, Zillah & Totte, Anders & Putte, Electric Banana 
Band and Amy Diamond.

celebRAting JuSSi bJöRling
The famous opera singer Jussi Björling’s centenary was noted 
on 13 August with a jubilee concert on the Solliden stage 
arranged in collaboration with the Scandinavian Jussi Björ
ling Society. Gwyn Hughes Jones, Joachim Bäckström and 
Markus Pettersson were the vocal soloists accompanied by 
Lennart Eng at the piano. Bertil Bengtsson spoke about the 
great tenor and presented a selection of recordings. Stefan 
Olmårs presented the programme.

the JAzz FeStiVAl moVed to SkAnSen
The Stockholm Jazz Festival moved from Skeppsholmen to 
Skansen in 2011. Visitors were able to enjoy Swedish and for
eign artists on the Solliden stage and at Galejan for three days 
beginning on 17 June. Among the performers were Goran 
Kajfes, Angie Stone, Zap Mama, Bohuslän Big Band, Chic 
feat Nile Rodgers, David Sanborn Trio, Bobby Womack, Cas

Måns, musik och mer musik
Måns, music and more music
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mÅndAgARnA VAR blÅ 
Blå Måndag drog igång 11 juli och bestod det här året av 
sju kvällar. Gästartister under sommaren var Georgie Fame, 
Kjell Öhman, Hans Backenroth och Jocke Ekberg. Mathias 
Algotsson Trio, Svante Thuresson, Christina Gustafsson, 
Erik Söderlind, Birgit Lindberg, Anders Färdahl, Andy Pfeiler 
kvintett, Bengt Hallberg , Rune Gustafsson, Peter Asplund, 
Margareta Bengtson och sist men absolut inte minst Sand
viken Big Band under ledning av Mats Hålling.

Det fanns också möjlighet att innan konserten på Sol
lidenscenen njuta av en god Jazzmiddag på Restauration 
Gubbhyllan och samtidigt lyssna på blandad jazzmusik. 
Kvällen avslutades med dans på Galejan till jubilerande Leif 
Kronlund och Skansens Storband.

muSikAliSk mÅngFAld 
Många intressanta konstellationer uppstod under året när mu
siker från hela världen möttes på Skansen – midsommarafton 
bjöd på ett möte mellan svensk kulning och arabisk folksång. 

Ungdomar från hela världen samlades på Skansen den 
9 juli då världens största internationella världsmusikläger 
Ethno för ungdomar i åldern 17–25 år avslutades med en 
heldag på Skansen. Det blev en oöverträffad musikhändelse 
där Skansens stämningsfulla scener sjöd av folkmusik från 
jordens alla hörn. 100 unga musiker från bland annat Aus
tralien, Danmark, Indien, Estland, Frankrike, Jordanien, 
Kroatien, Norge, Palestina, Storbritannien Sydkorea, Tur
kiet, Tanzania och Sverige deltog och lärde av varandras 
musik. Programmet arrangerades i samarbete med Folk
musikens hus.

Musiken i Seglora kyrka fick en ny organist med Simon 
Törnqvist som ansvarar för musikstunder, konserter och 
gudstjänster. 

I oktober månad lanserades Blåsmusik i Seglora – en serie 
med tre mycket välbesökta konserter med ett och samma 
tema – något som gästerna kommer att höra mer av i kyrkan 
framöver.

sandra Wilson and Seun Kuti. Unfortunately the weather in 
June was very unkind with lots of rain and low temperatures.

Blue Monday was held on seven evenings, starting on 11 
July. Guest performers included Georgie Fame, Kjell Öhman, 
Hans Backenroth, Jocke Ekberg, Mathias Algotsson Trio, 
Svante Thuresson, Christina Gustafsson, Erik Söderlind, 
Birgit Lindberg, Anders Färdahl, Andy Pfeiler Quintet, 
Bengt Hallberg, Rune Gustafsson, Peter Asplund, Margareta 
Bengtson and, last but by no means least, Sandviken Big 
Band directed by Mats Hålling. Prior to the concerts on 
the Solliden stage, visitors could enjoy an excellent meal at 
Restauration Gubbhyllan. Evenings ended with dancing at 
Galejan to Leif Kronlund and the Skansen Big Band. 

muSicAl diVeRSity
There was plenty of musical diversity at Skansen during the 
year, leading to interesting encounters. Midsummer offered 
visitors a unique meeting between Swedish “kulning” – a type 

of highpitched herding song used for communicating over 
great distances in the mountains – and Arabian folksong. 

Youngsters from all over the world gathered at Skansen 
on 9 July. Aged from 17–25 they were taking part in a world
music camp that ended with a whole day at Skansen. This 
was a truly striking musical event with folk music from all 
over the world being performed at various venues at Skansen. 
Almost 100 young musicians from Australia, Denmark, India, 
Estonia, France, Jordan, Croatia, Norway, Palestine, the UK, 
South Korea, Turkey, Tanzania, Sweden and elsewhere took 
part and were inspired by each other’s music. The event was 
organized jointly with Sweden’s Folkmusikens hus.

The year saw a new resident organist at Skansen’s Seglora 
Chruch, Simon Törnqvist. He takes over responsibility for 
arranging musical performances in the church as well as 
concerts and liturgical music. In October a new series of 
Wind Music was launched with three concerts at Seglora 
Church. These proved a success and there will be further 
concerts on the same theme in the future.

Sid 13: petra Marklund – September – i sommarens Allsång.

pp 13: the singer petra Marklund, aka September, on the Solliden stage.

Sid 14–15: Ayla kabaca sjunger allsång med barnen.

pp 14–15: Ayla kabaca leads sing-along with children.

t.v: Swedish Chamber trio musicerade i Skogaholm.

left: Swedish Chamber trio performing at Skogaholm.
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I MAJ öppnAde MiniSkansen i och vid Skogens hus som 
ersättning för LillSkansen som byggdes om. I tre stora hägn 
kunde barnen under sommarmånaderna träffa kaniner, mar
svin och getter.

I Skogens hus kunde man pyssla, lämna nappar, leka i 
katthörnan med mjukisdjur och lära sig mer om hur man 
sköter sina husdjur. Varje onsdag i maj till september kunde 
förskolor komma till MiniSkansen redan klockan halv tio 
på morgonen och träffa en djurvårdare som berättade om 
djuren. I anslutning till Skogens hus och MiniSkansen fanns 
en station för ansiktsmålning där barnen kunde bli målade 
som sitt favoritdjur.

Under ett par helger i juni var Föreningen Svenska Iller
vänner på Tingsvallen och bjöd på illeraktiviteter. Gästerna 
kunde ta del av bland annat illerrace, illerbowling, blomkruke
grävning och även rösta fram den sötaste illern. Illerägare 
fanns på plats för att ge råd och information.

2011 var överlag ett bra år för djuren på Skansen. Järvarna 
fick tre valpar under senvintern och lodjuren fick äntligen, 
efter ett falskt larm förra sommaren, tillökning. Många be
sökare fick se de tre lokattungarna jaga mammans svans och 
varandra i lodjurshägnet. 

Några som länge misslyckats med häckningen var kron
tranorna i anläggningen Vårt Afrika. Till slut var det fara för 
urkalkning för honan som lade ägg efter ägg utan resultat. 
Då lade man i stället in ett befruktat hönsägg i redet och 
krontranorna fick sin efterlängtade kyckling. Den är nu en 
robust höna som de fortfarande tar hand om med stor energi 
och omsorg. 

Linderödsuggan fick också en rejäl kull med smågrisar på 
Oktorpsgården. Förutom alla dessa djurungar fick gästerna 
också se älgkalvar, fjällnära kalvar, lamm och killingar.

mediA och mAgRe oSiS
Skansen förekommer frekvent i media och det är ofta djuren 
som väcker intresse. Under 2011 hittades den lilla sälkuten 
Osis, mager och med ett fult sår vid munnen, på en cykelväg 

MInI-SkAnSen opened In May at the Forestry Centre as 
a replacement for the children’s zoo which is being entirely 
remodelled. Three large enclosures at MiniSkansen enabled 
children in the summer months to get acquainted with rab
bits, guinea pigs and goats. There were activities and children 
could hand in their comforters, play in the kittencorner 
with soft toys and learn about looking after domestic pets. 
Adjacent to the Forestry Centre and MiniSkansen there was 
a stopover where children could get their faces painted to 
look like their favourite animals. For a couple of weekends 
in June, the Society of Friends of Ferrets organized activities 
with ferrets at Tingsvallen. Visitors could watch ferret races, 
ferret bowling, plantpot digging and could even vote for the 
most attractive ferret. 

2011 was a good year for the animals at Skansen. The wol
verines produced three cubs late in winter and, following a dis
appointing false alarm last summer, three lynx cubs were born. 

One species that has failed to breed at Skansen is the Grey 
Crowned Crane in the Our Africa enclosure. We were worried 
about the female decalcifying as she laid a succession of infer
tile eggs and in the end we placed a fertilized egg in the nest 
and the crested cranes achieved their longedfor offspring. 
This is now a robust hen bird that the adults continue to look 
after with great energy and devotion.

The Linderöd domestic breed of pig also produced a large 
family of piglets at the Oktorp Farmstead. Besides the young 
animals already mentioned, visitors to Skansen could also view 
young elks, a mountain species of calves, lambs and goat kids. 

the mediA And oSiS, the emAciAted SeAl pup 
Skansen frequently features in the media and this is often be
cause of an animal story. In 2011 a small and emaciated seal 
pup with a nasty wound on its mouth was found on a cycle 
track in a Stockholm suburb. Media interest in the pup, now 
named Osis, was huge. During the period when it was being 
cared for in Linda Askelund’s bathtub there were frequent 
notices on TV and in newspapers. When some months later, 

Mini-Skansen, många små djur  
och mer om Skansen i media
Mini-Skansen – a wealth of small animals and Skansen in the media



Magnus engström hugger både i sten och trä – här i färd med att sätta 
plintarna för portalen i trä som kommer att välkomna besökarna.

Magnus engström carves both stone and wood. here he is fixing the 
stone plinths for the large wooden gateway that will welcome visitors.

tor Svae är upphovsman till den stora lekmiljön på lill-Skansen med lilla kotts krypin  
i stubben, spindlarnas hus, abborrdammen och katternas kök bland annat.

tor Svae is responsible for the design of the large play area at the new children’s zoo with 
a hide-away in a tree trunk, a spider house, fishpond, cats’ kitchen and much else.

Små stugor kantar backen upp till kvarnen. lill-Skansen är ett äventyr för både stora och små.

Miniature houses line the path up the hill.

lotta Canow har skapat och målat alla bakgrunder till djurens miljöer och några bonusekorrar 
därtill. här formas ett jordbrukslandskap med småländska förtecken.

lotta Canow has designed and painted all the backgrounds to the animal enclosures  
– and some extra squirrels too! here she is creating a farming landscape from Småland.

byggnaden är gjord helt i trä, en unik bygg-
nadsteknik för publika byggnader, och 
typisk för arkitekten Anders landström.

the building is entirely made of wood using 
a unique structural solution characteristic 
of architect Anders landström.

Work in progress on the new children’s zoo
Lill-Skansen-bygget rullade på 
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i Åkersberga. Mediaintresset var monumentalt. Under tiden 
som den fick omvårdnad hemma i djuransvariga Linda 
Askelunds badrum så förekom den i en rad inslag i teve och 
tidningar. När den efter några månader kunde släppas ut 
pigg och välnärd skedde det under överinseende av bland 
andra SVT, ABC och Aftonbladets webbtv.

meR FöR bARn
Årets julkalender spelades in på Skansen i början på året. Stads
kvarteren byggdes om till en Dickensinspirerad julmiljö och 
historien om lilla Charlie och hennes pappa ficktjuven blev en 
succé. I en omröstning bland tittarna utsågs årets julkalender 
till den bästa sedan 1994. Många Skansenanställda staterade 
och Stadskvarteren myllrade av aktörer, kameror, rekvisita och 
konstgjord snö under några intensiva veckor på senvintern.

minneSVäRt Jubileum
Skansen fyllde 120 år det här året och det firades med 1 krona 
i entré, samma summa som den 11 oktober 1891. Mats Hell
qvist, till vardags chef för Park och trädgårdsavdelningen, fick 
gestalta Skansens grundare Artur Hazelius. Tillsammans med 
Skansenchefen John Brattmyhr, iförd Delsbodräkt, hälsade 
de gästerna välkomna i huvudentrén där också personalen 
arbetade i tidstypiska kläder. En poppel från Artur Hazelius 
tid återplanterades vid Gula huset i form av två sticklingar som 
tagits från det ursprungliga trädet. Hazeliushuset var öppet och 
Café Petissan och Restauration Gubbhyllan serverade choklad 
och champagne som Artur Hazelius tyckte mycket om. 

it could be returned to the sea in prime condition, the event 
was covered by Swedish Television’s local news as well as 
Aftonbladet’s web TV. 

FuRtheR ActiVitieS FoR childRen
This year’s Christmas calendar TV series was filmed at Skansen 
early in the year. The Town Quarter was turned into a Dicken
sian Christmas setting and the story of little Charlie and her 
pickpocket father was a great success. A survey found that this 
year’s Christmas calendar was voted the best since 1994. Many 
members of the Skansen staff appeared as extras and the Town 
Quarter was filled with actors, cameras, props and artificial 
snow for a number of weeks towards the end of the winter.

memoRAble Jubilee
Skansen celebrated its 120th anniversary during the year and 
we celebrated by reducing the admission charge for the day 
to 1 SEK, the same amount as on 11 October 1891. Mats 
Hellqvist, who normally manages the park, played the part 
of Skansen’s founder Artur Hazelius. Together with Skansen 
director John Brattmyhr, wearing the Delsbo folk costume, 
he welcomed visitors at the main entrance where the staff 
were all wearing period clothing. A poplar tree from Artur 
Hazelius’ days was replanted outside the Yellow House in 
the form of two cuttings from the original tree. The Hazelius 
Mansion was open to the public while at the Café Petissan 
and Restauration Gubbhyllan there were chocolate delicacies 
and champagne – both favourites of Hazelius.

t.v. Skansens 120-årsdag firades med 1 krona i inträde, champagne och 

choklad och plantering av en poppel från Artur hazelius tid.

left: Skansen’s 120th anniversary was celebrated with admission for 

1 Sek, chocolate and champagne, and planting tree cuttings from a poplar 

dating back to founder Artur hazelius’ days.

t.h. Inspelningen av 2011 års julkalender i full gång i stadskvarteren. 

Många av Skansens medarbetare var statister under filminspelningen.

right: Filming the 2011 Christmas calendar tv series in the town Quarter. 

Staff from Skansen worked as film extras.
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pÅ pIngStAFton den 11 juni arrangerades för andra 
året i rad Drop inbröllop på Tingsvallen. 252 brudpar sa ja 
till varandra inför egna och Skansens gäster. Av dessa 252 
brudpar vigdes 199 borgerligt och 53 kyrkligt. Ett flertal bor
gerliga och kyrkliga vigselförrättare fanns på plats och vigde 
brudpar från klockan tio på morgonen. Skansen tillhanda
höll även vittnen vid vigselakten. Det var också möjligt att 
förnya sina löften om man redan var gift. Under väntetiden 
kunde brudparen komponera och binda sin egen brudbukett, 
lönnlövskrona eller björklövskrans, önska sin favoritsång 
hos sångerskan My Blomqvist Olsberg ackompanjerad av 
Franz Bengtsson, skåla i champagnebaren, dansa brudvals 
tillsammans med Skansens folkdansare och spelmän, äta 
jordgubbar och ha picknick i gröngräset. Efter vigseln fanns 
möjlighet att ta del av restaurangernas för dagen specialkom
ponerade bröllopsmenyer, köpa en vacker minnessak eller bli 
förevigade hos någon av de fotografer som fanns på plats.

milJoneR SeR SkAnSen pÅ nätet
Skansen har en sida på Facebook och den är uppskattad. 
Många vänner är aktiva på sidan, och gör inlägg och publi
cerar bilder. Dessutom kan man räkna uppskattningen ute 
bland vännerna i antalet ”likes” som en sida får, det vill säga 
hur många som trycker på knappen ”Gilla”.

Antal som gillar Skansens sida har ökat med 128 % under 
2011. I januari 2011 var det 4 130 som gillade sidan och 
den 31 december hade det gått upp till 9 400. Antalet som 
checkat in på Skansens Facebooksida fram till och med de
cember 2011 var cirka 50 000.

De flesta av Skansens vänner är kvinnor i åldern 25–54 år 
(52 %). Fördelningen är 68 % kvinnor och 29 % män. 3 % 
har inte identifierats. Vännerna kommer främst från Sverige, 
Tyskland och Italien. De i sin tur har vänner på sina sidor 
som också får ta del av nyheter från Skansen. Antalet gånger 
som någon sett något från sidan ligger på runt 160 000 under 
en 28dagarsperiod, och på ett år blir det ungefär 1,9 miljo
ner exponeringar, en räckvidd som heter duga.

At whItSun, 11 June, we organized a Dropin wedding 
service at Tingsvallen for the second successive year. 252 
couples exchanged vows in front of their own guests and 
visitors to Skansen as well. 199 of the couples opted for a civil 
ceremony while 53 chose to be married in accordance with 
religious tradition in Seglora Church. Skansen also supplied 
official witnesses for those who needed them. While waiting 
their turn, couples could try their hand at composing a bridal 
bouquet or a birchleaf wreath. They could also request their 
favourite song to be performed, toast each other in the cham
pagne bar or dance a bridal waltz together with Skansen’s 
own folk dancers. Or they could eat strawberries or picnic 
on the grass. Following the ceremony there were specially 
composed menus at Skansen’s restaurants and there were also 
unique souvenirs for purchase and photographers at hand to 
record the happy day.

millionS VieW SkAnSen on the inteRnet
Skansen has its own Facebook site and this is very popular. 
Many friends are active on the site, writing opinions and 
publishing photographs. One can also estimate how much 
people appreciate the site by checking on how many clicks 
there are on the “like” button. The number of “likes” on 
Skansen’s Facebook site increased by 128% in 2011. On 1 
January 2011 there were 4’130 “likes” and on 31 December 
the number had grown to 9’400. The number of people who 
had checked in to the Facebook site by the end of 2011 was 
about 50’000. 

A majority of Skansen’s Facebook friends are women 
from 25 to 54 years old (52%). The proportions are 68% 
women and 29% men with 3% unidentified. Friends come 
primarily from Sweden, Germany and Italy. They, in turn, 
have friends on their sites who receive news about Skansen 
in this way. The number of occasions on which someone has 
seen something from the Skansen site is about 160’000 dur
ing a 28day period. That means about 1.9 million exposures 
in a year; which is pretty impressive!

Mera festligheter
Further festivities
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Årets tema ”Människan i Landskapet” präglade det 
kulturhistoriska utbudet under större delen av året. Som 
exempel på aktivitet kan nämnas skapandet av ett dagbrott 
som fått namnet Motjärnsgruvan. Malmbrytningen under 
tidigt 1700tal illustreras och möjligheterna att berätta om 
bergshanteringen förbättras därmed. Denna nyskapade miljö 
bidrog, tillsammans med övriga aktiviteter under temat, till 
att visa och diskutera sambanden mellan naturresurser och 
resursutnyttjande i äldre tid, vår egen tid och i framtiden.

Omdaningen av boktryckarbostaden har fortsatt under 
året med införskaffande av möbler och annan inredning 
som ska stärka den berättelse som miljön vill illustrera. För 
att säkerställa den kunskap som genereras i samband med 
genomförande av arbeten i de kulturhistoriska miljöerna har 
nya rutiner för dokumentation tagits fram i ett samarbete 
mellan antikvarier och hantverkare. En klassificering och 
en kulturhistorisk värdering har skett av Tottieska gården 
utifrån den modell som togs fram under 2010.

Ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
inleddes under 2011. Syftet är att utveckla Skansens förmed
ling av vetenskapligt underbyggd kunskap om samspelet 
människa – djur – natur.

I enlighet med regeringsuppdraget har en strategi för barn 
och ungdomsverksamhet avseende perioden 2012–2014 tagits 
fram under året. Strategin kan sammanfattas med att Skansen 
ska ge barn och unga möjligheter att uppleva på riktigt, skapa 
tillsammans och njuta av stunden.

Förvaltningsberättelse 2011

StyrelSen oCh vd för Stiftelsen Skansen (org.nr 8020030154) 
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

StiFtelSenS ändAmÅl
Stadgarnas ändamålsparagraf anger att:

”Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens 
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
Ordföranden i Stiftelsen Skansen, landshövdingen i Stock
holms län Per Unckel, avled under sommaren. Vice ordfö
randen Christina Mattsson, styresman på Nordiska museet, 
trädde in i ordförandens ställe under resterande delen av 
året. Den 1 februari 2012 tillträdde Landshövding Chris 
Heister posten som Stiftelsen Skansens ordförande.

Arbetet med att ständigt utveckla Skansens service och 
kvalitet till våra gäster samt att erbjuda intressanta och ak
tuella program i kombination med bra vädermässiga förut
sättningar har lett till att gästantalet ökade till den högsta 
siffran sedan 1993.

RepARAtioneR, undeRhÅll och inVeSteRingAR
Nybyggnationen av LillSkansen har pågått under hela 2011.

Den nedre säldammen har tätats och utvidgningen av den 
övre säldammen har påbörjats. Den utvidgning av övre säl
dammen som myndigheterna kräver har delvis finansierats 
via ett sponsringssamarbete. Skansenbutikens centrallager 
har genomgått en omfattande ombyggnation och förvand
lats från ett f d restaurangkök till ändamålsenliga ytor för 
varuhantering och funktionella kontor. Förberedelser för 
tillgängliggörande av Tottieska gården och projektering av 
scenens ombyggnad har startats. Den successiva renoveringen 
av Solliden har fortsatt och Gamla Krogen på Bollnästorget 
har fått en mindre serveringslokal inomhus.

Under året har Skansen och Stiftelsen Nordiska museet 
samarbetat kring överföring av gamla kataloguppgifter till 
Skansens databas. Därmed kan Skansens tillgång till viktig 
information underlätta användningen och vården av före
målen.

händelSeR i en näRA FRAmtid
Projektering och kostnadsberäkning av scenen förväntas 
leda fram till ett ställningstagande angående finansieringen 
under årets första månader. En generös gåva från Brand
kontoret innebär att en brandutrymningstrappa och ett nytt 
uppvärmningssystem för Tottieska gården kan verkställas. 
Invigningen av LillSkansen kommer att ske under hela mars 
månad med olika speciellt inbjudna gäster. Den sista mars 
öppnas LillSkansen för alla. I samband med öppnandet inför 
Skansen nya entrépriser.
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Antal besök 
2011

påskrekord i april 

med 56 830 gäster 

Januari gick plus med 

3 631 (jmf 2010)

Februari fortsatte att öka 

med 3 103 (jmf 2010)

Sportlovet i mars drog  

18 % fler besökare än 2010

ett regnigt maj sänkte 

statistiken för månaden 

med −9 % (jmf 2010)

Midsommarafton drog en 

stor skara firare, 28 736 st
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år 2010 på 2,4 mkr är en förklaring till skillnaden. Till detta 
kommer att underhållet av Skansens fastigheter varit 1,8 mkr 
högre 2011 än under 2010.

Personalkostnaderna har ökat med 3,3 mkr mellan 2010 
och 2011. Lönekostnaderna för tillsvidareanställd personal 
ökade med 0,8 mkr, motsvarande 1,5 % och för säsongs
anställd personal med 1,6 mkr (8,4 %).

Skansen har haft 8 pensionsavgångar under 2011 vilket tar 
sig uttryck i en lägre sjukfrånvaro än under 2010 i den äldre 
åldersgruppen. Sammanlagt har den totala sjukfrånvaron 
sjunkit till 4,60 % (f.å. 4,91 %).

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 7,9 mkr (f.å. 
6,1 mkr) och investeringar i byggnader, markanläggningar, 
maskiner, fordon, inventarier och värdepapper uppgick till 
57,5 mkr (f.å. 23,4 mkr). Avskrivningarna har ökat med 0,7 
mkr mellan 2010 och 2011.

Årets positiva resultat är en förutsättning för framtida 
omfattande investeringar.

Årets resultat på 11,9 mkr disponeras på följande sätt;
•	 11 mkr reserveras för kommande års investeringar
•	 0,4 mkr förs mot egna fonders värdereglering
•	 1,3 mkr förs mot balanserat resultat

En närmare förklaring finns i balansräkningens not 14.

nyckeltAl 2011 2010 2009 2008 2007

Verksamhets- 
resultat 11 414 9 697 13 837 4 532 4 728

Eget kapital 75 891 63 989 53 283 37 872 34 905

Likviditet 0,61  1.21 1.55 1.40 1.42 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

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 stad-
garnas ändamålsparagraf har tillgodosetts under året.

AntAl gäSteR 2002–2011
(Miljoner besökare)
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SkAnSenS RiSkeR
Erfarenheterna av ett halvt år med övervakningskameror efter 
stängning, visar att icke önskvärda aktiviteter förekommer 
och kan stävjas. Den stora mängd gäster som finns på området 
innebär risker för olycksfall och akuta sjukdomar. All personal 
har fått utbildning i första hjälpen under 2011. 

Att Skansen till en allt större del finansierar verksamheten 
med intäkter från entréer, programaktiviteter och försälj
ning och i mindre utsträckning via statsbidrag, innebär att 
känsligheten för sjunkande gästantal ökar. Ett program för 
att kontinuerligt registrera våra gästers hemvist har införts 
under året. Den utökade kunskapen om våra gäster förbättrar 
träffsäkerheten för marknadsföring och kommunikation.

ekonomiSk öVeRSikt
Antalet gäster blev 1 421 457, att jämföra med 2010 års siffra 
på 1 285 122. Ökningen med 136 335 motsvarar 10,6 %. 

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 
entré och/eller betalande vuxna) som besöker oss. Det statliga 
anslaget täcker 36 % av Skansens kostnader (f.å 39 %).

Det är glädjande att konstatera att aktiviteterna som syf
tar till att locka utländska gäster varit framgångsrika samt 
att Skansen bibehåller attraktionskraften hos de nationella 
besökarna.

Statsbidraget från Kulturdepartementet ökade med 143 
tkr, motsvarande 0,2 %, mellan 2010 och 2011. 

Entrépriserna har varit oförändrade under 2011. Trots detta 
ökade entréintäkterna med 8,8 mkr, motsvarande 11,8 %.

Lokalhyror och arrenden uppgick till 9,3 mkr (f.å 8,8 
mkr) medan omsättningen från försäljningen minskade. 

Verksamhetens direkta rörelsekostnader och omkostnader 
ökade med 6,9 mkr mellan åren. En större momsåterbäring 

Juli gick exceptionellt bra med gäst-

siffror på plus 46 144 (jmf 2010)

bästa dagen i augusti 

slutade på 16 141 gäster

höstmarknaden sista helgen 

i september 16 861 gäster

november slutade på 

plus 2 627 (jmf 2010)

december avslutade året på 

plus 14 402 gäster (jmf 2010)

Skansen 120 

år 11 oktober 

5 510 gäster

Allsångstisdag 

12 juli plus 

10 537 (jmf 2010)

kfS-dag 4 september 

18 572 gäster

Julafton 2 416 gäster

nyårsafton plus 

25 % (jmf 2010)

Antal besök 
2011



Manuellt plockad gotlandsskiffer till kaninkullen på lill-Skansen.
hand-quarried gotland slate for the rabbit enclosure at the children’s zoo (40 tons).

Marknadsdagar på bollnästorget. 
Market days on bollnästorget.

Matförsäljning hos Skansens arrendatorer per år.
Sales of food by Skansen’s tenants (70 million Sek for the year).

Matportioner köttbullar på Skansen terrassen.
portions of meatballs at Skansen terrassen.

Medarbetare på Skansen.
Staff at Skansen.

Medarrangörer på marknaderna.
Stall-holders at markets.

Medieinslag i radio och tv.
Mentions on radio and tv.

Miljoner kr i omsättning i Skansens butiker.
turnover in Skansen’s shops in millions of Sek.

Minigrisar på nya lill-Skansen.
pigs at the Children´s Zoo.

Mini-Skansens marsvin.
guinea pigs at Mini-Skansen.

Mobilnedladdningar på Skansens mobilsajt.
Mobile phone downloads from Skansen’s mobile site.

Mollskinnsbyxor i Skansens klädkammare.
pairs of moleskin trousers in the Costume Centre at Skansen

Moppinköp till städförråden.
new mops for the cleaning department. 

Morrhår per marsvin.
whiskers on a guinea pig (uncountable).

Måns på Sollidenscenen.
Måns – sing-along compere –  
on the Solliden stage.

Myror efter vintersäsong.
Ants after winter season.

Mätta efter Sollidens julbord.
well-fed visitors after enjoying Solliden’s Christmas buffet.

Möten på hemsidan, varav 839 986 unika.
hits on the website, of which 839’986 unique.

Måltider på Skansen terrassen.
Meals at the Skansen terrassen.

Mässingsmusikanter.
brass bandsmen.
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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) 2011 2010

intäkteR

Statsbidrag 1 67 370 66 937
Inträdesavgifter och årskort  83 127 74 363
Program- och aktivitetsintäkter 2 9 910 7 199
Försäljning och lotterier  14 620 15 384
Lokalhyror och arrenden  9 308 8 768
Övriga intäkter 3 11 694 10 747
Summa intäkter  196 029 183 398

koStnAdeR

Verksamhetens kostnader 4 −67 659 −60 802
Personalkostnader 5 −111 892 −108 543
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 6 −5 064 −4 356
Summa kostnader  −184 615 −173 701

VeRkSAmhetSReSultAt   11 414 9 697

ReSultAt FRÅn FinAnSiellA inVeSteRingAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 802 555
Återförd nedskrivning av aktier  0 251
Nedskrivning av aktier  −522 0
Nettoresultat från försäljning av värdepapper 8 210 212
Räntekostnader  −2 −9
Summa finansiella investeringar  488 1 009

ÅRetS ReSultAt  11 902 10 706

tkr (kSek) not (note) 2011 2010

tillgÅngAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar 9 26 918 20 500
Pågående investeringar 9 49 768 12 182
Fordon, maskiner, inventarier och djur 10 12 826 12 180
Pågående investeringar 10 7 325 686
  96 837 45 547
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 9 628 8 933
Summa anläggningstillgångar  106 465 54 480

omsättningstillgångar
Varulager 12 4 454 4 879
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  3 314 3 185
Övriga fordringar  3 079 3 313
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 11 399 6 922
  17 792 13 420
 
Kortfristiga placeringar  0 10 000
Kassa och bank  23 795 35 963
Summa omsättningstillgångar  46 040 64 262

Summa tillgångar  152 505 118 742

eget kApitAl, AVSättningAR och SkuldeR

eget kapital
Grundkapital  4 600 4 600
Egna fonder  1 954 2 367
Reserverat från egen verksamhet  67 843 56 842
Balanserat resultat  −10 408 −10 526
Årets resultat  11 902 10 706
Summa eget kapital 14 75 891 63 989

Avsättningar 15 1 573 1 712

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  12 158 14 164
Övriga skulder  1 849 1 736
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 61 034 37 141
Summa kortfristiga skulder  75 041 53 041

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  152 505 118 742

Ansvarsförbindelser/ställda panter  inga inga
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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 5 eller 10 år. Flertalet djur saknar anskaffningsvärde 
eftersom 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 
anskaffningsvärdet. 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) 2011 2010

den löpAnde VeRkSAmheten

Verksamhetsresultat  11 414 9 697
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar  6 5 064 4 356
Förlust vid utrangering av inventarier 5 6 5
Återförd nedskrivning vid försäljning 
av värdepapper 11 −109 −470
Erhållen ränta och utdelning  802 555
Resultat vid försäljning av värdepapper  210 212
Erlagd ränta  −2 −9
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  17 385 14 346

Förändring av rörelsekapitalet:
Minskning/Ökning av varulagret  425 −28
Ökning av fordringar  −4 371 −5 699
Minskning/Ökning av kortfristiga placeringar  10 000 −5 000
Ökning av skulder  21 860 16 358
kassaflöde från den löpande verksamheten  45 299 19 977

inVeSteRingSVeRkSAmhet

Förvärv av byggnader och markanläggningar 9 −45 600 −16 986
Förvärv av fordon, maskiner,  
inventarier och djur 10 −10 760 −7 162
Förvärv/försäljning av aktier och andelar 11 −1 107 724
kassaflöde från investeringsverksamheten  −57 467 −23 423

Årets kassaflöde  −12 168 −3 445
Likvida medel vid årets början  35 963 39 408
Likvida medel vid årets slut  23 795 35 963

not 1 StAtSbidRAg
Statsbidraget för kalenderåret 2011 uppgick till 67 370 tkr. Bidraget från Kulturdepartementet ökade 
med 143 tkr från 2010, motsvarande 0,2 %. Bidrag har även lämnats av Statens Kulturråd med 50 tkr 
för programpunkten Barn och Böcker, av Naturvårdsverket för rovdjursinformation med 140 tkr samt av 
Svenska Institutet för ett samarbete med Georgien (150 tkr).
 
Specifikation 2011 2010
Anslag från Kulturdepartementet 67 030 66 887
Övriga statliga bidrag 340 50
Summa 67 370 66 937 
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not 2 pRogRAm- och AktiVitetSintäkteR
Inom Skansen ordnas en mängd stora och små aktiviteter, av såväl nöjes- som kulturhistorisk karaktär, som 
genererar intäkter.

Fördelning 2011 2010
Skansen gemensamt 3 003 2 233
Säkerhetsavdelningen 93 68
Kommunikationsavdelningen 1 257 756
Kulturhistoriska avdelningen 1 412 1 138
Park- och trädgårdsavdelningen 2 2
Programavdelningen 2 673 1 752
Zoologiska avdelningen 1 273 981
Byggnadsavdelningen 197 269
Summa 9 910 7 199

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

Specifikation 2011 2010 
Anställningsstöd 1 117 1 391
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 4 072 4 534
Gåvor 2 375 677
Försäkringsersättningar 2 13
Sponsorintäkter 2 876 2 100
Utdelningar från anknutna stiftelser 718 733
Varumärkeslicensiering 100 400
Övrigt 434 899
Summa 11 694 10 747

Under 2011 fick Skansen ärva större delen av tillgångarna (80 % av värdet på en bostadsrätt) i ett dödsbo.

not 4 VeRkSAmhetenS koStnAdeR
Fördelning 2011 2010
Skansen gemensamt 5 425 1 651
Säkerhetsavdelningen 2 464 1 824
Kommunikationsavdelningen 12 844 12 058
Kulturhistoriska avdelningen 2 198 1 897
Zoologiska avdelningen 2 610 2 241
Park- och trädgårdsavdelningen 6 664 6 270
Programavdelningen 8 395 7 759
Byggnadsavdelningen 19 153 21 000
Planerade reparationer och underhåll 7 906 6 102
Summa 67 659 60 802

not 5 peRSonAlkoStnAdeR 
medelantalet anställda 2011 2010
Antal anställda 244,7 234,5
•	 varav män 42 % 42 %
•	 varav säsongsanställda 68 65
•	 varav säsongsanställda män 30 % 32 %  

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

löner och ersättningar till 2011 2010
Styrelsen och Skansenchefen 1 305 1 230
Tillsvidareanställd personal 57 677 56 837
Säsongsanställd personal 20 048 18 487
Summa 79 030 76 554 

Sociala avgifter, pensioner med mera 2011 2010
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 23 440 22 824
Pensionskostnader inkl löneskatt 6 180 6 377
Övriga personalkostnader 3 242 2 787
Summa 32 862 31 988

totalt 111 892 108 542 

Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt ITP-planen 
samt en pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda pensionspremien, utöver 
ITP, år 2011 var 172 tkr (f.å. 172 tkr). Uppsägningstiden från Skansens sida är 24 månader. 

Sjukfrånvaron under perioden  2011 2010
Total sjukfrånvaro 4,60 % 4,91 %
•	 varav kvinnor 5,74 % 5,07 %
•	 varav män 2,97 % 3,18 %  

Sjukfrånvaron fördelad per åldersgrupp 2011 2010
•	 50 år och äldre 5,00 % 6,08 %
•	 30–49 år 4,83 % 4,61 %
•	 29 år och yngre 2,89 % 1,91 %  

Pensionsavgångar är den främsta anledningen till att sjukfrånvaron minskat i den äldre åldersgruppen.
Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar i följd omfattar 34,79 % av den totala sjukfrånvaron (f.å. 47,03 %).

not 6 AV- och nedSkRiVningAR
Några nedskrivningar har inte skett under 2011.
 2011
Nedskrivning 0
Övriga avskrivningar 5 064
Summa av- och nedskrivningar 5 064
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not 7 öVRigA RänteintäkteR och liknAnde ReSultAtpoSteR
 2011 2010
Erhållna räntor 462 319
Erhållen utdelning 340 236
Summa 802 555

not 8 nettoReSultAt FRÅn FöRSälJning AV VäRdepAppeR
 2011 2010
Vinst vid försäljning av värdepapper 335 683
Förlust vid försäljning av värdepapper -125 -471
Summa 210 212

not 9 byggnAdeR och mARkAnläggningAR
 2011
byggnader
Ingående anskaffningsvärde 32 893
Årets anskaffning 8 013
Utgående anskaffningsvärde 40 906

Ingående nedskrivning -14 905
Årets nedskrivning 0
Utgående nedskrivning -14 905

Ingående avskrivning -6 540
Årets avskrivning -528
Utgående avskrivning -7 068

Ackumulerade av- och nedskrivningar -21 973

Bokfört värde byggnader 18 933

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

Ingående nedskrivning -210
Årets nedskrivning 0
Utgående nedskrivning -210
 
Ingående avskrivning -4 983
Årets avskrivning -1 067
Utgående avskrivning  -6 050

Ackumulerade av- och nedskrivningar  -6 260

Bokfört värde markanläggningar  7 984

Summa bokfört värde byggnader och markanläggningar 26 917

Pågående nyanläggningar  49 768

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. Renoveringen avskrivs på 20 år.

2011 byggdes centrallagret och kontorsrummen för försäljningssektionen om. Ombyggnationen 
skrivs av på 20 år.

Restaurangbyggnadens taxeringsvärde uppgår till 16 400 tkr. Övriga byggnader saknar taxerings-
värde. 

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 påbörjade utbyggnaden av den övre säldammen.

not 10 FoRdon, mASkineR, inVentARieR och dJuR
Under 2011 har IT-utrustning och inventarier till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 2 300 tkr  
(f.å 328 tkr) utrangerats. En, delvis nedskriven, häst har sålts. 

 2011 
Ingående anskaffningsvärde 30 604 
Årets utrangering/försäljning -2 300 
Årets anskaffning 4 121
Utgående anskaffningsvärde 32 425

Ingående nedskrivning -1 663
Årets nedskrivning/försäljning 17
Utgående nedskrivning -1 646

Ingående avskrivning -16 760 
Årets utrangering/försäljning 2 277 
Årets avskrivning -3 469
Utgående avskrivning -17 952



40 41

Bokfört värde 12 827

Pågående anläggningar 7 325
  
Under 2011 har 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 2011 uppgick till 555 tkr (f.å 527 tkr).

not 11 AktieR, AndelAR och RäntebäRAnde VäRdepAppeR
Aktier och andelar 2011
Ingående anskaffningsvärde 7 329 
Årets anskaffning 2 644
Årets försäljning -2 149 
Utgående anskaffningsvärde 7 824

Värdereglering aktier och andelar 
Nedskrivet tidigare år -900 
Återförd nedskrivning vid försäljning 109 
Nedskrivning i bokslutet -521 
Utgående värdereglering -1 312

Räntebärande värdepapper 
Ingående anskaffningsvärde 2 504 
Årets anskaffning 612 
Årets försäljning 0 
Utgående anskaffningsvärde 3 116
 
Summa bokfört värde 9 628 
Marknadsvärde 9 628

not 12 VARulAgeR
Nedskrivning av inkuranta varor, till ett värde av 179 tkr (f.å 255 tkr), har skett i samband med inventering. 

not 13 FöRutbetAldA koStnAdeR och upplupnA intäkteR
 2011 2010
Förutbetalda kostnader 1 952 2 320
Upplupna intäkter:
Upplupna hyresintäkter 2 212 2 367
Bankinsättningar efter årsskiftet 1 381 887
Upplupna anställningsstöd 83 134
Upplupna ersättningar för turistkort 372 431
Gåva från Brandkontoret 5 000 0
Övriga upplupna intäkter 399 783
Summa 11 399 6 922

not 14 FöRändRing AV eget kApitAl
 grundkapital egna fonder Reserverat från balanserat Årets
   egen verksamhet resultat resultat
Belopp vid årets ingång 4 600 2 366 56 842 -10 526 10 706
Omföring av föregående års resultat    10 706 -10 706
Nedskrivning av värdepapper  -412  412
Förändring av investeringsreserver   11 000 -11 000
Årets resultat     11 902
belopp vid årets utgång 4 600 1 954 67 842 -10 408 11 902

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

 2011 2010 
Pensionsåtagande enligt FPG/PRI 1 266 1 378
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 307 334
Summa 1 573 1 712 

not 16 upplupnA koStnAdeR och FöRutbetAldA intäkteR
 2011 2010
Villkorade gåvor/bidrag och fondavkastningar 44 637 20 928 
Semesterlöneskuld 4 796 4 921
Upplupna löner och sociala avgifter 6 184 6 567
Övriga upplupna kostnader 1 811 1 787
Förutbetalda hyresintäkter 1 105 964
Förutbetalda årskort 1 750 1 974
Övriga förutbetalda intäkter 751 0
Summa 61 034 37 141

I december 2009 tecknades ett sponsringsavtal med Konsumentföreningen Stockholm. Delbetalningen 
har bokförts som villkorat bidrag över årsskiftet. Bland villkorade gåvor finns även Brandkontorets 
gåva för upprustning av Tottieska huset.
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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 1700talet 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 2012-02-15

Chris Heister
Ordförande
Chair

Henrik Ekman Lars O Grönstedt

Soledad Piñero Misa Sverre Sjölander

John Brattmyhr
Skansenchef
Director

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-02-28
Our audit report was presented on 28 February 2012

Ove Olsson
Auktoriserad revisor
Authorized Public Accountant

Niklas Angestav
Verksamhetsrevisor
Accountant

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
Mission statement
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ALMA
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Betongindustri
Blixten & Co
Brandkontoret
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
Jägarnas Riksförbund
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Lilla Adolf Fredriks skola
Live Nation
LRF
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
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
Svenska Folkdansringen
Svenska Institutet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Samers Riksförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Television 
Swedish Match 
Swedish Traditional Events
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Södra Skogsägarna
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 2011 vill Skansen framföra sitt varma tack till:
We are indebted to the following for their collaboration and support during 2011:



Stiftelsen Skansen
Box 27807
SE-115 93 Stockholm
Sweden
www.skansen.se


