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FriluFtsmuseet skansens uppdrag är att, med gästen i centrum:
Ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och natur-•	

historia, i relation till samtiden och med sikte på framtiden. 
Skansen ska bedriva folkbildning, som en grund i verksam-
heten.
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 mångfalden i 
det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, se-
der, traditioner och hantverk samt biologisk mångfald med 
betoning på nordiska djur och växter. 
Vara en engagerande och lustfylld nationell mötesplats och •	

en politiskt och religiöst obunden arena för en mångfald 
av kulturyttringar. Skansen ska vårda och utveckla anlägg-
ningen som kultur- och naturmiljö. Skansen ska vidare skapa 
goda förutsättningar för alla gäster, oavsett ålder och bak-
grund, att mötas. 

inom ramen För uppdraget ska Skansen, utan att göra avkall 
på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa en eko-
nomi 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 uppskattat •	

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 Skan-
senbesök till andra samt själva vilja komma tillbaka. 
Alla Skansenmedarbetare ska sätta gästen i centrum och •	

aktivt bidra till nöjda gäster. 

Uppdrag fastställt av styrelsen 2008-02-19.

vision & uppdrag

Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass,  

lustfyllt och tillgängligt för alla. 
Vision fastställd av styrelsen 2008-02-19.
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2008 var ett år då världen kände av hur tyngdpunkter skiftade 
och förutsättningar förändrades, många gånger drastiskt och 
oförutsett. Även på Skansen har vi känt att 2008 medfört 
vändpunkter på många plan, men inte nödvändigtvis till 
det sämre. I stället har vi fått sätta igång arbetet med en 
nyorientering, både i organisationen och i våra relationer 
med omvärlden och i det arbetet känner jag ett stort mått av 
framtidstro från alla inblandade. Vi kommer att ställas inför 
utmaningar men vi kommer att vara förberedda.

2008 var året då 40-talisternas avgångar började märkas 
av på allvar och kunskap som samlats genom åren började 
lämna Skansen. Det har varit, och är framöver, en förlust. I 
dess ställe kommer nya medarbetare med andra resurser och 
kunskaper. Ett exempel på det är den nystartade webbutiken 
som tar ut Skansenbutikens sortiment i världen. I stället för 
att förlora något av värde försöker vi vinna något i den här 
processen och det har också präglat 2008.

Besökssiffrorna har varit goda, och de utländska besökarna 
har blivit allt fler.

Det var länge sedan det investerades så mycket som det 
gjorts på Skansen under året. Fjärrvärme har installerats och 
gjort det möjligt att ta bort de gamla oljepannorna. Ett nytt 
hägn för visenterna har uppförts och renoveringen av restau-
rang Ekorren har påbörjats för att nämna något.

Vi har också fått tackla oförutsedda utgifter under året 
i form av miljösanering på stallplansområdet, till detta har 
staten bidragit med ett tillfälligt ökat anslag. 

Arbetet med sponsring har satts i fokus under året. Det 
första målet är ett nytt Lill-Skansen och förprojekteringen 
fortsätter. Under året kunde vi också avsluta den omfattade 
upprustningen av Gubbhyllan med Tobaks- och Tändsticks-
museum som renoverades och förnyades under 2008 med 
hjälp av ett generöst bidrag från Swedish Match. Sveaskog 

är en annan viktig samarbetspartner som kommer att gå in i 
flera större projekt 2009. Samarbetet med Fortum kommer 
bland annat att innebära att Skansen kan sprida kunskap om 
energi- och miljöfrågor på ett kraftfullt sätt. 

Nordiska Museets och Skansens vänförening firade jubileum 
under året. På Skansen arrangerades en vandring där vänföre-
ningens gåvor som skänks under åren presenterades. Jag vill 
understryka vänföreningens betydelse, dels som givare av gåvor, 
dels som möjliggörare av medarbetares utbildningsambitioner 
i form av stipendier. Att vänföreningens medlemmar är goda 
ambassadörer för Skansen är också mycket betydelsefullt.

Att inleda givande samarbeten med intressenter som vill 
stödja Skansen är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla 
verksamheten och uppfylla vårt mål och vår vision.

Detta synsätt förankrades i organisationen 2008 och blir ett 
viktigt instrument för framtiden för att kunna leva upp till for-
muleringarna om att sätta gästen i centrum och hålla ett Skansen 

som ska vara i världsklass, lust-
fyllt och tillgängligt för alla. 

när jag ser tillbaka på året som 
gått så är jag övertygad om att 
Artur Hazelius, som föddes för 
175 år sedan, skulle ha varit 
nöjd.

John Brattmyhr 
Skansenchef

skansenchefen har ordet
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skansens organisation

Skansens avdelningschefsgrupp i folkdräkter från klädkammaren. Främre raden från vänster: Cortina Lange, kulturhistoriska avdelningen, klädd i dräkt från Floda, 
Dalarna • Inger Frank, försäljningsavdelningen, klädd i dräkt från Värend, Småland • Lena Jansson, personalavdelningen, klädd i dräkt från Häverö, Uppland 
• Åsa Ingo, ekonomiavdelningen, klädd i dräkt från Göinge, Skåne • Marita Wikander, informations- och marknadsavdelningen, klädd i dräkt från Torna, Skåne.  
Bakre raden från vänster: John Brattmyhr, skansenchef, klädd i dräkt från Delsbo, Hälsingland • Urban Wallin, programavdelningen, klädd i dräkt från Leksand, 
Dalarna • Sixten Sirén, service- och säkerhetsavdelningen, klädd i dräkt från Östervallskog, Värmland • Mats Hellqvist, park och trädgårdsavdelningen, klädd i dräkt 
från Gotland • Tomas Frisk, zoologiska avdelningen, klädd i dräkt från Ångermanland (nytillträdd chef 2009) • Martin Wulff, byggnadsavdelningen, klädd i dräkt 
från Floda, Dalarna. Saknas på bilden: Hans-Ove Larsson chef för zoologiska avdelningen 2008 • Lars-Erik Larsson, visningsavdelningen. Foto: Marie Andersson.
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2008 har på många sätt varit framgångsrikt och Skansen befinner sig i stark utveckling. 

Skansen hade 1 352 245 gäster, över 85 procent av dessa är nöjda eller mycket nöjda. 

Gästerna kommer hela året och med den ökande utländska turismen är det inte längre bara 

stockholmare som kommer på höst, vinter och vår utan även gäster från hela världen.

av de svenska besökarna kommer 70 procent tillsammans med 
barn och ofta är barnen under 10 år. Stora ansträngningar 
görs för att förbättra gästmottagande och service, information 
och tillgänglighet. Från och med i år kan man få information 
om vad som händer på Skansen direkt i mobilen och under 
året har ett mångårigt skyltprogram kunnat avslutas genom 
uppsättning av nya skyltar vid djurhägnen.

En kontinuerlig ökning av unika besökare på Skansens 
hemsida www.skansen.se betyder att hemsidan idag är den 
absolut viktigaste informationskanalen för svenska gäster. 
För de utländska gästerna dominerar fortfarande turist- och 
guideböcker. Pressbesöken har i år varit dubbelt så många 
som förra året.

Bland nyheterna detta år kan nämnas en ny lekpark, 
Päronparken, renoveringen av Gubbhyllan, öppningsceremoni 
av EuroPride, en webbutik som lanserades strax före jul, nya 
visningsmetoder, en spännande satsning med kvällsprogram i 
november på temat Folktro och magi, en barnkoloniträdgård 
samt ett ljusprojekt.

Man får inte glömma det stora arbete bakom kulisserna, 
som här inte kan redovisas, men som pågår dagligen med 
underhåll, reparationer, föremålsregistrering, utbildning, 
uppdateringar, administrativt arbete, gästmottagande, 
logistik och mycket annat – ett arbete som gör att en stor 

organisation som Skansen klarar att ta emot sina gäster på 
ett bra sätt.

Det stora publikutbudet året runt gör att denna verksam-
hetsberättelse inte kan vara heltäckande, utan får ses som ett 
axplock ur Skansens verksamhet under 2008.

Levande historia i hus och gårdar
skansen har cirka 160 kulturhistoriska byggnader som visar 
hur man byggt och levt i Sverige med tyngdpunkt från mitten 
av 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet. 

De gamla husen och gårdarna ger Skansen en unik möjlig-
het att förmedla kultur- och naturhistoria och svensk bygg-
nadstradition. De kulturhistoriska miljöerna ska förmedla 
kulturhistoria utifrån en helhetssyn, samt tjäna som 
kunskapsförmedlare när det gäller vård och underhåll, äldre 
tekniker och material samt bevarandet av hantverkstraditioner. 
Trädgårdarna och den närliggande växtligheten kompletterar 
miljöerna.

skansenåret 2008

Björnhonan Maja med sina tre smånallar kom ur idet den 10 april.  

Foto: Anna Yu.
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SkanSen ByggnadSvård
Från och med 1 januari 2008 organiseras Skansen Bygg-
nadsvård under kulturhistoriska avdelningen. Tanken med 
denna omorganisation är att skapa en samlad resurs för det 
byggnadsantikvariska arbetet och bredda den utåtriktade 
kunskapsförmedlingen.

Inom Skansen Byggnadsvård arrangeras hantverkskvällar 
där yrkesverksamma byggnadsvårdare och hantverkare delar 
med sig av sin kunskap, kurser som ger fördjupade kunskaper 
och möjligheter att pröva olika tekniker och hantverksmoment. 
Vandringar utifrån olika teman i Skansens kulturhistoriska 
miljöer ingår även i verksamheten. Under året anordnades tio 
hantverkskvällar, tre föreläsningar samt fem vandringar på 
Skansen. Sammanlagt genomfördes 23 kursdagar. Vidare hölls 
en mycket välbesökt byggnadsvårds- och trädgårdsdag, Möt 
våren på Skansen. 

renoveringar och reparationer
Under 2008 har arbetet med att förbättra trovärdigheten i 
Boktryckarbostaden på allvar kommit igång. Bostaden har 
tömts på föremål och arbetet med renovering av fast inredning 
har påbörjats samt installation av ny el för värme och belys-
ning, i syfte att skapa en trovärdig småborgerlig bostadsmiljö 
på 1840-talet.

Som underlag för planerade renoveringar, upprustningar 
och framtida användning har under året antikvariska för-
undersökningar gjorts för Boktryckarbostaden, Älvrosgår-
dens bastu, långa boden på Marknadsgatan, skärmtaket vid 
Seglora kyrka, Vadmalsstampen, Linberedningsverket samt 
skvaltkvarnen vid Oktorpsgården.

Föremål
Skansens föremålsbestånd kan delas upp i de 20 000 före-
mål som Nordiska museet har deponerade på Skansen samt 
Skansens egna föremål. För att kunna tillmötesgå besökarnas 
önskemål att få känna på och även praktiskt pröva på använd-
ningen av olika föremål krävs nyförvärv. Vidare styrs behoven 
av nyförvärv utifrån en önskan att spegla olika perspektiv, 
utveckla arbetet med program- och visningsverksamhet samt 
göra tematiska installationer. Skansen är resursmässigt nästan 
helt beroende av gåvor eller bidrag för inköp av föremål. 

Under 2008 har, i samarbete med ansvariga på Nordiska 
museet, nya rutiner för hantering av museiföremålen utarbetats 
och börjat fungera. Det för Skansen utökade ansvaret har 
börjat visa sig, framför allt har behovet av fungerande magasin 
ökat. Vidare har förhandlingar påbörjats med Stockholms 
Stadsmuseum kring depositioner mellan Nordiska museet och 
dem avseende föremål med placering på Skansen. En liknande 
översyn har gjorts mellan Tobaks- och Tändsticksmuseum, 
Nordiska museet och Skansen.

Trots den ökade arbetsbelastningen för Skansen är den nya 
ansvarstydligheten av godo då den ger Skansen större hand-
lingsfrihet avseende nygestaltning av olika miljöer. Dessutom 
underlättas samarbetet mellan museerna. 

Accessmedel, motsvarande ett årsverke, har även under 
2008 bidragit till att förbättra förutsättningarna för bevaran-
de. Fotografering av föremålen i Snickerifabriken har kunnat 
fullföljas, totalt har 650 föremål fotodokumenterats. Vidare 
har 632 nyregistreringar av föremål gjorts varav 350 är textila 
föremål. Behoven av fortsatt registrering och fotodokumen-
tation är dock oändlig. Bara bland de textila föremålen är 
65 000 föremål oregistrerade och i stort sett hela samlingen 
om 80 000 föremål inte fotodokumenterad.

78 föremål har gallrats genom avyttring eller kassation. 

skansen har omfattande materiella samlingar som nyttjas i det 
dagliga arbetet. Stiftelsen Skansen är inget samlande museum 
med stora kvantiteter museiföremål i magasin om man bort-
ser från de textila samlingar som finns på klädkammaren. 

Skansenmedarbetare i årets Prideparad. Foto: Skansen.
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De kulturhistoriska miljöerna fungerar konkret som utställ-
ningsmiljöer för föremålssamlingarna. Museiföremålen är till 
största del aktiva i den dagliga verksamheten och nyttjas som 
utställda föremål eller som bruksföremål. Det är i den kultur-
historiska miljön som museiföremålen får sitt värde. Endast 
tre procent av föremålssamlingarna finns i magasin. 

För att levandegöra och komplettera miljöerna ytterligare 
vårdas ständigt krukväxter av olika äldre sorter. År 2008 om-
planterades 73 växter och placerades ut i de olika kulturhis-
toriska interiörerna.

Målet att skapa goda förutsättningar för bevarande av 
Skansens kulturhistoriska miljöer är en utmaning, väldigt 
specifik för friluftsmuseer. Miljöerna ska bevaras samtidigt 
som de ska finnas tillgängliga och dagligen visas för en stor 
mängd besökare. Föremålssamlingarna finns utställda i 
miljöer som inte är klimatanpassade för bevarande och stora 
delar av samlingarna består av levande material eller i form 
av kunskap som förs över från en generation till en annan. 
Skansen har under de senaste åren tagit små kliv framåt för 
att dels ta tag i eftersläpande arbeten inom områden som 
uppordning, gallring, dokumentation, registrering, dels 
förädla och effektivisera arbetsrutiner och höja kunskapen 
bland medarbetarna. 

textilier
Kläderna i de kulturhistoriska miljöerna utgör en utmärkt 
förmedlingsform för att spegla skilda perspektiv som kön, 
klass, kulturell bakgrund och generation.

Under året har 1 263 skjortor och 1 663 blusar strukits 
förutom alla andra plagg och textilier. Totalt har 9 417 plagg 
tvättats och strukits. Detta visar på en ökning av verksamheten 
med cirka 700 plagg mot föregående år. Totalt har 2 091 
personer fått kläder på klädkammaren. 

De senaste fem åren har det tvättats 8 441 plagg i snitt per 
år. Jämfört med detta har alltså tvättarbetet ökat med 1 000 
plagg detta år. 

Antalet uthyrda dräkter till privatpersoner, i samband 
med familjehögtider eller representation, har legat på ungefär 
samma nivå som tidigare år. Sammanlagt har 209 dräkter 

Hantverket lever på Skansen. Sören Rapp i Snickerifabriken. • Livet i staden  

– en satsning med nya förmedlingsformer, vardagssysslor på en av stads-

kvarterets bakgårdar. • Boktryckarbostadens gamla tapeter. • En nyfödd kalv 

av rasen fjällnära ko på Fäboden. Foto: Marie Andersson.
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hyrts ut. Landskapsfanorna har varit uthyrda till Riksdagens 
öppnande. 

I samband med EuroPride-festivalen tillhandahöll klädkam-
maren folkdräkter till såväl invigningsprogrammet till de av 
Skansens personal som deltog i paraden genom Stockholm.

Skansenschefen har fått en dräkt, bestående av skjorta, väst, 
byxor och rock uppsydd som kopior av plagg från 1800-talets 
mitt från Delsbo socken i Hälsingland. 

En mängd plagg och textilier har som vanligt köpts in på 
second hand och auktioner för att användas i den dagliga 
verksamheten. Dessutom har folkdräktsplagg köpts, bland 
annat en Delsbo kvinnodräkt från 1860-talet. 

Inför årets julmarknad har 25 yllejackor sytts upp efter 
modell från sekelskiftet 1900. Genom detta kan fler av 
arrendatorerna kläs i tidsenliga kläder och förstärka gästernas 
känsla av att befinna sig i en annan tid.

För pengar från Koloniförbundet har vi låtit sy upp 25 
klänningar och förkläden av 1920-tals modell samt 25 klänningar 
av 1940-tals modell. I samband med Lin- och ulldagarna 
anordnades en utställning om linnetextilier i Delsbogården 
och en med folkliga yllevävnader i Bollnässtugan. 

Vid den bröllopsmässa som anordnades i Seglora kyrka 
medverkade klädkammaren med historiska brudklänningar 
exponerade på dockor. 

Gubbhyllan har i samband med renoveringen fått Pariser-
salongens soffor omklädda i grön plysch av Arvid Höglund, 
tapetserare i Skansens Borgerskap och gröna yllegardiner med 
banddekorationer. 

Det under 2007 inledda projektet med att ta fram en kläd-
profil för hela Skansens personal har fortgått under större 
delen av året.

Antalet visningar i klädkammaren uppgick under året till 30 
och sammanlagt deltog 546 personer i dessa. Flera visningar 
har önskat specialtemat stickning, vilket påvisar den nya hant-
verkstrenden i samhället.

verkSamhet i kulturhiStoriSka miljöer
Kulturhistorisk verksamhet, med levandegörande av män-
niskors vardagsliv i ett historiskt perspektiv, har under hela 
året dagligen bedrivits i Älvrosgården från Härjedalen och i 
Statarlängan – där man visar människors livsvillkor under stat-

systemet. I Skansens stadskvarter har under hela året Bageriet, 
Kryddboden, Mekaniska verkstaden, Snickerifabriken samt 
Järnhandlarens butik hållits öppna. 

Under perioden maj–september och julperioden har ytter-
ligare ett trettiotal miljöer öppnats. Miljöerna förstärks också 
med fler utomhusvärdar vid olika säsonger och program.

Flera av Skansens hus och gårdar berättar om Sveriges olika 
folkrörelser och vad de betytt för vår samhällsutveckling. En 
förutsättning för att Skansen ska kunna hålla dessa öppna är 
samverkan med berörda organisationer. Att bemanna miljöerna 
med människor som idag är engagerade i dessa rörelser ger även 
en särskild dimension åt förmedlingen. Samtidigt kräver det 
en stor insats från Skansen att organisera alla dessa tillfälliga 
medarbetare och kvalitetssäkra den historiska förmedlingen.  
 
Under 2008 har samverkan genomförts med:

Skansens koloniträdgårdsförening •	

Stödföreningen Gershedens Folkets hus •	

IOGT-NTO•	

Postmuseum •	

Sveriges Metallindustiarbetareförbund •	

Swedish Match•	

Järnhandelns intresseförening•	

Konsumentföreningen Stockholm •	

vad BerättaS i de kulturhiStoriSka miljöerna?
Genom att förstärka miljöerna med föremål eller rekvisita har 
Skansen goda förutsättningar att lyfta olika perspektiv med 
koppling mellan nutid och vår historia. 

I Bleck- och Plåtslageriet har arbetet fortsatt med experi-
mentell kunskap genom tillverkning och demonstration av 
bleckplåtsarbeten.

I Boktryckeriet har förmedlingsarbetet vidgats genom att 
vi nu kan framställa autentiska tryck av tidningsnummer från 
tiden kring 1840-tal. Genom detta kan vi förutom teknisk 
historia diskutera angelägna frågor som press-, tryck- och 
yttrandefrihet.

I Snickerifabriken har arbetet fortsatt med att demonstrera 
och tillverka tidstypiska möbler från 1920-talet. Detta sker i 
samarbete med Tapetserarverkstaden för att visa på samband 
mellan olika yrkesutövningar.

Tapetserarverkstadens verksamhet har breddats med för-
stärkning av verktyg och textila föremål, därigenom ytterligare 
en prova-på-aktivitet och en möjlighet att visa yrkets stora 
bredd runt tiden 1900.

Bageriet i Stadskvarteret har öppet hela året. Bagarens goda bullar smakar 

underbart! Foto: Anders Bouvin.
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Arbete har också påbörjats i Guld- och Silversmedjan och 
Sadelmakeriet i syfte att genom tillverkning och demonstration 
bättre kunna förmedla historisk korrekthet avseende yrkenas 
specialiteter.

Ett utvecklingsarbete har startats i Bageriet i syfte att 
förstärka tillverkning och demonstration av kulturhistorisk 
tidstypiskt bröd från 1800-talets andra hälft.

I Finngården visades under hela sommaren näverslöjd, valk-
ning och återanvändning av ull och stickade plagg. Besökarna 
inbjöds att delta i arbetet. Verksamheten gav museivärdarna 
tillfälle att förvärva ny kunskap genom praktiskt arbete, ex-
perimentell etnologi, men väckte också frågor om hur man 
involverar gästen. Det visar sig inte helt lätt att få gästerna att 
ta steget och själv prova på trots museivärdens inbjudan. 

I Fäboden bereddes mjölkprodukter under sommarmåna-
derna genom ystning och kärning.

I Skogaholms herrgård genomfördes tillsammans med 
programavdelningen 1700-talsveckor i juli, då gästerna kunde 
se hur man tillredde maträtter från 1700-talet samt lyssna på 
musik och se dräktuppvisningar. 

nya FörmedlingSFormer
Skansens gäster erbjöds i Sparbanken under sex dagar i augusti 
och september att delta i en förmedlingsform som bygger på 
en serie gestaltningar av ”trygghet”. Förmedlingsarbetet 
bygger på improvisation och berättelser. Kärnan i metoden är 
improvisationsteater med minst två personer och där besökaren 
själv väljer grad av delaktighet. Speciella kompetenser krävs 
av den pedagogiska personalen, i detta fall museivärdar. 

En vidareutveckling av Sparbanksprojektet som prövades 
under en sommarvecka var Livet i staden. Arbetet skedde 
i ett samarbete med elever från Calle Flygares teaterskola, 
Skansens amatörteatersällskap och amatörteatersällskapet 
KRUT. Denna dramatiserade förmedlingsform utgick ifrån 
ett antal autentiska människoöden kring 1800-talets mitt. 
Karaktärerna/rollgestalterna hade alla det gemensamt att 
deras berättelser kan kopplas till känslan av trygghet och 
otrygghet. 

En pedagogisk poäng var också att levandegöra stadsmiljön 
genom att koppla ihop ute- och inomhusmiljöerna. Aktörerna 
rörde sig mellan miljöerna och utförde också vardagliga sysslor. 
Angelägna samhällsfrågor som lyftes fram var mänskliga 

Ringmärkning av en berguv innan den släpps ut i frihet. Foto: Anders Bouvin.
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rättigheter som press- och yttrandefrihet och kvinnofrid samt 
utsatthet vid arbetslöshet, sjukdom och arbetsinvandring och 
prostitution. 

Bland vilda och tama djur
djurbeståndet har uppgått till 61 arter och raser, med 330 in-
divider. Av dessa är 16 vilda däggdjur och 15 olika domestice-
rade däggdjursarter, bland annat häst, get, får och kanin.

Av tamdjuren är de flesta så kallade lantraser – nöt, får, get, 
svin och häst. Vidare har Skansen hållit 22 vilda fågelarter och 
sex tamfågelarter, bland annat ankor, gäss och höns. Även här 
är överväldigande delen lantraser. Därutöver finns två olika 
arter av sköldpaddor.

Det sker naturligtvis förändringar under ett år. Det är 
ökningar i form av både födslar och nytillskott utifrån, och 
minskningar, i form av dödsfall och avyttringar av överskottsdjur 
till andra djurparker, i vissa fall för utplantering i det vilda.

Ett år brukar inledas med födslar av antingen björnungar 
eller colobusapor. Detta år blev brunbjörnarna först ut. 
Faktum är att Skansen i år fick dubbla björnkullar! Honan 
Maja födde först tre ungar den 2 januari, och sedan följde 
honan Freja efter med ytterligare tre ungar den 19 januari. 
Detta var så pass ovanligt att antalet björnungar på Skansen 
blev en av knäckfrågorna på Dagens Nyheters ”julnötter”, 
den årliga frågesporten om årets händelser. Maja är Skansens 
egen hona, så hon och ungarna stannade på Skansen. Freja 
var däremot en ”inhysing” från Orsa Björnpark, så hon och 
hennes ungar for tillbaka den 7 maj. 

Januari blev en händelserik månad. Förutom den extra-
ordinära babyboomen bland björnarna, blev det ytterligare 
tillskott. Shetlandsponnyn Walle kom den 11 januari för en 
prövomånad innan beslut om inköp togs. En hökugglehona 
från Prag Zoo anlände den 25 januari och tio kohägrar – en 
ny art för Skansen – kom från Parken Zoo, Eskilstuna, den 24 
januari. Två hästar återkom till Skansen efter en tids ”semester” 
på Gotland – det var två russ-ston, vid namn Skansens Humla 
och Skansens Indra. 

Stallet fick ett nytillskott av två vagnar den 19 januari – en 
enaxlad träningsvagn och en sexsitsig wagonette, en gåva från 
Samfundet Nordiska museet och Skansens vänner.

de efterföljande månaderna fick Skansen ytterligare tre nya 
djurarter. Sex Helena-astrilder kom den 6 februari. De har 
hållits i ”Vårt Afrika”, där de fritt kan beblanda sig med 

gästerna i besökshallen. Två trettonstrimmiga jordekorrar 
kom den 24 februari och har hållits på Lill-Skansen dit även en 
gambiansk hamsterråtta kom den 15 mars. Den fick sedermera 
en partner den 14 april. Dessa är exempel på framtida tamdjur 
i människans tjänst. Den gambianska hamsterråttan nyttjas 
redan idag av människan – som minröjare på den afrikanska 
landsbygden. De storvuxna, läraktiga gnagarna tränas till att 
markera nergrävda minor, som de hittar med luktsinnet – på 
samma sätt som en minhund. 

Den 17 juni fick Skansen två nya gyltor av Linderödsvin. 
De var födda i februari samma år. Två kvigor av SLB (Svensk 
Låglandsboskap) kom den 6 juni, och stannade på Lill-Skansen 
under sommaren för att senare föras över till Skånegården. 
Dessa ingår i Skansens satsning på Skånegården som en 
levande lantgård.

En lång rad födslar gav också tillskott. Så till exempel 
kläcktes tre berguvungar i april. Dessa blev ringmärkta, 
könsbestämda och utplanterade i Stockholms skärgård den 
26 september – inom ramen för Skansens samarbete med 
Skärgårdsstiftelsen. 

Vargparet Freke och Vilja födde fem valpar den 12 maj. 
Tillsammans med de tre fjolårsungarna bildades därmed en 
imponerande vargflock. Sorgligt nog måste vargtiken Vilja 
avlivas i november på grund av ett hjärtfel.

Lantrasen Åsenfår på Fäboden. Foto: Marie Andersson.
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Älgkon Carin födde två kalvar på själva nationaldagen – en 
kvig- och en tjurkalv. 

En kvigkalv av rasen fjällnära kor föddes den 18 juli och en 
tjurkalv av samma ras den 12 augusti. I slutet av mars föddes 
fem killingar av lantrasgetter och 16 killingar av afrikanska 
dvärggetter. Bland fåren föddes sex lamm av Åsenfår och sex 
lamm av Gutefår i slutet av april. Tre renkalvar föddes i slutet 
av april och ytterligare en den 21 maj. Tre av renkalvarna 
transporterades senare till Edinburgh Zoo i Skottland.

Gotlandsrussen har premierats och varit på utställning. 
Skansens russavel har hög status och är en viktig del av arbetet 
med hotade lantraser.

planeringen av ett nytt Lill-Skansen har fortsatt under året 
och ett av tävlingsbidragen från tre olika arkitektbyråer har 
bearbetats vidare. Vilka djurarter som ska hållas på Lill-
Skansen har bestämts enligt de givna förutsättningarna för 
Lill-Skansens område och varje val har därefter stämts av mot 
myndighetskraven på inomhus- resp. utomhusanläggningarna 
för att hålla och förevisa dessa arter. De djurarter som skall 
hållas på Lill-Skansen har valts utifrån dels de olika teman 
som Lill-Skansen ska innehålla, dels utifrån att det ska vara 
nordiska djurarter som prioriteras vid valet.

I augusti anordnade den zoologiska avdelningen ett mycket 
uppskattat Etnobiologiskt symposium på temat naturvårdens 
och kulturmiljövårdens antropologi. 

Det publika programmet I rovdjurens tid ägde rum 4–12 
oktober. Syftet var att ge besökarna tillfälle att bekanta sig 
med de stora rovdjuren och de faktorer som är förknippade 
med deras existens. Årets tema på programmet var natur- och 
rovdjursturism. Aktörer från detta intresseområde fanns på 
plats genom Sveaskogs försorg, för att informera om sina 
respektive verksamheter. Även Sveaskog informerade om sina 
eko-parker. Vidare var till exempel Svenska Rovdjursfören-
ingen, Svenska Jägareförbundet, Världsnaturfonden (WWF) 
och Rovdjurscentret De 5 Stora representerade. 

I mitten av november kunde Skansens hästar sprida glädje, 
då familjen Krogh besökte Stallet för att rida. De hade fått en 
dag på Skansen med sitt svårt sjuka barn via TV4.

Barnens favorit, Päronparken, invigdes den 6 juni. • Barnens trädgård där 

fyra olika barngrupper fick odla efter egna idéer. • Brefvet måste fram! Ett 

samarbete med Postmuseum där barnen får agera postiljoner och hitta rätt 

med brev. Foto: Marie Andersson.
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Grönt är skönt 
skansen är för många gäster en vacker park att ströva i, fina 
trädgårdar och täppor att inspireras av eller roliga lekparker 
och trevliga bersåer. Ett stort arbete läggs ner på Gröna Skansen 
– till glädje för många.

I juni invigdes en ny lekplats, Päronparken, som fått sin 
gestaltning av konstnärsparet Annika Oskarsson och Thomas 
Nordström. Målsättningen var här att skapa en fantasifull 
plats för rörelse och lek. Päronparken har blivit mycket 
uppskattad och välbesökt, framför allt av de mindre barnen 
och förskolegrupper. Det är en i sitt slag helt unik lekplats – 
ingenstans finns en lekplats som liknar Päronparken.

Efter att ha odlat mångkulturellt under två års tid har den 
moderna kolonilotten i år gjorts om till Barnens trädgård. 
På ett lekfullt och pedagogiskt sätt fick fyra barngrupper, två 
förskoleklasser och två lågstadieklasser från skilda delar inom 
Stockholmsområdet, var sin odlingslott där de efter egna idéer, 
tillsammans med en av våra trädgårdsarbetare med många års 
erfarenhet från skolans värld, följa sina växter (grönsaker och 
blommor) från frö till skördefärdig planta. Här rymdes allt 
från växternas livsbetingelser, jorden, komposten och småkryp 
till helheten, den biologiska mångfalden.

Intill Väla skola iordningsställdes en mindre skolträdgård, 
för att visa hur en sådan kunde sett ut under andra halvan 
av 1800-talet och in på 1900-talet. Förebilden var 1842-års 
skolstadga, där trädgårdsodling var en del av verksamheten. 

under hösten påbörjades arbetet med att renovera Rosengår-
den, som skall visa ett brett sortiment av nya och gamla rosor. 
Variationer av doft, färg, form och storlek skall prägla den 
nyrenoverade anläggningen. I Örtagården fortgick plante-
ringsarbetet med inriktning på att skapa en örtagård med 
olika teman. Här skall man kunna visa och berätta om häxans 
växter, vilka örter man använde som medicinalväxter, hur och 
varför kyrkobuketten såg ut som den gjorde.

Pelargonutställningen i växthuset var även i år varit mycket 
välbesökt och uppskattad. Här har 100 olika arter visats av 
vår Gamla kära pelargon, som blivit något av en symbol för 
svenskhet. 

Under året har ett stort antal almar tagits ner, som varit 
smittade av almsjukan. Tanken är att för varje nedtaget träd 
skall ett nytt planteras. För att bredda trädsortimentet har 
Skansen har valt att återplantera träd, som kanske inte är helt 
vanliga i våra trakter men som ändå skall vara rätt på plats 
och tid i anläggningarna. 

Första etappen med att levandegöra Skånegården har 
genomförts. En ny väg genom Sommarhagen anlades och 
hagarna har stängslats in för att hålla betande kor och får. 
Vissa åtgärder med tanke på tillgänglighet genomfördes i 
Skånegårdens trädgård. Övriga arbeten med djurhägnen har 
utförts vid Oktorpsgården och i björn- och renhägnet.

Ett större anläggningsprojekt har varit att renovera svan-
dammen. Den gamla stensättningen av dammkanterna har 
återskapats och nya vassbäddar har anlagts för att förhopp-
ningsvis bli häckningsplatser åt några av våra simänder. 

Äppelgårdens dagverksamhet
äppelgården är en daglig verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service för vuxna personer med funktionshinder. Allt 
sedan 1988 har Äppelgårdens skansengrupp fungerat 
som resursförstärkning till flera verksamheter. Gruppen 
består av en arbetsinstruktör som, utifrån ett pedagogiskt 
förhållningssätt, handleder sex lindrigt funktionshindrade 
parkvårdare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna under 2008 
har varit trädgårdsskötsel samt utvändiga målningsarbeten.

Under Med alla sinnen-dagen den 26 augusti medverkade 
man som funktionärer.

Kontakten mellan barn och djur är en viktig del i Skansens pedagogiska 

arbete. Foto: Marie Andersson.
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Visningar för skolbarn, föreningar, företag 
och andra grupper

det direkta förmedlingsarbetet på Skansen är indelat i två 
ansvarsområden: öppen verksamhet och bokade besök. 
Förmedling bedrivs i första hand av museivärdar, museilärare 
och programsamordnaren på Skansen Byggnadsvård men 
också av andra personalgrupper på Skansen som djurvårdare 
och parkarbetare. 

Pedagogisk verksamhet för bokade grupper har utvecklats 
under lång tid och med ökad kvalitet som följd. Skansen 
har en god grund att bygga på med åtta fast anställda 
pedagoger, alla med lång erfarenhet av pedagogiskt arbete, 
goda ämneskunskaper och i flera fall universitetsutbildning 
i pedagogik. Ett flertal metoder används i verksamheten, 
antingen enskilt eller i kombination: berättande, rollspel, 
självgående arbetsuppgifter och prova-på-moment. 

Bokade grupper
De bokade grupperna består till övervägande delen av skol-
klasser, från 6-åringar till gymnasister. Runt 13 500 barn deltog 
i bokad verksamhet under året, en liten ökning jämfört med 
2007. Dessutom togs ett stort antal bokade vuxengrupper av 
skilda slag emot exempelvis från högskolan, studieförbund, 
företag och intresseföreningar.

Museilärarna höll också i fortbildning externt och internt 
och tog emot vip-gäster, till exempel Vänföreningen, kollegor 
från Georgien, ALMA-pristagare och journalister. Visningarna 
rörde sig över ett brett spektrum av teman, från stilhistoria 
och folktrovandringar till utbildningar kring rovdjurskunskap 
för Svenska Jägarförbundet. Totalt 732 grupper bokade besök 
på Skansen 2008 – ren kursverksamhet inte inräknad. Nästan 
20 000 personer välkomnades i verksamheten under året. 

programaktiviteter
Pedagogerna har även deltagit i vissa programdagar under 
året: 

Friendsdagen•	 , en dag mot mobbning med äldre tiders lekar 
och samtal om mobbing, om kärlek och ungdomar på 
1800-talet. 
Med alla sinnen•	  för funktionshindrade barn och ungdomar 
då speciella visningar med och för målgruppen ordnades. 
Under Sportlovet erbjöd vi två veckors prova-på-verksamhet •	

i BackMats stuga, likaså under sommaren då barn också 
kunde delta i Äventyr, dramatiserade tidsresor. 

Under Höstlovet med tema •	 Folktro och magi höll musei-
lärarna i vandringar både dagtid och kvällstid. Skansens 
satsning var uppskattad ”En helt fantastisk kväll!”, ”Trevligt 
och prisvärt”, ”Jätteduktiga berättare och aktörer” är röster 
från utvärderingen.

projekt och SatSningar 
Skolforum är en mässa för skolfrågor till vilken alla Stockholms 
lärare inbjuds. Skansen deltog med en monter på mässan i 
samarbete med Stockholms Stadsmuseum och Stockholms 
kulturförvaltning under devisen Gammalt hjärta nytt. 
Information om verksamheten blandades med kortföredrag 
och metodseminarier där samarbete mellan skola och museum 
var den gemensamma nämnaren: Museet som lärandemiljö, 
På tvärs över ämnena – på tvärs över staden och Drama på 
museet. Inbjudna gästföreläsare pratade om skiftande ämnen 
i relation till kultur och skola.

En tillgänglighetskonsult från Stockholms läns hembygd-
förbund och en arbetsgrupp på Skansen har inventerat ett 
par kulturhistoriska miljöer, Biologiska museet och Skan-
sens hemsida och tagit fram en handlingsplan med förslag 
för åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med olika 
funktionsnedsättningar.

Det specialbesök som arbetats fram under de senaste tre 
åren för grupper med kognitiva funktionsnedsättningar har 
under 2008 bland annat erbjudits funktionshindrade per-
soner med annan etnisk bakgrund. Det har lett vidare till 
ett samarbete med SAMSOL, ett projekt om etnicitet och 
funktionshinder. Skansen har också deltagit i flera utbild-
ningstillfällen för representanter från hembygdsföreningar 
och berättat om samarbetet med personer med funktions-
nedsättningar. 

Intresset för gruppvisningar i ämnet byggnadsvård är kon-
stant och grupper från högskolor och universitet återkommer 
årligen. Det pågår ett aktivt nätverksarbete inom branschen 
där styrelsedeltagande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
och deltagande i branschföreningar är en viktig del.

Program året runt för stora och små
skansens programverksamhet är omfattande och uppskattad – 
här följer exempel på vad som gästerna kunnat uppleva 2008.

hantverk
Hantverkshelger har arrangerats i Stadskvarteren både 
höst och vår samt under julmarknaderna. Utöver detta har 
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särskilda hantverksdagar anordnats för skolorna däribland 
några specialdagar under hösten den 1–2 oktober med 
temat: Skolan möter hantverket, då högstadieelever fick 
stifta bekantskap med traditionella hantverksyrken inför 
gymnasievalet.

Med syfte att levandegöra och demonstrera olika hant-
verksyrken från äldre tid har 18 verkstäder hållits öppna 
under tre helger i april och under oktober samt fyra julmark-
nadshelger. Särskilt fokus har även lagts på hantverket och 
dess miljöer under byggnadsvårdsdagarna i början av maj, 
under högsäsong och under Livet i staden i augusti.

årSFeSter 
Den samiska nationaldagen firades 6 februari med ett program 
kring Samevistet. I år uppträdde Ola Stinnerbom och Beatrice 
Omma med jojk, trummor och dans. Samisk mat och hantverk 
fanns till försäljning av Gudrun Thomasson-Ek.

Under påsken anordnades för första gången på Skansen 
en större påskmarknad. Programmet i Seglora kyrka var som 
vanligt omfattande. Gamla påskseder visades i några av Skan-
sens gamla gårdar.

På Valborgsmässoaftonen hälsades våren välkommen – 
denna dag börjar även Skansens högsäsong. I skymningen 
tändes det mäktiga bålet. Årets vårtal hölls av Anton Abele och 

som avslutning framförde Pär Sörman ett finstämt program 
med Dan Anderssons visor.

Norges nationaldag firades 17 maj med ett festtåg av folk-
dräktsklädda norrmän och deras familjer. Idrottsprofilerna 
Stig Inge Björnebye och Magnus Hedman höll uppskattade 
festtal.

Folknykterhetens dag arrangerades sedvanligt på Kristi 
Himmelsfärdsdag, som i år inföll den 1 maj, i samarbete med 
IOGT-NTO Stockholmsdistrikt i Ordenshuset Brofästet.

Firandet av Sveriges nationaldag 6 juni började med 
ett familjevänligt program under dagen och fortsatte med 
ett högtidligt firande på kvällen i närvaro av den kungliga 
familjen och den diplomatiska kåren. Högtidstalet hölls av 
ordföranden i Riksidrottsförbundet Karin Mattsson och 
för underhållningen svarade bland flera Malena Ernman, 
Charlotte Perelli, Barbro Svensson och Sven Bertil Taube. 
Kvällsprogrammet sändes i Sveriges Television.

midsommar firades i dagarna tre och det var som vanligt en stor 
publikhelg med sammanlagt cirka 37 000 besökare. Enligt 

Folktro och magi – höstlovets tema blev en stor succé och bjöd på spännande 

och ruskiga upplevelser. Foto: Marie Andersson.
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gammal tradition inleddes dock midsommarfirandet med 
så kallad buföring, redan dagen före midsommarafton. Då 
vandrade folk och fä från gården till fäboden och sommarbetet 
– och så inleds även midsommaren på Skansen. På Fäboden 
spelade och berättade Per och Lisa Runberg om fäbodlivet.

Midsommaraftonen 20 juni började med att barnen fick 
hjälp att binda kransar. Efter resningen av majstången på 
eftermiddagen bjöds på dans och lekar under ledning och till 
musik av Skansens folkdansare, spelmän och ringleksbarn.

Midsommar betyder också premiär för sommarens dans-
kvällar med gammaldansen på Bollnästorget och modern dans 
på Galejan.

Den 9 augusti uppmärksammades Ursprungsfolkens inter-
nationella dag med ett program vid Samevistet.

Den 27–28 september arrangerade Skansens byalag den 
uppskattade Höstmarknaden – där bjöds även detta år på 
gediget hantverk, underhållning, lekar, spel, mat och dryck. 
Spådamer, gycklare och positivhalare bjöd på förströelse 
liksom knuffstocken och porslinskrossen. Trängseln var stor 
och stämningen på topp.

Årets Äppelfest ägde rum den 25–28 september där Julita 
Gård presenterade en utställning i Skogens hus med 250 olika 
äppelsorter.

julen firas rejält på Skansen och 2008 fyllde den välbesökta 
julmarknaden 105 år. Julen börjar redan lördagen före första 
advent då julmarknaden öppnar och i år anordnades samman-
lagt åtta julmarknader under de fyra adventshelgerna.

Den fjärde adventshelgen 20–21 december bjöds för andra 
året i rad på scenprogrammet Isen brinner! för att fira vintersol-
ståndet med show, sång, musik, akrobater, eldartister och dans. 
Circus Arts stod för manus och regi. Ice Hotel i Jukkasjärvi stod 
för is till ett uppskattat program med isskulptering. Fortum var 
värd för programmet och hade aktiviteter i en uppblåsbar igloo 
på Sollidensplan.

Under julperioden är många kulturhistoriska hus och går-
dar öppna. Där kan man uppleva hur julen har firats i gamla 
tider och se traditionellt dukade julbord, klädda julgranar och 
andra jultraditioner.

Julallsång arrangerades på Sollidenscenen den 29 novem-
ber och 6 december med Niklas Strömstedt och gäster.

Alla helger anordnades adventsmusik i Seglora kyrka 

liksom en välbesökt gudstjänst den första advent 30 november. 
I Missionshuset som firade 110-årsjubileum den 7 december 
firades adventsgudstjänst.

Lucia firades den 13 december med både kulturhistorisk 
Lucia i Ordenshuset, Luciakonsert i Seglora kyrka samt ett 
stort firande på Sollidenscenen med Sveriges Lucia. Här höll 
Amelia Adamo ett tal om den svenska Luciatraditionen och 
även ett kort tal på italienska till glädje för de många italienska 
gästerna denna dag.

Nyårsfirandet var i år extra storslaget. Jan Malmsjö 
läste traditionellt dikten Nyårsklockan av Alfred Tennyson. 
Kvällens konferencier var Sverker Olofsson och programmet 
var stort påkostat med artister som Ann Sofie von Otter, Sanna 
Nielsen, Mikael Wiehe, Burnt Out Punks och Nyårskören 
under ledning av Gustaf Sjökvist. Programmet direktsändes 
i Sveriges Television. Kvällen avslutades med ett festligt 
fyrverkeri. 

Seglora kyrka och miSSionShuSet
I Seglora kyrka har verksamheten varit omfattande under 
året. Gudstjänster har hållits vid de stora kyrkliga högtiderna. 
Under året har 50 bröllop och 29 dop hållits i kyrkan. 

Dessutom har 13 borgerliga vigslar och två namngivnings-
ceremonier ägt rum på andra platser på Skansen.

Perioden 15 juni–15 augusti hölls aftonbön varje kväll 
och under maj och september gavs musik i svensk folkton. 
Musikstunder arrangerades i maj samt måndagar i juli, 4 och 
11 augusti. I jultiden anordnas gudstjänst och ett flertal väl-
besökta konserter.

Ansvarig för verksamheten i kyrka och Missionshus har 
varit Skansens organist Karin Strid som även själv medverkat 
på orgel och piano. Konsertverksamheten har det senaste året 
utvecklats starkt både kvalitativt och publikmässigt och utgör 
en viktig del av musikutbudet på Skansen.

Även i Missionshuset har under året anordnats sång- och 
musikgudstjänster vid flera tillfällen.

underhållning, muSik, teater och danS
Skansens folkdanslag, spelmän och ringleksbarn har under 
sommaren och i samband med stora helger gjort många upp-
visningar inför publik. Särskilt de många utländska turisterna 
uppskattar mycket dessa stående inslag på Skansen, en tradi-
tion som lever vidare sedan Artur Hazelius dagar.

I samarbete med DELS, De litterära Sällskapen, arrangera-
des författarprogram både i mars och i oktober på söndags-Luciakonsert i Seglora kyrka den 13 december. Foto: Anders Bouvin.
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eftermiddagarna. Dessa program kring kända författare har 
blivit ett uppskattat inslag på vår och höst. 

Psalmsång på Skansen ägde rum 31 maj i samarbete med 
Stockholms stift och Stockholms Stifts Kyrkosångsförbund.

I närvaro av kronprinsessan Victoria utdelades på Solliden-
scenen det stora barnbokspriset Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) till Sonya Harnett från Australien den 28 maj 
i samband med programmet Barn och böcker. 

Körsång på Skansen arrangerades för andra gången i 
samarbete med Sveriges Körförbund och Stockholms Läns 
Blåsarsymfoniker den 24 maj. Skansen kunde ta emot inte 
mindre än 1 500 välsjungande körsångare från hela landet 
som framträdde vid Skansens hus och gårdar.

Dansen på Skansens hade premiär på midsommarafton. 
Sedan var det dans till levande musik hela sommaren 
fram till sista augusti. Särskilt populärt var som vanligt 
storbandsdansen på måndagar till Leif Kronlund med 
Skansens Storband

allsång på skansen – kanske Skansens genom tiderna mest 
populära musikprogram – hade premiär tisdagen efter mid-
sommar. Under sju tisdagar gästades programledaren Anders 
Lundin av en mängd artister inför en stor allsångssjungande 
publik på Sollidensplan och framför TV-apparaterna i hela 
Sverige.

En countrygala ägde rum den 12 juli på temat Från Nash-
ville till Skansen med svenska artister som Tommy Körberg, 
Lotta Engberg, Martin Stenmarck och Mats Rådberg samt 
amerikanska veteraner direkt från countrymusikens Nashville 
som Chip Young, Jim McBrown och Billy Swan. Kapellmäs-
tare var Tomas Haglund.

Den 13–27 juli arrangerades 1700-tals veckor i Skoga-
holms herrgård med matlagning i köksflygeln samt spel och 
lekar tillsammans med medlemmar i Gustafs skål. Ett flertal 
fina kammarkonserter gavs med Christer Karlberg och Jerker 
Halldén, Per Skareng och Tobias Carron, Trio Cima Rosa, Leif 
Henriksson samt Ann-Christin och Göran Edblad.

Föreställningen Sol-Lisa – ett historiskt dokument från 
1770-talet gavs även i år vid Bergsmansgården i regi av Anna-
belle Rice och med Cecilia Ehrlin, My Holmsten och Utas i 
huvudrollerna.

stockholm var 2008 värd för det stora sameuropeiska projektet 
EuroPride och invigningen hölls den 25 juli på Skansen – en 
dag i jämställdhetens och stolthetens tecken. I den stora Pride-
paraden genom Stockholms gator gick för första gången en 
grupp folkdräktsklädda skansen-medarbetare under parollen 
Stolta Skansen-medarbetare.

Den 26 juli arrangerades en konsert med årets svenska och 
amerikanske Jenny Lind-stipendiater. Den svenska stipendiaten 
Susanna Stern och den amerikanska stipendiaten JeanMarie 
Garofolo bjöd på ett program i Jenny Linds anda.

Jazzmusiken har alltsedan 1930-talet haft sin givna och 
uppskattade plats på Skansen. På Blå måndag – Skansens 
populära jazzkvällar – framträdde 2008 många framstående 
jazzmusiker som Bohusläns Big Band, Meta Roos, Jan 
Lundgren och Elin Wrede. I år arrangerades Blå måndag sex 
måndagar från den 7 juli.

En sommar på Skansen betyder också stora utomhuskon-
serter på Sollidenscenen med kända artister. Magnus Uggla 
uppträdde den 14 juli inom ramen för konsertserien Live 
på Skansen. En konsert på Galejan med Lill-Babs 70 år 
arrangerades den 26 juli och samma kväll en konsert med 
Eva Dahlgren och Peter Jöback på Sollidenscenen. Och den 13 
augusti var det dags för Parksommar med Takida, Backyard 
Babies och Burnt out Punks.

Kronprinsessan Victoria delade ut årets ALMA-pris till Sonya Harnett.  

Foto: Lars-Erik Örthlund.

Anders Lundin ledde årets allsång från Sollidenscenen under sju välbesökta 

tisdagar. Foto: Anders Bouvin.
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Det mångkulturella programmet Bazaar presenterade 
i år musik, sång och hantverk från bland annat Kina och 
Cypern. Under två dagar samlades all världens kulturer på 
Skansen under ett mångkulturellt firande. Bazaar utgör ett 
led i mångfaldsarbetet genom samarbete och kontakter med 
olika kulturföreningar i Stockholms län. 

Barn- och ungdomSprogram
Skansen satsar varje år på ett stort och brett programutbud till 
barn och ungdomar – det finns under högsäsongen något varje 
dag för de små: Lill-Skansen, ponnyridning och ett mycket 
stort och varierat utbud av program, teaterföreställningar, 
musik- och sångprogram. 

Under årets första månader gav Skansens egen barncirkus, 
där barn uppträder för andra barn föreställningar varje sön-
dag från 13 januari till och med annandag påsk. 

Sport och idrott var temat för året sportlov och många barn 
kom för att få sina skidor vallade och delta i cirkusskola och 
prova på jonglering, trapets, lindans och akrobatik. Korvgrill-
ning och att följa med en djurvårdare som berättar var även 
detta sportlov bland de populäraste aktiviteterna.

Under påskveckans skärtorsdag kom alla barn utklädda 
till påskkärringar fritt in på Skansen och för de som ville 
fanns möjlighet att bli ansiktsmålade, göra sin egen kvast och 
blåkullepass på Bollnästorget.

Varje onsdag under högsäsongen 2 maj–28 september 
anordnades speciella program för barn under rubriken Barnsliga 
dagar – det kunde exempelvis vara barnteaterföreställningar, 
möte med en trollkarl, non-stop bio i Folkets Hus eller 
tidsresor i Back-Mats stuga.

Skansens Kasperteater gav föreställningar lördagar från 
maj ända fram till den sista september med Ulf Håkan Jansson 
och Mårten Hedman. Senare på hösten avtackades Ulf Håkan 
Jansson som ansvarat för Kasperteatern i mer än 42 år.

Tisdagen den 7 maj arrangerades en dag mot mobbing i 
skolor och bland barn i samarbete med Stiftelsen Friends med 
syfte att främja ett socialt engagemang hos barn och ungdom. 
Kompisstödjare på området förstärkte dagens innehåll.

Barn och böcker (i samband med utdelandet av ALMA-
priset) arrangerades i samarbete med Stockholms utbildnings-
förvaltning och invigdes av skolborgarrådet Lotta Edholm. 

Här gavs tillfälle att lyssna till uppläsningar och träffa barn-
boksförfattare. Flera tusen barn från skolor och förskolor kom 
till dagarna. Dessutom kunde barnen pröva på livet förr, lyssna 
till barnvisor, kasta lasso, delta i lekar och byta böcker.

riksfinalen i talangtävlingen Stjärnskott 2008 med tio finalister 
från hela landet, anordnades på Skansen den 8 juni. Program-
met arrangerades i samarbete med Lingman & Co. Sanna 
Johansson vann tävlingen och fick sedan uppträda både på 
Barnens Allsång och på Julallsången.

Barnens Allsång hade premiär den 29 juni och återkom sedan 
6 och 13 juli, 10 och 17 augusti och gick även på Sverigeturné 
30 juni–16 augusti. Evenemanget var en stor framgång med 
artister som Ayla Kabaca, Henrik Ståhl, Marie Picasso, figurer 
från Astrid Lindgrens värld och Krumelurorkestern. Barnens 
Allsång var ett samarrangemang med Riksteatern och Folkets 
Hus och Parker.

Programmet Med alla sinnen arrangerades den 26 augusti 
i syfte att tillgängliggöra Skansens miljöer för personer med 
kognitiva funktionssnedsättningar. FUB Stockholm och 
Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangörer.

Den 27 oktober firades den internationella nalledagen i 
samarbete med SOS Barnbyar och Junibacken. Nallar samlades 
in och skickades vidare till en SOS barnby i Baltikum. En tåg 
med barn, vuxna och många nallar gick från Junibacken till 
Skansen och framme vid Bragehallen på Skansen fanns ett rikt 
utbud av sång, musik, positivhalare, clowner och jonglörer. 
Vid björnberget fanns sagoberättare och djurvårdare som 
berättade om de riktiga björnarna.

Höstlovet hade temat Folktro och magi. Under nio dagar 
och två kvällar kunde gästerna ta del av dramatiserade vand-
ringar där man mötte spöken, gastar, älvor och troll. Man kun-
de lyssna till sägner i flera kulturhistoriska miljöer, däribland 
berättelser ur den samiska folktron i Samevistet. Man mötte 
folkliga botare i ett rollspel och man kunde också vara med och 
sjunga i en sångstuga. I Ordenshuset visades filmen Körkarlen 
från 1921 med hjälp av filmprojektorn från samma tid. 

Försäljning i butiken och bodar  
– och en ny webbutik

mycket arbete under året har varit inriktat på att genomföra en 
webbutik som öppnades den 28 november. Arbetet har inne-
burit investeringar i form av anställning av e-handelsansvarig, 

Barnens Allsång med Ayla Kabaca, Henrik Ståhl, Marie Picasso, figurer 

från Astrid Lindgrens Värld samt Krumelurorkestern spelade och sjöng på 

Skansen och på turné i Sverige. Foto: Lars-Erik Örthlund.
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upphandling av systemleverantör, webbdesign och fotografe-
ring. Webbutiken har utformats för att upplevelsemässigt an-
knyta till Skansen och Skansenbutiken. För att sprida kunskap 
och intresse för butikens produkter har filmer producerats som 
exempelvis visar tillverkning av Skansens senap, såpskurning 
av trägolv, spissvärtning med mera. De är tillgängliga på webb-
butiken, där butiken presenteras. Där finns även en blogg där 
nyheter presenteras och där också kunderna har möjlighet att 
komma till tals. 

Delar av sortimentet fick genom detta ökad tillgänglighet 
inför julmarknaden, där kunderna även kunde beställa 
produkterna i färdiginslagna paket. Arbete pågår nu för att 
utöka sortimentet i webbutiken, och att även översätta allt 
till engelska, ryska och kinesiska.

Sortimentet av byggnadsvårdsprodukter i Skansenbutiken 
har genom samarbetet med Skansen Byggnadsvård fått större 
tillgänglighet. Vi har möjlighet att informera om sortiment och 
erbjudanden i nyhetsbreven. Skansenbutiken har under hela 
året haft personal med byggnadsantikvarisk utbildning. 

under året har en inriktning på att kunna erbjuda ett större 
utbud av unika, närproducerade och ekologiska produkter 
påbörjats. 

Tillgängligheten för Skansens gäster har ökat genom att 
försäljningsfilialen i Logen har varit öppen alla dagar mellan 
den 20 mars och fram till 30 september. Logen öppnades åter 
den 29 november och var öppen fram till 6 januari 2009. 
Under året har Logen haft en timmes utökad öppettid i förhål-
lande till föregående år.

Den allmänna nedgången i handeln under årets sista del 
kan ha påverkat försäljningen i både Logen och Skansen-
butiken.

Under hösten pågick julmarknadsförberedelser. Ett fortsatt 
högt kvalitetskrav på julmarknaden präglade valet av nya 
arrendatorer och samarbetet med tidigare arrendatorer 
förstärktes. Viss omplacering av julmarknadsbodar gav positiva 
resultat för både arrendatorer och gäster. Julmarknaden 
utökades till fyra helger och försäljningen ökade med nästan 
15 procent jämfört med föregående år. 

En genomgripande översyn av försäljningsställen vad 
beträffar såväl lokalisering, omfattning som öppethållande har 
påbörjats med syfte att ytterligare förstärka verksamheten.

Förvaltning, drift och underhåll av 
anläggningarna 

arbetet med att bevara det kulturhistoriska byggnadsbeståndet 
för framtida generationer är tids- och resurskrävande. Skan-
sen behöver finna en balans mellan resurser och möjligheten 
att bevara de kulturhistoriska byggnaderna. Det gäller inte 
bara frågan om att täta tak utan också uppvärmningen av de 
museala byggnaderna. Byggnaderna bebos inte av någon och 
därmed eldas inte kontinuerligt i öppna spisar. I stället värms 
byggnaderna upp med direktverkande el-element. 

Underhåll, drift och bevarande av de kulturhistoriska bygg-
naderna utförs till största delen av Skansens egen personal med 
kunskap om och erfarenhet av kulturhistoriskt byggande. 

Större kulturhiStoriSka projekt 
Den kulturhistoriska miljön i och kring Gubbhyllan på 
Skansen utgör en helhet som ska visa 1890-tal. Gubbhyllan 
flyttades från Hasselbacken till Skansen 1965.

I samarbete med Swedish Match har Skansen under 2008 
renoverat, byggt om och förnyat byggnaderna Gubbhyllan, 
Kägelbanan och Trädgårdspaviljongen samt färdigställt 
utemiljön som påbörjades 2007. Projektet möjliggjordes 
tack vare ett generöst bidrag från Swedish Match och genom 
projektet har Skansen fått möjlighet att lyfta hela miljön.

Efter byggstädning och färdigställande för användning 
återinvigdes Gubbhyllan den 13 november med en kväll för 
inbjudna gäster och en offentlig öppning på dagen den 15 
november. 

Skansen har ansvarat för projektering, projektledning och 
samordning av alla inblandade konsulter, extern byggledning 
och upphandlade entreprenörer. Om- och tillbyggnad av kök, 
wc med mera har utförts som en generalentreprenad.

En omfattande fasadrenovering projekterades, upphandla-
des och genomfördes av Tottieska gården tack vare ett generöst 
bidrag från Brandkontoret. Tottieska gården skall visa en 
putsad fasad från mitten av 1700-talet. Den befintliga putsen 
knackades ned och fasaden fick en ny kalkputs avfärgad med 
kalkfärg pigmenterad med järnvitriollösning. Dessa fasader 
får ett flammigt och livfullt utseende som i nyputsat skick 
har en gul nyans som med tiden, genom att järnet korroderar, 
går mot mörkt gulrött. Alla fönster renoverades och målades 
med linoljefärg i en ny kulör, liksom fönsterblecken samt 
plåtdetaljerna vid takfoten. De svarta stensocklarna är behand-
lade med kallasfalt.



23

I juli höll en brand på att förstöra Biologiska museet för 
all framtid. En snabb insats från brandförsvaret gjorde att 
skadorna blev marginella. Ett parti av östra gaveln sågades 
upp av brandförsvaret. Efter sanering av brandskadade 
byggdelar kunde Skansens byggnadsavdelning påbörja arbetet 
med att återställa skadade delar i stommen och spika nytt spån 
på fasaden. Hål i lanternintaket på ena takfallet togs upp av 
brandförsvaret för att släppa ut rök. 

Underhåll av tak, fönsterrenovering och målning är ständigt 
pågående arbeten på Skansen. Att hålla taken täta är det vikti-
gaste för husens framtida bevarande. Traditionella takmaterial 
som ved, halm och spån kräver tätare underhållsintervall än 
modernare byggmaterial. .

Inför Märkesåret 2009 har Finngården rustats genom att 
det gamla vedtaket på Logen byttes mot ett nytt samtidigt som 
kokhuset på gården restaurerades.

på moragården har Back-Mats stuga fått nytt vedtak. Det 
nya vedtaket består av så kallad fetved, med mycket kåda i 
ytveden. Det ersätter det experiment med tryckimpregnerat 
virke som lades på taket vid den förra takrenoveringen. Det 
tryckimpregnerade virket har ruttnat och ersattes med ny 
takved på Back-Mats stuga. På Moragården reparerades också 
taket på Färnäshärbret. 

Stallet vid Skånegården belades med nytt halmtak, vid 
Soldattorpet byttes täckja och Seglora kyrka fick ett nytt 
skärmtak.

Ölandskvarnarna renoverades. Torslundakvarnen med 
fasad av obehandlad ek fick nya kvarnvingar av obehandlat 
trä som om några år kommer nå samma gråskimrande yta som 
resten av kvarnen. Den andra kvarnen, Glömmingekvarnen, 
med brutet tak har fått både fasaden och de nya vingarna 
målade med rödfärg som förstärkts med linolja tillverkad på 
Skansen. Taket är målat med rödtjära. Båda kallas stolpkvarnar 
efter den stolpe som bär upp kvarnen. Kvarnarna är vridbara 
så man kan anpassa vingarna efter vindriktningen.

På den östra fasaden på Skogaholms herrgård har en större 
putslagning genomförts. 

Ett återkommande arbete är att reparera spisar. De äldre 
husen mår bra om man eldar i dem. Den varma skorstens-
stocken ger en god ventilation i hus och grund och fukten kan 
hållas undan. Därigenom minskar risken för insektsangrepp. 
Helst skulle Skansen behöva elda mer och på rätt sätt, för 
att byggnaderna skall må bra och spisarna hålla längre. Eks-
häradsgården och Bergsmansgårdens spisar har reparerats. 
Bageriets murstock fick sin årliga översyn och bageriets ugn 
genomgick en omfattande reparation.

Fönsterrenovering är ett av byggnadsavdelningens vikti-

En ny webbutik öppnades i november. Gubbhyllans ombyggnad och renovering var 2008 års största projekt.  

Foto: Marie Andersson.
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gaste arbetsområden. Kontinuerliga underhållsbesiktningar 
genomförs vilka leder fram till en prioriteringsordning. 

Mekaniska verkstadens takfönster tar mycket stryk av 
väder och vind. Vid bytet av fönster har samtliga fönster ny-
tillverkats på Skansen och arbetet färdigställdes under 2008. 
De nya fönstren tillverkades av ek som målades.

Vid Galejan och Sollidsportens entré färdigställdes projek-
tet med nya entrén. Ny belysning och skyltning monterades 
och den gröna kuren från 1936, Dansbanekiosken, inreddes 
med ny funktionell inredning och målades. Hela den putsade 
muren utanför entrén i Sollidsbacken renoverades, takkrönet 
reparerades och muren fick ny puts som avfärgades gul. Sam-
tidigt som Kungliga djurgårdsförvaltningen lät lägga gatsten i 
Sollidsbacken och installera ny belysning har Skansen fått en 
värdig entré för bilburna gäster, transporter och gästbussar.

Bland större målningsarbeten kan nämnas utvändig mål-
ning av Sagaliden som ommålades genom extern entreprenör 
efter att förfrågningsunderlag och upphandling genomförts. 
Fasad och fönster är målade med linoljefärg och plåttaket 
med svart linoljefärg.

Taket på Järnhandlarens hus nymålades av entreprenör 
enligt plan efter att plåttaket stått omålat i tre år. En markis 
har monterats på Konsumbutiken.

På Kronbergs ateljé togs tre lager färg bort innan det slut-
ligen var dags att färdigstrykas i en gul kulör.

Invändigt har det stora arbetet med Boktryckeriet påbörjats. 
Det ska vändspikas nya handtryckta tapeter under vintern. 
I Boktryckeriet har skadat innertak undersökts med risk för 
ett angrepp av äkta hussvamp. Efter analys har det dock 
konstaterats att det inte var äkta hussvamp utan brunröta 
vilket är betydligt enklare att hantera. I projektet ingår dolda 
eldragningar för en så osynlig värme som möjligt. 

ljuSprojektet
Ett treårigt belysningsprojekt påbörjades under 2008 med 
syftet att bättre anpassa ljussättningen till respektive områdes 
karaktär och öka attraktionskraften under den mörka årstiden. 
Ljussättning kan också bidra till att utveckla förmedlingsfor-
merna exempelvis i form av djurvisningar på kvällstid eller 
genom ”eldsken” inifrån gårdarnas öppna spisar.

Stämningen på julmarknadsområdet förstärktes med hjälp 
av ny belysning i form av enhetlig, dold armatur i samtliga 
marknadsbodar, eldkorgar och ljuslyktor längs vägarna och 
fem nya permanenta lyktstolpar längs vägen mellan Delsbo-
gården och Orsakullen.

Arbeten med den utvändiga ljussättningen har fortgått 
under hela året och i samband med ljusgruppens arbete har 
provbelysning installerats i varghägnet. 

ZoologiSka Byggnader och anläggningar
Skansens djuranläggningar och djurhus ska underhållas och 
utvecklas. Myndighetskrav gör att flera djurhägn ytmässigt 
behöver utökas under de kommande åren.

Vid renhägnet har den avslutande delen färdigställts genom 
nytt renstaket och reparation av det gamla. 

Flera mindre åtgärder, efter miljöförvaltningens inspektion 
i Stallet, är nu genomförda – bland annat reparation av boxar, 
galler för ventilation, flöden i vattenkoppar med mera.

För att klara Jordbruksverkets krav avseende hästboxar 
och högre takhöjd har en programutredning med åtföljande 
projektering och kostnadsberäkning genomförts.

Fjärrvärme
Under 2007 tecknades ett avtal mellan Skansen och Fortum 
avseende anslutning av fjärrvärme till Skansen. En projekte-
ring av hur Fortum drog ledningar inom Skansen för att nå 
de största panncentralerna har genomförts. Förhandling avse-
ende avtalet har genomförts och i huvudsak innebär avtalet:

Etapp 1 som till största delen är genomförd
Fjärrvärmen dras in mellan Gubbhyllan och Skansenbutiken •	

och bort mot Akvariet och gamla aphuset. Därifrån i kulvert 
till Sollidenrestaurangen. 
De panncentraler som har anslutits till fjärrvärmen är: Skan-•	

senbutiken, Akvariet, Aphuset, Verkstadshuset och Solliden-
restaurangen.
Etapp 2 som färdigställs under våren 2009
Från Solliden dras fjärrvärmen till Högloftet.•	

Från Cirkus till klädkammaren och därifrån till panncen-•	

tralen i Tottieska gården.
Högloftet, klädkammaren och Tottieska gården.•	

Tid för genomförandet sker i samråd med Fortum.•	

artur hazelius 1833–1901, Skansens och nordiska museets grundare.

I år firades det 175-åriga minnet av Artur Hazelius födelse bland annat med att 

Hazeliusporten fick en omfattande renovering. En minneskonsert med Arméns 

musikkår under ledning av Mats Janhagen arrangerades vid den vackra 

porten den 24 augusti. På Artur Hazelius födelsdag den 30 november lades 

traditionsenligt en krans vid hans grav på Skansen och på kvällen samma dag 

anordnades en festkonsert i Seglora kyrka för att hedra hans minne.
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antal anStällda

Den 31 december 2008 har Skansen 195 tillsvidareanställda. Antalet fast anställda har ökat 
med 15 personer sedan föregående år. 

De flesta nyanställda ersätter personer som slutat under 2007, är tjänstlediga eller 
långtidssjuka för lång tid framöver eller ska avgå med pension nästa år. Fem av de nya har 
tidigare varit timavlönade under lång tid. Den egentliga utökningen är tre nyanställda för 
följande verksamhetsområden; e-handel, sponsorfrågor samt föremålshantering.

Skansen har jämn könsfördelning. Andelen kvinnor är 56% och andelen män 44% vilket 
betyder att andelen män har ökat med 1 procentenhet sedan 2007.

 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Kvinnor 110 102 102
Män 85 78 85
 195 180 187

Mer än var fjärde tillsvidareanställd arbetar deltid.

medelantalet anStällda

Skansen anställer, utöver den fasta personalen, väldigt många personer för säsongsarbete 
under perioden maj-september och under december månad. Medelantalet säsongarbetare har 
i stort sett varit oförändrat under de senaste tre åren. Under 2008 minskade det totala antalet 
årsarbetskrafter med fem i huvudsak beroende på att ett arbetsmarknadsprojekt för dokumen-
tation och registrering av Skansens föremålssamling, som startade 2005 upphörde i juli 2007.

Medelantalet anställda (årsarbetskrafter) under åren 2006–2008 framgår av tabellen.

 2008 2007 2006
Medelantal anställda 237 242 247
Varav säsonganställda  62  63 62

perSonalomSättning

Under 2008 tillsvidareanställdes 16 personer, 9 kvinnor och 7 män. En anställd har avgått 
med ålderspension. 

personal och löner
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ålder

Skansens fast anställda personal har en medelålder på 50 år vilket är samma som 
föregående år. Kvinnornas medelålder är 49 år och männens 51 år. Skansen har en sned 
åldersfördelning eftersom 14% är 61 år eller äldre och endast 8% är under 36 år. Under de 
närmaste fem åren får vi stora pensionsavgångar.

SjukFrånvaro

Kvinnornas sjukfrånvaro är 7,2% och männens 7,9%. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år 
och äldre är 9,7%, i åldersgruppen 30-49 år är den 5,6% och i åldersgruppen 29 år eller yngre 
0,8%. Av sjukfrånvaron hänförs 66% till sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar i följd. Sjuk-
frånvaron för timavlönad personal är 2,7%. 

Skansen har under 2008 utvärderat friskvårdsprojektet ”Satsa Friskt” och kan konstatera 
att de hälsofrämjande insatser som genomförts i form av personliga hälsoprogram, friskvårds-
timme, möjligheter till fri motion genom avtal med en motionsanläggning, subventionerad 
massage m. m. uppfattas positivt bland personalen. Skansens målsättning att kunna halvera 
sjukfrånvaron som 2004 var 9,3% till 4,7% år 2008 har dock inte uppnåtts. Sjukfrånvaron har 
bara minskat med ca 20% .

löneutveckling

Den 1 oktober 2008 genomfördes en lönerevision inom ramen för löneavtalet RALB 2007–2010. 
Avtalsperioden kommer att vara 15 månader och nästa revisionstillfälle blir den 1 januari 2010.

Lönerevisionen genomfördes genom kollektivavtalsförhandlingar mellan Skansen och 
de lokala fackföreningarna, SACO-S, ST-Kultur och SEKO-klubb HÖK. Totalt fördelades ett 

Skansens sjukfrånvaro 1997–2008 (endast anställda med månadslön)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005   2006 2007 2008
8,3% 9% 9,7% 9,1% 9,7% 9,3% 7,5% 7,7% 7,5% 7,5%

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
�30         31�35      36�40      41�45     46�50      51�55      56�60       61�

����� ���������

�����������

Fast anställdas åldersfördelning 2006–2008

2006
2007
2008



28

utrymme på 3,98%. Inför lönerevisionen genomförde alla personalansvariga chefer medar-
betarsamtal efter nya riktlinjer och löneutrymmet har fördelats individuellt med inriktning på 
att belöna goda arbetsprestationer. En särskild satsning gjordes för yrkesgruppen hantver-
kare på byggnadsavdelningen för att höja den gruppens relativt låga löneläge.

Medellönenivån för Skansens fast anställda personal (Skansenchefen ej inräknad) har 
under 2008 ökat med 3,7%. Medellönen är vid årets slut 24 340 kr/mån. Männens medellön 
är 24 582 kr/mån och kvinnornas 24 153 kr/mån. Det betyder att kvinnornas lönenivå är 
98,3% av männens vilket är en liten ökning sedan föregående år. 

kompetenSutveckling 

Under år 2008 har drygt 4 arbetsdagar/anställd avsatts för kompetensutveckling.
Skansens internutbildning har varit inriktad på målstyrning, ledarskap och medarbetar-

skap. I övrigt har utbildningar anordnats i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, hjärt- och 
lungräddning, brandsäkerhet, mediaträning, elektronisk fakturahantering, förtroenderap-
portering av lön, kartdatabasen samt externa kurser i olika dataprogram främst Excel och 
PowerPoint.

Inom Skansen finns ett 30-tal yrkesområden representerade varför den fackinriktade 
fortbildningen avser många områden såsom handburen kunskap, surdegsbakning, dräktkun-
skap, museipedagogik, trädkunskap, klimatfrågor, bevarandestrategi, rovdjursturism m. m.

Skansens personal har deltagit i FRI-mötet på Vallby friluftsmuseum, Svenska museimötet, 
etnobiologiskt symposium, Naptek-konferens, Fuism-konferenser, djurvårdarkonferens, varg- 
och björnsymposier, EAZA-möte m. m.

Byggnads- och kulturhistoriska avdelningarna har genomfört studieresor för all personal till 
Köpenhamn för att besöka Frilandsmuseet, Den gamle by och Zoo. Visningsavdelningen har rest 
till Åbo för att besöka Biologiska museet och Klosterbackens friluftsmuseum och zoologiska 
avdelningens personal har gjort studiebesök på tre danska djurparker och Skånes djurpark.

Skansen har under 2008 avsatt ca 1 142 tkr för kompetensutveckling(exkl. lönekostnader).

Museivärdar i köket i Skogaholms 

herrgård under 1700-talsveckorna i 

juli. Foto: Marie Andersson.
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styrelsen och chefen för Stiftelsen Skansen, organisations-
nummer 802003-0154, får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2008.

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 fritidsintressen. 
Skansen skall verka i nära kulturellt och vetenskapligt samar-
bete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen skall vårda det 
kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Skansens verksamhet 
skall inte ha till syfte att ge vinst.”

Väsentliga händelser under året
2008 har varit ett händelserikt år som, trots den kraftiga kon-
junkturnedgången, inneburit endast en marginell minskning 
av besökarantalet, fortsatt stora satsningar på reparationer 
och underhåll, ett omfattande utbud med generösa öppettider 
samt ett positivt ekonomiskt resultat.

 
omFörhandlade och nya avtal
Avtalet med Profilrestauranger AB avseende Sollidenrestau-
rangen, Hög- och Nyloftet samt kiosker på marknadsgatan, 
har omförhandlats.

Gubbhyllan, som varit stängd för en genomgripande 
renovering och tillbyggnad, vilken möjliggjorts genom ett 
bidrag från Swedish Match, återinvigdes i november 2008. 

Avtal har tecknats med en ny restauratör.
Även avtalet om markarrendet har omförhandlats med 

Kungl. Djurgårdens Förvaltning och ett tioårigt avtal har träf-
fats. Ett nytt, treårigt, avtal har tecknats med Sveriges Television 
rörande Allsång på Skansen.

Skansens sponsringsverksamhet har förstärkts genom 
tillsättande av en nyinrättad heltidstjänst och upprättande av 
en ny sponsorpolicy. Som ytterligare ett steg i att öka intäkterna 
har hemsidorna kompletterats med information om hur gåvor 
och donationer kan stödja Skansens verksamhetsutveckling. 
Ett flerårigt huvudsponsorsavtal träffades med energibolaget 
Fortum i syfte att gemensamt uppmärksamma de högst 
aktuella energi-och miljöfrågorna. Fortum var värd för det 
spektakulära programmet Isen Brinner!, som ägde rum under 
midvintersolståndet för andra året i följd. Gästerna bjöds på 
såväl is, eld och nyskriven musik som energispartips och varm 
nyponsoppa. 

Som ett led i att öka tillgängligheten under den mörka 
årstiden, men också för att skapa oväntade effekter och vack-
rare ljussättningar, har Skansen och Fortum även startat ett 
treårigt ljusprojekt. 

intern verkSamhetSutveckling
Som en följd av nya mål- och visionsformuleringar har även 
en översyn av Skansens organisation gjorts. Skansenchefen 
presenterade ett förslag för styrelsen i december. Omorgani-
sationen kommer att genomföras i två steg under 2009. Under 
2008 deltog chefsgruppen i en kurs i medarbetarskap som där-
efter involverade hela personalgruppen. Syftet med kursen var 
att utveckla organisationens arbetsinsatser så att de uppställda 
målen för verksamheten kan uppfyllas på ett rationellt och 
för gästerna tillfredsställande vis. Som ytterligare ett led i att 
stärka betydelsen av det fastställda gästlöftet har en kollektion 

förvaltningsberättelse 2008
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arbetskläder, för samtliga yrkeskategorier, formgetts varefter 
en anbudsinbjudan genom offentlig upphandling skickats ut. 
Upphandlingen beräknas avslutad under 2009.

Under två dagar i augusti 2008 genomfördes ett etnobio-
logiskt symposium på Skansen på temat Naturvårdens och 
kulturmiljövårdens antropologi. Målet var att skapa en fung-
erande dialog mellan sektorsmyndigheterna och underlätta 
kommunikationen med traditionella brukare. Symposiet var 
ett samarrangemang mellan Skansen, NAPTEK (det nationella 
programmet för lokal och traditionell kunskap), Riksantik-
varieämbetet och Naturvårdsverket. 

Vid ett flertal tillfällen under 2008 har Skansen inbjudits 
att delta i samtal och diskussioner med företrädare för Kultur- 
och museiutredningarna.

En webbutik med ett urval av varor från Skansenbutiken 
invigdes i slutet av november.

reparationer, underhåll och inveSteringar
En utredning kring om- och tillbyggnad av Sollidenscenen 
tillsattes under 2008. Sollidenscenen, som fungerar både som 
konsert- och tv-scen, är i starkt behov av upprustning för 
att kunna behålla sin attraktionskraft och sin unika roll som 
nationalscen i sin oöverträffat folkliga genre.

För att minska Skansens beroende av olja, gas och el för 
uppvärmning har avtal om anslutningen till fjärrvärmenätet 
träffats. De första husen anslöts under november/december 
2008. Grävningar för fortsatt utbyggnad av nätet har startat 
direkt efter årsskiftet 2008/2009.

Många av Skansens träd är i dåligt skick till följd av ålder 
och sjukdomar. Flera stora träd har fällts under vårvintern 
och återplanteringar har skett. En av Skansens lekplatser 
har genomgått en stor omgestaltning, tack vare gåva från 
vänföreningen, och stod klar till högsäsongen 2008. Skansens 
båda fågeldammar har renoverats och fått stensatta kanter.

I samband med den pågående utbyggnaden av visentan-
läggningen genomförs de markåtgärder som anses nödvändiga 
inom detta hägn. Under 2009 kommer Stallet att byggas om och 
i anslutning till detta kommer även marken utanför byggnaden 
att åtgärdas. Efter detta återstår att bedöma och genomföra 
eventuella åtgärder inom lohägnet.

SamarBete med StiFtelSen nordiSka muSeet
Under 2008 har kontakter tagits för att undersöka om 
databasen Primus med fördel även skulle kunna användas på 
Skansen. Skansen har ett behov av ett samlat digitalt register, 

sökbart för alla via webben, över museala föremål, foton och 
byggnader. En övergång till Primus skulle innebära att Skansen 
får tillgång till Nordiska museets information gällande museets 
föremål som är placerade på Skansen. Samarbetet avseende 
Primus fortsätter under 2009.

Ansvarsfrågor förknippade med Nordiska museets före-
målsdeposition på Skansen förtydligades under 2007. Under 
2008 har de nya rutinerna byggts upp och börjat fungera. 
En konsekvens har blivit att även avtal om depositioner på 
Skansen, tecknade mellan Nordiska museet och Stockholms 
Stadsmuseum och mellan Tobaks- och Tändsticksmuseum, 
Nordiska museet och Skansen behöver en översyn. För 
Skansens del innebär den tydligare ansvarsfördelningen att 
behoven av fler och bättre magasin ökar men samtidigt blir 
handlingsfriheten större och samarbetet bättre.

Samråd har ägt rum kring enskilda föremål gällande 
exempelvis värdering, konserveringsbehov, placering och 
bakgrund. Nordiska museet har vidare varit delaktigt i arbetet 
kring Skansens regeringsuppdrag att lägga förslag till hur 
Skansen, tillsammans med andra aktörer, kan bidra till att 
bevara och säkra äldre hantverk. 

Händelser i en nära framtid
tre större investeringsprojekt pågår samtidigt under början av 
2009; visentanläggningens utvidgning med nya publikplatser, 
grävningar för den fortsatta installationen av fjärrvärme 
samt renoveringen av Café Ekorren. Planeringen av stallets 
ombyggnad, inklusive sanering av marken utanför samt av 
upprustning av Skansens offentliga toaletter har påbörjats.

Ekonomisk översikt
antalet gäster blev 1 352 245, att jämföra med 2007 års siffra 
på 1 380 851. Minskningen med 28 606 motsvarar 2%.

Entrépriserna höjdes inför högsäsongen 2008 med 10 kr till 
100 kr för en fullt betalande vuxen medan priset på 40 kr för 
ett betalande barn (6–15 år) lämnades oförändrat. Även priset 
vid speciellt populära programdagar höjdes. Sammanlagt steg 
intäkterna från entréer och årskort med 5 mkr från 64 mkr år 
2007 till 69 mkr 2008. Intäkterna från olika programaktiviteter 
och grupparrangemang ökade med drygt 1 mkr jämfört med 
2007. Även intäkterna från arrendatorerna ökade medan 
försäljningssiffrorna är så gott som oförändrade mellan de 
bägge åren. Gåvorna till upprustning av Gubbhyllan och 
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Tottieska gårdens fasad har bokförts under övriga intäkter i 
samband med att renoveringarna har genomförts under 2008. 
Anställningsstöden har minskat med drygt 3 mkr mellan åren.

Personalkostnaderna ligger på samma nivå som för 2007. 
Medelantalet anställda har minskat, till största delen beroende 
på att det stora arbetsmarknadsprojektet (LAN-projektet) 
upphörde vid halvårsskiftet 2007. Till detta kommer att pen-
sionspremierna var rabatterade under 2008.

Den stora nedgången på börsen har kraftigt påverkat värdet 
av Skansens aktier och försämrar årets resultat med 2,8 mkr. 

Omfattningen av större upprustningar och investeringar 

har varit fortsatt stor. Verksamhetens kostnader för större 
reparationer och underhåll uppgick till 7,3 mkr (f.å. 7,0 mkr) 
och investeringar i byggnader, markanläggningar, maskiner, 
inventarier, fordon och värdepapper uppgick till 14,2 mkr 
(f.å. 5,8 mkr).

Årets resultat på 3 mkr disponeras på följande sätt:
5 mkr reserveras till kommande års större reparationer och •	

underhåll
-2 mkr förs mot balanserat resultat•	

En närmare förklaring finns i balansräkningens not 15.

nyckeltal
 2008 2007 2006 2005 2004
Verksamhetsresultat 4 532 4 728 7 869 2 208 843
Eget kapital 37 872 34 905 30 767 21 621 18 403
Likviditet (omsättningstillgångar/
kortfristiga skulder) 1.40 1.42 1.32 1.14 1.05

På grund av ändrade redovisningsprinciper avseende pensionsavsättningar är nyckeltalen 
eget kapital och likviditet endast jämförbara för de två senaste åren.

En närmare presentation av det ekonomiska utfallet framgår av resultat- och balans-
räkning, kassaflödesanalys samt noter. Enligt kraven i Skansens regleringsbrev lämnas en 
särskild resultatredovisning till regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att stadgarnas ändamålsparagraf har 
tillgodosetts under året.

antal gäster
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resultaträkning

tkr not 2008 2007 

intäkter

Statsbidrag 1 58 425 58 320
Inträdesavgifter och årskort  68 977 63 675
Program- och aktivitetsintäkter 2 8 221 7 007
Försäljning och lotterier  15 008 15 115
Lokalhyror och arrenden  7 050 6 793
Övriga intäkter 3 18 654 16 571
Summa intäkter  176 335 167 481

koStnader

Verksamhetens kostnader 4 -64 350 -60 281
Personalkostnader 5 -100 171 -100 444
Jämförelsestörande poster 6 0 24
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 7 -7 282 -2 052
Summa kostnader  -171 803 -162 753

verkSamhetSreSultat   4 532 4 728

reSultat Från FinanSiella inveSteringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 372 1 057
Återförd nedskrivning av aktier  0 32
Nedskrivning av aktier  -2 844 0
Nettoresultat från försäljning av värdepapper 9 -92 723
Räntekostnader  -2 -4
Summa finansiella investeringar  -1 566 1 808

åretS reSultat  2 966 6 536
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balansräkning

tkr not 2008 2007

tillgångar

anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Byggnader och markanläggningar 10 8 154 8 123
Pågående nyanläggningar  4 213 1 939
Fordon, maskiner, inventarier och djur 11 8 597 4 045
  20 964 14 107
Finansiella anläggningstillgångar:
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 7 484 10 181
Summa anläggningstillgångar  28 448 24 288

omsättningstillgångar
Varulager 13 4 715 5 392
Kortfristiga fordringar:
Kundfordringar  3 759 2 316
Övriga fordringar  886 409
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 616 7 156
  10 261 9 881
Kortfristiga placeringar  0 5 000
Kassa och bank  24 805 23 612
Summa omsättningstillgångar  39 781 43 885

Summa tillgångar  68 229 68 172

eget kapital, avSättningar och Skulder

Eget kapital:
Grundkapital  4 600 4 600
Egna fonder  510 3 266
Reserverat från egen verksamhet  32 507 27 456
Balanserat resultat  -2 711 -6 953
Årets resultat  2 966 6 536
 15 37 872 34 905

Avsättningar 16 1 971 2 398

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder  10 001 8 580
Övriga skulder  1 669 1 713
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 16 716 20 576
Summa kortfristiga skulder  28 386 30 869

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  68 229 68 172

ansvarsförbindelser/ställda panter  inga inga
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tkr not 2008 2007 

den löpande verkSamheten

Verksamhetsresultat  4 532 4 728 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 7 7 282 2 052
Förlust vid utrangering av inventarier  0 77
Nedskrivning vid försäljning av värdepapper  -88 
Erhållen ränta och utdelning  1 372 1 057
Resultat vid försäljning av värdepapper  -92 723
Erlagd ränta  -2 -4
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  13 004 8 633

Förändring av rörelsekapitalet:
Minskning/Ökning av varulagret  677 -281
Ökning av fordringar  -380 -371
Minskning av kortfristiga placeringar  5 000 5 000
Minskning av skulder  -2 910 -854
kassaflöde från den löpande verksamheten  15 391 12 127

inveSteringSverkSamhet

Förvärv av byggnader och markanläggningar 10 -7 680 -921
Förvärv av fordon, maskiner, inventarier och djur 11 -6 459 -4 044
Förvärv av aktier och andelar 12 -59 -838
kassaflöde från investeringsverksamheten  -14 198 -5 803

årets kassaflöde  1 193 6 324
Likvida medel vid årets början  23 612 17 288
Likvida medel vid årets slut  24 805 23 612

kassaflödesanalys



not 1 StatSBidrag

Statsbidraget för kalenderåret 2008 uppgick till 58 425 tkr. Bidraget ökade med 405 tkr från 
2007, motsvarande 0,7 %. Under 2007 mottogs även bidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur.

Specifikation 2008 2007
Anslag från Kulturdepartementet 58 425 58 020
Övriga statliga bidrag 0 300
Summa 58 425 58 320

not 2 program- och aktivitetSintäkter

Inom Skansen ordnas en mängd stora och små aktiviteter, av såväl nöjes- som kultur-
historisk karaktär, som genererar intäkter.

Fördelning 2008 2007
Skansen gemensamt 1 864 1 220
Service- och säkerhetsavdelningen 198 205
Informations- och marknadsavdelningen 60 476
Försäljningsavdelningen 526 526
Kulturhistoriska avdelningen 659 314
Visningsavdelningen 552 645
Park- och trädgårdsavdelningen 4 0
Programavdelningen 3 351 2 612
Zoologiska avdelningen 820 514
Byggnadsavdelningen 187 495
Summa 8 221 7 007

noter

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

Stiftelsen Skansens policy är att redovisa de kulturhistoriska 
byggnaderna till noll kronor.

De flesta av Skansens övriga byggnader har skrivits av i sam-
band med uppförande, ombyggnad el dyl. I de fall investeringen 
inte täckts av reserverade medel och/eller gåvor/bidrag skrivs 
överskjutande del av på 33 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 investeringar 
i form av byggnationer och/eller maskiner och dessa skrivs 
normalt av på 10 år.

Fordon, maskiner och inventarier med ett anskaffningsvärde 
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 be-
döms utifrån förväntad ekonomisk livslängd, normalt 5 eller 10 år.

Skansens djur bokförs som anläggningstillgång i den mån 
anskaffningskostnaden överstiger 10 tkr. Avskrivningstiden be-
döms utifrån det enskilda djurets förväntade livslängd, normalt 
10 år. Flertalet djur saknar anskaffningsvärde eftersom de förvär-
vats 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 anskaff-
ningsvärdet. Nedskrivning sker om marknadsvärdet understiger 
portföljens bokförda värde. 

Varulagret är värderat till ett vägt marknadsvärde. Nedskriv-
ning 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 kostnader upp-
står intäktsbokförs gåvan. Gåvor till investeringar i anläggnings-
tillgångar innebär att investeringen skrivs ner samma år som 
investeringen görs. 
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not 3 övriga intäkter

I övriga intäkter ingår anställningsstöd, gåvor, sponsorintäkter till den löpande verksam-
heten, försäkringsersättningar, samt konsumtionsavgifter från arrendatorerna.

Specifikation: 2008 2007
Anställningsstöd 1 528 4 900
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 3 965 3 360
Gåvor 10 119 4 583
Försäkringsersättningar 101 40
Sponsorintäkter 927 1 710
Utdelningar från anknutna stiftelser 1 173 1 139
Övrigt 841 839
Summa 18 654 16 571

Bland gåvorna finns bidraget till upprustningen av Gubbhyllan samt Brandkontorets gåva  
till fasadrenoveringen av Tottieska gården.

not 4 verkSamhetenS koStnader

Fördelning: 2008 2007
Skansen gemensamt 6 801 5 808
Service- och säkerhetsavdelningen 3 133 3 205
Informations- och marknadsavdelningen 4 140 5 470
Försäljningsavdelningen 7 530 6 978
Kulturhistoriska avdelningen 1 609 1 731
Visningsavdelningen 311 419
Zoologiska avdelningen 2 544 2 095
Park- och trädgårdsavdelningen 5 180 5 712
Programavdelningen 8 964 7 440
Byggnadsavdelningen 16 834 14 368
Planerade reparationer och underhåll 7 304 7 055
Summa 64 350 60 281

not 5 perSonalkoStnader

medelantalet anställda: 2008 2007
Antal anställda 237 242
* varav män 41% 42%
* varav säsongsanställda 62 63
* varav säsongsanställda män 32% 29%

I antalet anställda 2007 ingick totalt 18 personer, motsvarande 11 årsarbetskrafter, 
finansierade med anställningsstöd.

Av styrelsens sju ordinarie ledamöter är fyra kvinnor och tre män. Skansenchefen är  
man och av de elva avdelningscheferna är fem kvinnor och sex män.
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löner och ersättningar till: 2008 2007
Styrelsen och Skansenchefen 1 105 1 042
Tillsvidareanställd personal 53 525 51 748
Säsongsanställd personal 16 569 16 451
Summa 71 199 69 241

Sociala avgifter, pensioner mm:
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 22 722 22 848
Pensionskostnader inkl löneskatt 3 498 5 815
Övriga personalkostnader 2 752 2 540
Summa 28 972 31 203
totalt 100 171 100 444

Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt 
ITP-planen samt en pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda 
pensionspremien, utöver ITP, år 2008 var 162 tkr (f.å. 160 tkr). Uppsägningstiden från 
Skansens sida är 12 månader.

Sjukfrånvaron under perioden 2008 2007
Total sjukfrånvaro 6,34%  6,26%
- varav kvinnor 6,06% 5,17%
- varav män 6,73% 7,78%

Sjukfrånvaron fördelad per åldersgrupp 2008 2007
50 år och äldre 8,51% 7,50%
30–49 år 5,45% 6,20%
29 år och yngre 1,51% 1,74%  

Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar i följd omfattar 66,13 % av den totala sjukfrånvaron 
(f.å. 66,56 %).

not 6 jämFörelSeStörande poSter

Under 2007 betalade Stockholm Vatten tillbaka avgifter avseende 2006. 

not 7 av- och nedSkrivningar

Under 2008 har utbyggnaden av Gubbhyllans kök samt en hästdragen vagn skrivits ner då inve-
steringarna finansierats med gåvor. En ny häst har delfinansierats med överskott från ett lotteri.

nedskrivning: 2008
Byggnad -5 026
Vagn och seldon -74
Häst -17
Summa nedskrivna tillgångar -5 117
Övriga avskrivningar -2 165
Summa av- och nedskrivningar -7 282
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not 8 övriga ränteintäkter och liknande reSultatpoSter

 2008 2007
Erhållna räntor 1 073 753
Erhållen utdelning 299 304
Summa 1 372 1 057

not 9 nettoreSultat Från FörSäljning av värdepapper

 2008 2007
Vinst vid försäljning av värdepapper 185 767
Förlust vid försäljning av värdepapper -277 -44
Summa -92 723

not 10 Byggnader och markanläggningar

Byggnader 2008
Ingående anskaffningsvärde 23 063
Årets anskaffning 5 026
Utgående anskaffningsvärde 28 089

Ingående nedskrivning -9 879
Årets nedskrivning -5 026
Utgående nedskrivning -14 905

Ingående avskrivning -5 658
Årets avskrivning -287
Utgående avskrivning -5 945

Ackumulerade av- och nedskrivningar -20 850

Bokfört värde byggnader 7 239

markanläggning 2008
Ingående anskaffningsvärde 4 184
Årets anskaffning 380
Utgående anskaffningsvärde 4 564

Ingående nedskrivning -210
Årets nedskrivning -0
Utgående nedskrivning -210

Ingående avskrivning -3 377
Årets avskrivning -61
Utgående avskrivning  -3 438
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Ackumulerade av- och nedskrivningar  -3 648
 
Bokfört värde markanläggningar  916

Summa bokfört värde byggnader och markanläggningar  8 154

Pågående nyanläggningar  4 213 
   
Renoveringen av Skånska Gruvan slutfördes under 2002. Den summa som ej 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 värde-
minskning byggnaden kan anses ha haft sedan lånets slutamortering. Från och med  
2002 avskrivs resterande värde på 33 år. 

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

Restaurangbyggnadens taxeringsvärde uppgår till 15 800 tkr. Övriga byggnader saknar 
taxeringsvärde.

Mälarvattenanläggningen finns bokförd som markanläggning och är efter 10 år, helt 
avskriven i och med utgången av 2006.

Under 2008 har Päronparken nyanlagts och försetts med ny lekutrustning.
Som pågående nyanläggning har utvidgningen av visentanläggningen bokförts.  

Anlägg ningen kommer att tas i bruk våren 2009.

not 11 Fordon, maSkiner, inventarier och djur

Under 2008 har inventarier till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 751 tkr (f.å 1 555 tkr) 
utrangerats. 

 2008
Ingående anskaffningsvärde 17 783
Årets utrangering -751
Årets anskaffning 6 368
Utgående anskaffningsvärde 23 400

Ingående nedskrivning -1 322
Årets nedskrivning -91
Utgående nedskrivning -1 413

Ingående avskrivning -12 324
Årets utrangering 751
Årets avskrivning -1 816
Utgående avskrivning -13 389
 
Bokfört värde 8 597
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Under 2008 har Skansens bergbana försetts med ny styr- och reglerutrustning och berg-
värmeanläggningen i Gula Huset har aktiverats.

Skansen har dessutom tecknat avtal avseende finansiell leasing av två stycken traktorer/
redskapsbärare, en telefonväxel, en städmaskin för utomhusbruk samt 11 elbilar vars 
leasingavgifter bokförs som hyreskostnad. (Enl. BFNAR 2000:4). Kostnaden 2008 uppgick 
till 564 tkr (f.å 615 tkr).

not 12 aktier, andelar och ränteBärande värdepapper

aktier och andelar 2008
Ingående anskaffningsvärde 7 445
Årets anskaffning 1 803
Årets försäljning -1 814
Utgående anskaffningsvärde 7 434

värdereglering aktier och andelar
Nedskrivet tidigare år 0
Återföring vid försäljning 88
Nedskrivning i bokslutet -2 844
Utgående värdereglering -2 756

räntebärande värdepapper
Ingående anskaffningsvärde 2 736
Årets anskaffning 70
Årets försäljning 0
Utgående anskaffningsvärde 2 806
Summa bokfört värde 7 484

Marknadsvärde 7 484

not 13 varulager

Nedskrivning av inkuranta varor, till ett värde av 352 tkr (f.å 367 tkr), har skett i samband 
med inventering. 

not 14 FörutBetalade koStnader och upplupna intäkter

 2008 2007
Förutbetalade kostnader 2 419 2 098
Upplupna intäkter:
Upplupna hyresintäkter 530 594
Bankinsättningar efter årsskiftet 1 424 1 467
Upplupna anställningsstöd 145 293
Gåva från Brandkontoret 0 1 500
Upplupna ersättningar för turistkort 387 605
Övriga upplupna intäkter 711 599
Summa 5 616 7 156
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not 16 avSättningar

Stiftelsen Skansen har pensionsåtagande enligt FPG/PRI. Beloppet finns bokfört under 
avsättningar fr o m 2008. Under avsättning bokförs fr o m 2008 även upplupen löneskatt. 
Jämförelseårets balansposter har ändrats på motsvarande sätt.

 2008 2007
Pensionsåtagande enligt FPG/PRI 1 586 1 930
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 385 468
Summa 1 971 2 398

not 17 upplupna koStnader och FörutBetalade intäkter

 2008 2007
Villkorade gåvor/bidrag och fondavkastningar 2 412 7 376
Semesterlöneskuld 4 659 4 263
Upplupna löner och sociala avgifter 5 999 5 481
Övriga upplupna kostnader 1 191 1 396
Förutbetalda hyresintäkter 1 034 778
Förutbetalda årskort 1 229 1 202
Övriga förutbetalda intäkter 192 79
Summa 16 716 20 576

2006 fick Skansen ett stort bidrag till renovering av Gubbhyllan/Tobaks- och Tändsticks-
museum. Renoveringen av Gubbhyllan påbörjades 2007 och blev i det närmaste klar under 
2008.

not 15 Förändring av eget kapital

   reserverat från Balanserat årets
 grundkapital egna fonder egen verksamhet resultat resultat

Belopp vid årets ingång 4 600 3 266 27 456 -4 555 6 536
Korr pensionsåtagande    -2 398
Justerat ingående kapital    -6 953

Omföring av föregående
års resultat    6 536 -6 536
Nedskrivning av värdepapper  -2 756  2 756 
Förändring av investeringsreserver   5 050 -5 050 
Årets resultat     2 966
Belopp vid årets utgång 4 600 510 32 506 -2 711 2 966 
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Bacou-Dalloz
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
Ekofasad AB
Folkets Hus och Parker
Fortum
Friluftsfrämjandet Stockholm
Fruktbudet
FUB
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum
Hantverksakademien
ICA Handlarna Öst 
IOGT-NTO
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Junibacken 
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Live Nation
LRF
Maxit 
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
Postmuseum
Rabén & Sjögren
Riksantikvarieämbetet
Riksteatern
Rovdjurscentret D5 Stora
Rädda Barnen

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
Samp
Skogssällskapet
Skogsvårdsstyrelsen
SOS Barnbyar
Statens Kulturråd
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholm Pride
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Handvävare
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms stads Idrottsförvaltning
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms Universitet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Sveaskog
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Russavelsföreningen
Svenska Samernas Riksförbund
Sveriges Radio Berwaldhallen
Sveriges Körförbud
Sveriges Television 
Swedish Match
Teaterföreningen Krut
Viltskadecenter
Virserums Möbelindustrimuseum
Världsnaturfonden

Samt till Harriet Tengberg och Sten Modéer som här får 
representera alla enskilda gåvogivare, ett varmt tack!

För värdefullt samarbete och stöd under 2008 tackas:



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