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

Friluftsmuseet Skansen    ska vara i världsklass,
lustfyllt    och tillgängligt för alla. 
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Ett år på Skansen
A year at Skansen

2013 VAR ETT år med många siffror att glädjas åt. Antalet 
gäster slutade på 1 425 743, en ökning med cirka 10 000 
jämfört med 2012. Det var det bästa resultatet för Skansen 
på många år, och även julmarknaden blev utmärkt trots att 
perioden var helt snöfri. Många stockholmare har utnyttjat 
det familjeårskort som infördes 2012 och försäljningen av 
dessa uppgår till närmare hälften av alla årskort som sålts. 
Arbetet med att få mer kunskap om våra gäster och vad de 
önskar få ut av besöket på Skansen fortsätter. En kvalitativ 
publikundersökning genomfördes 2013 med djupintervjuer 
för att få kunskap om vilka som kommer hit och vad de 
verkligen tycker om besöket. Resultatet ger oss en bra bas 
för planering av kommande års verksamhet och utveckling 
och undersökningen kommer att göras fortlöpande.

Förmedlingen i hus och gårdar utvecklas kontinuerligt 
med hjälp av den nya berättarmodellen som placerar miljön 
i en historisk kontext som gör den intressant och begrip-
lig. Ett bra exempel är Boktryckarbostaden där miljön nu 
konsekvent berättar om en ung familj och dess sociala och 
yrkesverksamma liv på 1840-talet. I Tottieska gården pågår 
en liknande omvandling och så småningom ska Skansen 
också skapa en miljö närmare vår egen tid.

Den nya Sollidenscenen stod klar till det officiella firandet 
av den svenska nationaldagen 6 juni. Nu kan Skansen återi-
gen ge en upplevelse som möter samtidens krav från publik, 
artister och produktioner. Det är en nationalscen för utom-
husuppträdanden som nu är en av de bästa i norra Europa. 
Publikplatsen är utformad så att alla gäster har möjlighet 
att se och höra och få plats oavsett var man står på området.

Skansens strategi för barn- och ungdomsverksamheten 
ligger till grund för de satsningar som görs inom området 
undervisning. Friluftsmuseets unika möjligheter att komplet-
tera skolans läroplan med studiebesök och lektioner på ett 
lustfyllt sätt med levande material gör att Skansen fortsätter 
att vara ett attraktivt besöksmål för skolor och lärosäten, 
från förskolan upp till universitet och yrkesutbildningar.

Den digitala utvecklingen har gett Skansen möjlighet 
att nå ut till stora mängder befintliga och potentiella gäster 
genom interaktiva plattformar som till exempel Facebook-
sidorna och Skansenbloggar om kulturhistoriska miljöer, 
park och trädgård samt antikvariskt arbete. Antalet vänner 
som gör inlägg, framför allt med fina foton från Skansens alla 
miljöer och invånare, har ökat och ger god marknadsföring 
ända ner på individnivå. Efter ett fantastiskt år vill jag tacka 
alla som medverkat till framgången, inte minst Nordiska 
museets och Skansens Vänner, Skansens byalag samt rikta 
ett varmt tack till Skansens medarbetare.

2013 WAS A year with many positive statistics. There were 
1 425 743 visitors, an increase of 10 000 compared with 
2012. The Christmas Market was the most successful for 20 
years in spite of the total absence of snow. Many local people 
have taken advantage of the family pass that we introduced 
in 2012. They represent almost half of all the passes sold 
at the regular price during the year. The task of finding out 
more about our visitors and what they want from Skansen 
continues. We undertook a qualitative audience research poll 
in 2013 with in-depth interviews in order to establish who 

from pre-school to university and vocational colleges. 
Digital developments have enabled Skansen to 

reach out to numerous existing and potential visi-
tors through interactive platforms like Facebook 
as well as our own blogs about historical aspects 
of the park and gardens and our antiquarian ac-
tivities. The numbers of friends who contribute, 
particularly with wonderful photographs featuring 

every possible aspect of Skansen’s operations, 
have increased and are useful in marketing 

Skansen down to an individual level.
I should like to take this op-
portunity to thank all of our 
valued collaborators, most 
especially Nordiska museet 
och Skansens Vänförenin-
gen, Skansens byalag and our 
competent staff.

the people are who visit Skansen and what 
they really think of their visit. The result 
provides us with a useful base for plan-
ning our operations in future years. This 
research will continue on a regular basis.

The new Solliden Stage was ready in 
time for the celebrations on Sweden’s Na-
tional Day (6 June). Skansen can now meet 
contemporary demands from audiences and 
artists. Solliden has become the national 
venue for open-air performances 
and the stage is now one of the 
best in northern Europe. With 
the new stage, audiences can 
see and hear from all parts of 
the venue. 

Skansen’s strategy for 
children’s activities forms 
the basis of our educational 
programmes. The open-air 
museum’s unique ability 
to complement the school 
curriculum by means of 
study visits and lessons 
that are enjoyed by the 
schoolchildren makes 
Skansen an attractive 
venue for education-
al establishments 

John Brattmyhr
Skansenchef/Director

Året i korthet

JAN I I I FEB I I I MARS I I I APRIL I I I MAJ I I I JUNI I I I JULI I I I AUG I I I SEPT I I I OKT I I I NOV I I I DEC I I I

19/1
Premiär för  
CIrkus Skansen

6/2
Samiska  
nationaldagen

23/3
Sportlovet  
startar

30/4
Valborg

25/5
Emil 50 år!

6/6
Invigning av nya 
Sollidenscenen

25/6
Premiär för sommarens omgång 
av Allsång på Skansen

6/7
Ethno!

31/8
Spelmans-
stämma

30/6
Premiär för sommarens  
omgång av Barnens Allsång

14–28/7
Livet på 1700-talet 
med Bellmandagen

6–7/7
Ros- och  
örtagårdsdagar

16–18/8
Fjärilsdagar

26/10–3/11
Höstlov med  
folktro och magi

30/11
Julmarknads-
premiär

13/12
Luciafirande

24/12
Julaftonsöppet

31/12
Nyårsfirande från 
nya Sollidenscenen

Christina_H
Kommentar till text
2012 which made it a record year.  Christmas was also the most successful in 20 years.Gör ett nytt stycke om det blir lite för kort.
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MYCKET AV DET som händer på Skansen riktar sig till 
barn. I de kulturhistoriska miljöerna kan de göra tidsre-
sor, hjälpa till med sysslor från förr och lyssna på sagor 
och berättelser. På Lill-Skansen finns både generösa ytor att 
utforska, många små djur att bekanta sig med och många 
undervisningstimmar i skolsalen. Lill-Skansenteatern under-
håller på sommaren och inne i informationshörnan kan små-
djursägare lära sig mer om vad just marsvinet eller kaninen 
behöver. Den svenska barnvisan lever vidare genom Barnens 
Allsång och i Bragehallen pågår cirkusföreställningar och 
cirkusskola under vårsäsongen. Sen finns det pedagogiskt 
utformade lekparker, ponnyridning och så de stora vilda 
djuren i djurparken att titta på. 

CHILDREN´S MUSEUM AWARD
Lill-Skansen nominerades i början av året till Children’s 
Museum Award, en utmärkelse instiftad 2011 av organisa-
tionerna European Museum Academy och Hands On! Inter-
national. Lill-Skansen var ett av 15 nominerade barnmuseer 
från hela världen. Prisutdelningen ägde rum i anslutning 
till barnboksmässan i Bologna i Italien. Bästa barnmuseum 
2013 blev Please Touch museum i Philadelphia, USA. 

BARNENS ALLSÅNG
Barn kunde sjunga allsång med Ayla Kabaca och Krume-
lurorkestern sju söndagar vid Sollidenscenen under som-
maren. Repertoaren, som består av både nya och gamla 
visor och låtar för barn, för vistraditionen vidare till en ny 
generation. Tobbe Trollkarl medverkade i varje förställning 
liksom barnkören Spektrum samt gästartisterna Oscar Zia, 
Amy Diamond, Markoolio, Isak och Panetoz. Ett gratis all-
sånghäfte togs fram till barnen. Värd för programserien var 
huvudsponsorn Fortum.

LILL-SKANSENTEATERN
Lill-Skansenteatern är en ensemble som spelar interaktiv 
teater med sång och musik som involverar barnen vid varje 

MUCH OF WHAT takes place at Skansen is aimed at children. 
They can take part in time travel in the historic settings. They 
can help with traditional household chores or listen to stories 
and historical narratives. At Lill-Skansen, the children’s zoo, 
there is plenty of space for exploration and all sorts of small 
animals to get to know; as well as lessons in the classroom. In 
summer there is a children’s zoo theatre and in the information 
corner people who have pets at home can learn more about 
the needs of guinea pigs or rabbits. Swedish songs for children 
live on at Skansen with Children’s sing-along, while there are 
circus performances in Brage Hall, with a circus school in the 
spring season. There are also play areas that are designed to 
meet didactic needs, pony riding and, of course, the large wild 
animals that can be seen in their enclosures.

CHILDREN’S MUSEUM AWARD
At the beginning of the year, Lill-Skansen was nominated for 
the Children’s Museum Award which was started in 2011 
by the European Museum Academy and Hands ON! Inter-
national. Lill-Skansen was one of 15 nominated children’s 
museums from all over the world. The prize was presented in 
conjunction with the Bologna Children’s Book Fair. The 2013 
winner was the Please Touch Museum in Philadelphia, USA.

CHILDREN’S SING-ALONG
Children could join in a sing-along with Ayla Kabaca and 
the Krumelur Band at the Solliden Stage on seven Sundays 
during the summer. The repertoire consisted of both new and 
established songs with the aim of handing on the tradition 
to a new generation. Tobbe Trollkarl took part in all the 
performances together with the Spektrum Children’s Choir 
and guest artists Oscar Zia, Amy Diamond, Markoolio, Isak 
and Panetoz. Our principal sponsor, Fortum, collaborated 
with us on this programme of events.

LILL-SKANSEN THEATRE
The Lill-Skansen Theatre is an ensemble that performs inter-

Barn och unga i fokus på Skansen
Children in focus at Skansen
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speltillfälle. Det ger både en kultur- och naturupplevelse i 
form av skådespel och kontakt med små djur. Spelplats är 
Lill-Skansens amfiteater. En given huvudperson är Lilla Kott, 
en liten figur som bor i en stubbe på Lill-Skansen och tar 
hand om alla djur på natten när alla människor gått hem. 
Lilla Kott har till och med fått en egen visa, komponerad 
av Georg Riedel med text av Ulf Stark, som används i före-
ställningarna.

CIRKUS PÅ SKANSEN
2014 firas det 40-årsjubileum på Skansen. Barncirkusen star-
tade1974 i Bragehallen och då som nu gavs föreställningar 
med en ung ensemble av cirkusartister och en rad väl genom-
arbetade nummer för en ung publik. Cirkusen har som alla 
kära barn haft många namn från Cirkus Brage till dagens 
Cirkus Skansen. Cirkusartisterna i dagens ensemble är från 
10 år och upp till 18 år. De medverkar också som instruktörer 
i den Öppna Cirkusskolan där barn får komma och pröva 
olika moment som tygakrobatik, gå på lina och jonglera.

FOLKTRO OCH MAGI 
På höstlovet fick man veta mer om nordiska väsen, oknytt 
och otäckheter. Det berättades om djur i folktron och från 
graven, man fick möta kloka gumman, ana sig till vålnader 
och underjordiska väsen. En spöknatt i Stadskvarteren bjöd 
på skräckhistorier i Boktryckarbostaden. På landsbygden 
härjade liemän, spökryttare och gruvrået, dundrande or-
gelspel ljöd från Seglora kyrka och Näcken skymtades vid 
Motjärn. Gästsiffrorna visade på ett ökat intresse för nord-
iska väsen och folktro.

SYSSLOR I HUS OCH GÅRDAR 
I den kulturhistoriska barnverksamheten kan barn få hjälpa 
till med de dagliga sysslorna. I Back Mats stuga fick de under 
sommaren till exempel mala, tvätta kläder, linda barn med 
mera. I Skånegården fick man baka, arbeta i trädgården och på 
åkern, städa och vara med om kafferep. Barnen kunde också 
bli postdrängar och postpigor och gå postrundor till Älvros-, 
Oktorps- och Delsbogården för att lämna och hämta brev. 

active theatre using song and music to involve the children 
at each performance. This gives children a cultural experi-
ence through the actors as well as contact with nature in the 
form of the small animals. The venue is the zoo’s own little 
amphitheatre. One of the main characters at performances 
is Lilla Kott who lives in a log at Lill-Skansen and who looks 
after all the animals at night when everyone has gone home. 
There is even a Lilla Kott song with a melody by Georg 
Riedel and words by Ulf Stark.

CIRCUS AT SKANSEN
2014 sees a 40th anniversary at Skansen. The children’s circus 
started up in Brage Hall in 1974 with regular performances by 
a youthful ensemble of circus artists and a programme of care-
fully prepared numbers for a young audience. Over the years 
the circus has acquired a succession of different names from 
Brage Circus to today’s Skansen Circus. The performers range 
in age from 10 to 18 and they also help with the open Circus 
School in which children can try out a variety of circus skills.

FOLKLORE AND MAGIC
During the autumn school break children can learn about 
mystical Nordic figures like trolls and other scary beings. A 
ghost night in the Urban Quarter offers horror stories in the 
Printer’s House. Children meet up with death’s reaper, ghost 
riders and sprites from a mine, and there is thunderous organ 
music in Seglora Church. They may even catch a glimpse of 
the water sprite at the Motjärn Mine. Visitor numbers show an 
increased interest in Nordic beings and in folklore in general.

FARM AND HOUSEHOLD CHORES 
In our activities connected with the historic settings children 
can help with the daily chores. In Back Mats’ Cottage, for 
example, they can grind corn, wash clothes, swaddle the 
baby and so on. At the Skåne Farmstead children have baked, 
worked in the garden and on the field, cleaned the house and 
taken part in a coffee party. Children could also be postmen 
and postwomen and deliver or pick up letters at the Älvros, 
Oktorp and Delsbo farms.

Sid 7. Liten flicka pumpar  
vatten på Skånegården

P 7: A little girl pumps water  
at the Skåne Farmstead

T.v. Dvärgmus på Lill-Skansen 

Left: Harvest mouse at the Children’s Zoo

T.h. Pirattjejer på Cirkus Skansen

Right: Pirate girls at the Skansen circus

Sid 10–11. Barnens Allsång på Sollidenscenen 

P 10–11: Children’s sing-along  
on the Solliden Stage
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ATT TA TILL vara traditionsbunden kunskap och för medla 
den till framför allt den yngre generationen är ett viktigt 
uppdrag som Skansen arbetar med dagligen. 

Många färdigheter som demonstreras i miljöerna har få 
utövare utanför Skansen, men ger en viktig bild av livet förr 
och håller kunskapen levande för framtiden. Det är viktigt 
att samverka med skolor och utbildningar för att få fram 
fler unga hantverkare och medverka till att föra ut deras 
kunnande i framtiden.

SKANSEN HANTVERK & SLÖJD 
2013 bildades arbetsgruppen ”Hantverk och slöjd” med re-
presentanter från alla Skansens avdelningar som på något 
sätt bedriver verksamhet inom hantverk och slöjd. Den har 
till syfte att samordna, utveckla och marknadsföra Skansens 
publika verksamhet bland annat med hjälp av ”Hantverks-
kalendern” på webbplatsen skansen.se. 

Inom ramen för Hantverk & Slöjd håller Skansens bygg-
nadsvård kurser, vandringar, föreläsningar, visningar och bu-
tikskvällar. Under 2013 har programmet breddats mot träd-
gårdshantverk och slöjd. Nya aktiviteter är föreläsningarna 
I trädgårdsmästarens spår och Kvinnliga trädgårdsmästare, 
vandringen Nyttans ängar, slöjdkvällarna Trädgårdsslöjd, Tra-
ditionell halmslöjd och Kransbindning samt kurserna Gärdes-
gårdsbygge och Knoppbrädor. Programmet inom bygghant-
verk har utökats med en kurs i Fönsterrenovering – trälagning.

Hemtekniker kallas handgrepp, traditioner och kun-
skaper kring hemmets vård som traderats muntligen och 
genom härmning men som sällan eller aldrig skrivits ned. 
På Skansen demonstreras hemtekniker både i det dagliga 
arbetet och vid speciella programdagar. Några exempel är 
arbetet med att återvinna ull i Finngården från Värmland, 
där barn fick vara med och repa, karda och valka gammalt 
ylle, liksom konservering av bär genom saftning och syltning 
samt glasstillverkning med hjälp av is och salt, moment som 
visades i 1930-talets Järnhandlarbostad. 

På webbplatsen skansen.se finns instruktionsmaterial om 

PRESERVING KNOWLEDGE OF our tradition and commu-
nicating it to a younger generation in particular is an impor-
tant assignment that Skansen works with on a daily basis.

Many of the skills that are demonstrated in our histori-
cal settings have few exponents today but they give us an 
important understanding of life in the past; and they keep 
knowledge alive for the future. One important area lies in 
collaborating with schools and vocational programmes in 
order to ensure that there are skilled young craftspeople in 
years to come and that the skills are handed on.

CRAFTS AT SKANSEN
In 2013 we started a committee at Skansen under the heading 
‘Crafts & Handicrafts at Skansen’ to coordinate, develop 
and market Skansen’s public activities with the help of our 
‘Crafts Calendar’ website at skansen.se.

Within the framework of Crafts & Handicrafts Skansen 
organizes courses in building conservation, walks, lectures, 
guided tours and shop evenings. During 2013 the pro-
gramme of events included more items concerned with car-
pentry, conservation and handicrafts.

Domestic arts is a general term for household skills, tra-
ditions and expertise regarding how to look after a home. 
These skills have been transmitted verbally as well as by 
imitation but have seldom or never been written down. Do-
mestic arts are demonstrated at Skansen both in the everyday 
activities as well as on special event days. Among the tasks 
are recycling wool at the Finn Settlement from Värmland 
in which children were able to unravel, card and full used 
wool. They could also learn to preserve berries by making 
cordials and jams and make ice-cream using ice and salt in 
the Ironmonger’s House from the 1930s.

On the Skansen website at Skansen.se there is instruc-
tional material (in Swedish) on a variety of different handi-
craft techniques. The new material consists of instructions 
for making ‘rosylle’ scarves as well as instructional films 
about various other techniques of sewing and knitting. We 

Kulturarv för framtiden
Historical heritage for the future
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have also published a film about how the wallpaper in the 
Printer’s House was created and tacked to the wall on our 
antiquarian blog – Skansens Antikvarieblog. 

NEW POTTER IN THE URBAN QUARTER
Lars Andersson and Eva Isaksson, potters with roots in 
southern Sweden, took over Skansen’s pottery in the spring 
of 2013. They ran the Raus Stenkärlsfabrik in Helsingborg 
for 13 years and have worked as potters for more than 25 
years. They are leading exponents of the craft of pottery 
in Sweden and have won prizes for their designs and their 
ceramic skills. The pottery is open all year round and, just 
as in the past, one can learn about the craft of pottery and 
purchase their beautiful wares. In future they hope to be 
able to offer courses in working with clay on a wheel and 
more opportunities for trying one’s hand at the craft. This 
is something that visitors to Skansen request. 

URBAN LIFE AND SCHOOLS MEET CRAFTS
It is in line with Skansen’s aims to let schoolchildren experi-
ence and learn about skills that rely on tradition and that 
are communicated in a craft environment. On the part of 
the schools there is a constant interest in this sphere, linked 

Sid 12. Spinneri på Älvrosgårdens trapp

P 12: Spinning yarn on the  
porch at the Älvros Farmstead

Krukmakeri i ny regi

The Skansen pottery under new management

olika slöjdtekniker. De nya tillskotten är anvisningar för 
hur man själv kan tillverka ”rosylle”-halsdukar och häktor 
samt nya instruktionsfilmer om bland annat nålbindning, 
karvsnitt och stickning. Dessutom har en hantverksfilm om 
vändspikning av tapeter i Boktryckarbostaden publicerats 
på Skansens Antikvarieblogg. 

NY KRUKMAKARE I STADSKVARTEREN
Verkstaden drivs sedan våren 2013 av Lars Andersson och 
Eva Isaksson, krukmakare med rötterna i den skånska leran. 
Under tretton års tid drev de Raus Stenkärlsfabrik i Hel-
singborg och efter över tjugofem år som verksamma kruk-
makare är de kanske två av Sveriges främsta eldsjälar inom 
svenskt krukmakarhantverk, prisbelönta för sin design och 
yrkesskicklighet. Krukmakeriet är öppet året runt och liksom 
tidigare kan man både ta del av hantverkskunskapen och 
inhandla en vacker kruka eller ett fat. En ambition för framti-
den är att kunna erbjuda kurser i drejning och fler tillfällen att 
få pröva-på, något som många av Skansens gäster efterfrågar.

STADSLIV OCH SKOLAN MÖTER HANTVERKET
Det ligger i linje med Skansens mål att låta skolelever få 
uppleva och lära om den traditionsburna kunskap som för-

Rosengården

The Rose Garden

medlas i hantverksmiljöerna. Från skolans sida finns också 
ett stadigt intresse, knutet till olika ämnen och åldrar. Det 
kan handla om yrken förr och nu, om handel, mått och vik-
ter, om material och verktyg eller handlingsburen kunskap 
– allt med anknytning till läroplan och mål. Programmet 
Stadsliv arrangeras därför återkommande under några da-
gar vår och höst med skolan som främsta målgrupp. Under 
programdagarna 2013 sjöd det av aktivitet i Staden, på såväl 
gata som bakgård, i verkstäder och hem. 

2013 samarbetade Skansen för elfte året i rad med Stock-
holms hantverksförening kring genomförandet av program-
dagarna ”Skolan möter hantverket” för elever i årkurs 9 
inför deras gymnasieval. Målet med satsningen är att väcka 
elevernas intresse för hantverk som yrkesval. 

TRÄDGÅRDSMÄSSAN I ÄLVSJÖ
Hantverk & Slöjd presenterade kursverksamheten tillsam-
mans med Skansens Park & trädgårdsverksamhet i egen 
monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö. Syftet med deltagan-
det var att presentera och marknadsföra kursverksamhetens 
utbud för en av trädgårdshantverk intresserad målgrupp. 
Skansens monter valdes av mässbesökarna till ”Bästa idé-
trädgård”.

with a variety of subjects and ages. This can be a matter of 
occupations now and in the past, about trade, weights and 
measures, or tools and knowledge that comes from practi-
cal activities – all of these in tune with school curricula and 
aims. Accordingly, we run our programme of ‘Urban Life’ 
for a few days each spring and autumn with schools as the 
primary target group. There was busy activity in the Town 
Quarter during the period of the programme in 2013, both 
on the street and backyards, as well as in workshops and 
homes. For the eleventh consecutive year Skansen collabo-
rated with craft organization Stockholms hantverksförening 
in running the programme ‘Schools Meet Crafts’ for grade 
9 pupils prior to their choosing their high-school subjects. 
The aim of the programme is to stimulate schoolchildren’s 
interest in crafts as a vocational goal.

GARDEN FAIR AT ÄLVSJÖ
Crafts & Handicrafts at Skansen, together with the parks 
and gardens department arranged their own stand at the 
Garden Fair in Stockholm. The aim of our being present at 
the fair was to market our courses to people interested in 
gardening. Skansen’s stand was voted the best model garden 
by the visitors. 
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SKANSEN ÄR EN plats där hela Sverige möts och som 
befäst sin roll som nationalarena och samlingsplats för alla 
typer av aktiviteter. Här utvecklas evenemang som relativt 
snabbt blir till nya traditioner. Exempel på det är Drop in-
bröllop som blivit en modell för andra friluftsmuseer som 
satsat på bröllop i det fria, bland annat Jamtli i Östersund 
och Gamla Linköping. Ett annat exempel är Barnens Allsång 
som också fått efterföljare i hela landet. 

Den nya scenen, som invigdes under året, ger förutsätt-
ningar att utveckla programverksamheten framöver. Här 
finns tekniken, den publikvänliga ytan och resurserna för 
lyckade samarbeten med konsertarrangörer och produk-
tionsbolag.

DEN NYA FESTPLATSEN – SOLLIDENSCENEN 
Sollidenscenen byggdes om under 2012–2013 för att kunna 
möta kraven från artister, samarbetspartner och gäster. Den 
6 juni kunde den användes för första gången i samband med 
Nationaldagsfirandet. 

Den ursprungliga scenen, ’Snäckan” från 1938, har res-
taurerats. Dess invändiga panel och snickerier av Oregon 
pine har slipats och oljats och det gröna originalpapptaket 
har försiktigt ersatts av ett nytt likadant. De ursprungliga 
logerna i Snäckans källare har renoverats.

De nya byggnaderna norr och söder om scenen har utfor-
mats för att öppna mot scenen, Snäckan och utsikten. Här 
finns förråd, kontor och tekniska utrymmen. Byggnadernas 
form har hämtat inspiration från Snäckan, den norra bygg-
naden har en tandad fasad med ljusinsläpp. Mixerhuset på 
planen har getts en rundad form som ansluter till Snäckan 
och byggnaden är helt klädd med återanvänd kopparplåt 
som suttit på Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträd-
gården.

Festplatsen hade tidigare en gradering mot söder då pu-
bliken ursprungligen satt vänd mot vattnet. Nivåskillnaden 
har omvandlats till en södervänd gradäng av granit med 
sittytor av ek från Skansen. Festplatsen är i stort sett plan. 

SKANSEN IS A meeting point for the whole of Sweden and 
it has increasingly become a national venue for all types of 
events. At Skansen, new events rapidly become traditions. 
One example is the Drop-in Wedding Service which has 
become a model for other open-air museums offering mar-
riage ceremonies in the open air. Another such event is the 
Children’s Sing-along which has also been copied by other 
Swedish museums.

The new stage, inaugurated during the year, will enable 
us to develop further events in the future. It is equipped with 
all the essential technology and the audience space has been 
brought up to date, making this a perfect venue for collabo-
rating with concert organizers.

SOLLIDEN STAGE – THE NEW CONCERT ARENA
The Solliden Stage was rebuilt in 2012-2013 to bring it into 
line with the needs of artists, co-organizers and audiences. 
It was used for the first time on 6 June 2013, for Sweden’s 
National Day celebrations.

The original stage, the ‘Shell’ from 1938, has been re-
stored and remains the central feature. The Oregon pine 
woodwork has been sanded down and oiled and the original 
roof has been replaced with a modern copy. The dressing 
rooms in the cellar have also been renovated. 

The new structures on either side of the stage have been 
designed to be accessible to the stage and to the view. They 
contain storage space, offices and technical equipment. The 
design of the new buildings pays homage to the original Shell. 
The mixer hut has been designed with a rounded form that 
alludes to the design of the Shell and has been covered with 
recycled copper from Handelsbanken’s Stockholm head-
quarters. The audience area originally sloped downwards 
from the stage because people previously faced the water. 
This area has now been reoriented and paved with granite. 
Seating is made from oaks felled at Skansen. The venue can 
now be used in several ways and is more accessible. Trees 
have been planted both at the arena and behind the stage.

Kulturprogram och nyheter
Cultural events and news



18 19

Den går att använda på ett flertal sätt, och har blivit mer 
lättillgänglig. Nya träd har planterats, både på festplatsen 
och på gården bakom scenen. 

Projektet har godkänts av Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet, Stadsbyggnadsnämnden, Kungliga Djurgårdsför-
valtningen samt till delar Länsstyrelsen. 

Den 6 juni kunde scenen äntligen tas i bruk i samband 
med det årliga nationaldagsfirandet med den kungliga famil-
jen på hedersplats. Nu är scenen en modern och funktionell 
nationalarena för hela Sverige och en väl fungerande scen 
för både konserter och programproduktioner. 

BIOLOGISKA MUSEET SOM GALLERI 
Biologiska museet är en nationalromantisk pärla som under 
de senaste åren har lockat en rad konstnärer, designers och 
kulturintresserade. Museet har blivit en inspirationskälla 
och fungerar nu också som galleri i liten skala.

”Tänk innanför boxen” var en examensutställning med 
elever från Nyckelviksskolan som inspirerade av dioramorna 

The committee that keeps an eye on the aesthetics of 
Stockholm’s buildings approved the scheme, as did the Royal 
Djurgården and the county administrative board.

The stage was finally ready to be inaugurated in conjunc-
tion with the annual national-day celebrations on 6 June 
with the Royal family in attendance. We now have a modern 
and functional national venue for the whole of Sweden and 
a platform for concerts and other public events.

THE BIOLOGICAL MUSEUM AS A GALLERY
The Biological Museum is a jewel of the romantic nation-
alist movement. In recent years it has attracted numerous 
artists, designers and others interested in cultural issues. The 
museum has been a source of inspiration and it now acts as 
a small-scale art gallery.

‘Think Inside the Box’ was a graduation show for pupils 
from art college Nyckelviksskolan who, inspired by the muse-
um’s dioramas, interpreted well-known works within a frame-
work. The exhibition ran from 5 May to 30 September 2013.

tolkade kända verk innanför en ram. Utställningen pågick 
från 5 maj till 30 september 2013. 

Museet fick besök av den kända fotografen Nan Goldin 
vid två tillfällen under året och deltog för första gången på 
Kulturnatten den 20 april 2013. 

INSPELNINGSPLATS SKANSEN
Skansen är en fantastisk plats för alla, inte minst bildska-
pare som fotografer, filmare och scenografer. Under 2013 
spelades bland andra scener i tv-serierna Fröken Frimans 
krig, Historieätarna, Barna Hedenhös julkalender och Äkta 
människor in på Skansen. 

Uppföljningen till julkalendern Tjuvarnas Jul har delvis 
spelats in på Skansen under vintern med många ur perso-
nalen som statister. Dammarna i Motjärn blev en mystisk 
cirkus under några dagar i november. IKEA hittar inspiration 
i de kulturhistoriska miljöerna till sin inredningsblogg och 
kända fotografer som Elisabet Toll och Richard von Hofsten 
kommer tillbaka år efter år. 

The well-known American photographer Nan Goldin vis-
ited the museum on two occasions during the year and, for 
the first time, the museum took part in Stockholm’s Culture 
Night on 20 April 2013. 

LOCATION FILMING AT SKANSEN
Skansen is a fantastic place for everyone, not least people 
working in the visual arts like photographers, film-makers 
and set designers. In 2013, for example, scenes from the fol-
lowing TV series were filmed at Skansen: Fröken Frimans 
krig, Historieätarna, children’s Christmas calendar Barna 
Hedenhös, as well as Swedish thriller Äkta människor.

The follow-up to Christmas calendar Tjuvarnas jul was 
partly filmed at Skansen during the winter with many of the 
staff appearing as film extras. The ponds at the Motjärn be-
came a mysterious circus for a few days in November. IKEA 
found inspiration for their furnishing blog in the historic 
settings at Skansen while noted photographers Elisabet Toll 
and Richard von Hofsten return year after year. 

Sid 17. Prinsessan Madeleine och Chris O´Neill 6 juni

P 17: Princess Madeleine and Chris O’Neill 6 of June

T.v. Diorama på Biologiska museet

Left: Diorama at the Biological Museum

T.h. Inspelning i stadskvarteren 

Right: Filming in the Urban Quarter

Sid 21. Bergbanan går till Tingsvallen 

P 21: The Funicular Railway at Tingsvallen
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ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN på Skansen är ett konti-
nuerligt arbete. För att underlätta för besökare med olika 
typer av funktionsnedsättningar kompletterades Skansens 
webbplats med teckenspråksfilmer och ljudguider. Den ska 
också kompletteras med en digital karta där samtliga typer 
av hjälpmedel som till exempel ramper finns utsatta. 

Under 2013 tillverkades speciella kartor för Moragården 
och Skånegården, så kallade svällkartor. Kartorna består av 
en ritning med rumsindelning i form av upphöjda konturer 
kompletterad med skriftlig information i braille. Museipe-
dagogen använder dem i förmedlingen för synskadade och 
reaktionerna har varit positiva från besökande.

Framför den nya scenen finns en funktionell, plan yta med 
plats för både bänkar och rullstolar. Här finns en avancerad 
ljudanläggning, hörselslingor och bra sikt mot scenen från 
hela området som nu är lättillgängligt med färdtjänst från 
Sollidens parkering. Under sommaren genomfördes en syn-
tolkning av Allsången för en grupp synskadade.

Skansens kuperade område kan vara svårmanövrerat för 
rullstolar och barnvagnar. Bergbanan är ett bra alternativ 
för att ta sig upp till det planare området runt Bollnästorget.

MÖTEN MED MINNEN
Under 2013 har Skansen samarbetat med Alzheimerfonden 
och Demensförbundet med visningen Möten med minnen. Stu-
dier kring demenssjukdomar visar att mental aktivitet tillsam-
mans med social och fysisk aktivitetet minskar risken att drab-
bas av demens. Projektet Möten med minnen startades för att 
bidra till stimulans och ökad livskvalitet för de som drabbats 
av en demenssjukdom, och för att skapa förståelse för behovet 
av forskningsinsatser kring demenssjukdomar, men också för 
att sätta människan och det friska i fokus, inte sjukdomen. 

Skansen har ett inriktningsmål som säger ”välkomnandet 
ska förbättras genom ökade insatser avseende tillgänglighet 
för gäster med funktionsnedsättningar och underlätta för 
gästerna att hitta till olika aktiviteter på området” och där 
är möten med minnen en viktig del i förmedlingen.

IMPROVING ACCESS TO Skansen is an on-going task. In 
order to make visits to Skansen easier for people with various 
disabilities, the Skansen website now offers sign-language 
films and audio guides. Also to be added is a digital map fea-
turing all types of assistance available at Skansen, including 
the locations of all ramps.

In 2013 special maps (swell maps) were produced for 
the Mora Farmstead and the Skåne Farmstead. The maps 
consist of a plan showing the disposition of the rooms in the 
form of raised contours and also contain written informa-
tion in braille. Museum educators use them when working 
with people with visual disabilities and reactions have been 
positive from our visitors. 

In front of the new stage there is a functional, flat surface 
with room for both benches and wheelchairs. There is a 
state-of-the-art audio system, hearing loop and an excellent 
view of the stage from all parts of the area which is easily 
accessed from the Solliden parking lot. During the summer 
there was special interpretation at the sing-along for a group 
of visually impaired people.

As a whole Skansen presents problems for wheelchairs 
and pushchairs or baby carriages. The Funicular Railway 
provides a good alternative for reaching the flatter terrain 
round Bollnästorget.

MEETINGS WITH MEMORIES
In 2013, collaboration with the Swedish Alzheimer’s and de-
mentia organizations (Alzheimerfonden, Demensförbundet) 
resulted in a guided tour entitled ‘Meetings with Memories’. 
Research into dementia shows that mental activity coupled 
with physical and social activities reduces the risk of develop-
ing dementia. For people already suffering from dementia the 
‘Meetings with Memories’ project was developed in order 
to provide stimulus and improved quality of life, as well as 
promoting an understanding of the need for further research 
into Alzheimer’s and other forms of dementia; and focusing 
on health rather than on sickness. 

Nu blir det lättare på Skansen
Improving access to Skansen
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DEN ZOOLOGISKA AVDELNINGEN arbetar med att ut-
veckla Skansens folkbildande uppdrag. Ett samarbete med 
SLU inleddes 2011 och ett av de gemensamma projekten 
under året var möjligheterna att skapa en anläggning som 
lyfter östersjöfrågor kopplade till samspelet människa, djur 
och natur. 

Två seminarier har också genomförts under året i samar-
bete med SLU och Konsumentföreningen Stockholm. Fråge-
ställningen har varit ”vad som är bra mat på Skansen” ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Målet är att kunna erbjuda Skansens 
gäster ett fortsatt varierat och attraktivt matutbud och sam-
tidigt stärka Skansens roll som folkbildare inom området 
”hållbar mat”. 

SKANSEN SOM RESURS FÖR HÖGSKOLOR,  
UNIVERSITET OCH ANDRA INSTITUTIONER
Skansen har långvariga samarbeten med Etnologiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet, Tekniska högskolan, 
Konstfack, Tillskärarakademin i Göteborg, Uppsala uni-
versitet, Handarbetets Vänners skola, Fornby folkhögskola, 
Hantverksakademin/Göteborgs universitet och Säterglän-
tan. Liksom tidigare år utfördes visningar för flera kurser 
på dessa institutioner, introduktionskurser för svenska och 
internationella studenter, fältstudier, moment i kurserna 
Sexualitetens kulturhistoria, Vardagslivets kulturhistoria, 
Sweden Society and everyday life samt studier av textil-, 
smides- och trähantverk i de kulturhistoriska miljöerna och 
på Skansens Klädkammare. 

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER
Under tre dagar i maj höll Riksförbundet Sveriges museer 
sin årliga konferens, denna gång förlagd till Djurgården i 
Stockholm med temat Museet som motor. Konferensen ar-
rangerades i samarbete med Skansen med flera museer. De 
cirka 500 deltagarna, som kom från hela landet, bjöds på 
ett omfattande program där åtta av Skansens medarbetare, 
med Skansenchefen i spetsen, stod för varsitt seminarium. 

I APRIL LANSERADES Skansens första applikation för 
iPhone- och Android-mobiler. Skansen är ett stort område 
med många små vägar och stigar att leta sig fram på. Med 
kartfunktionen får gästerna möjlighet att via telefonens GPS 
orientera sig på Skansen. I appen finns även kalendarium, 
promenadtips och besöksinformation som gör det lättare 
att få överblick över dagens utbud och hitta fram till olika 
programpunkter i både hus och på scener.

Med hjälp av sociala medier finns Skansen tillgängligt 
året runt och kan ha en dialog med alla dem som är närva-
rande på de digitala mötesplatserna. Skansen har funnits på 
Facebook sen hösten 2008. Skansens FB-vänner har i sin tur 
vänner och genom det här nätverket har Skansen en potential 
att nå ut till miljontals mottagare. Antalet inlägg från vänner 
och så kallade likes ökar hela tiden.

Skansenbloggen.blog.se har under 2013 kompletterats 
med Antikvariebloggen. I bloggen berättas om det dagliga 
arbetet kopplat till förvaltning, tillgängliggörande och ut-
veckling av de kulturhistoriska miljöerna. Bloggen ger Skan-
sens gäster möjlighet att ta del av arbetet bakom kulisserna 
och möjlighet till fördjupad kunskap inför sitt Skansenbe-
sök. Inläggen används också i Skansens nyhetsbrev och på 
Skansens facebooksida.

THE ZOOLOGICAL DEPARTMENT has been concerned with 
the future development of Skansen’s public educational as-
signment. Collaboration with SLU – the Swedish University 
of Agricultural Sciences – started in 2011. One of the projects 
is concerned with the possibility of creating a facility that 
focuses on Baltic issues coupled with the interplay between 
humans, animals and nature.

Two seminars were organized during the year. The ques-
tion addressed was ‘What represents good food at Skansen’, 
from a sustainability point of view. The aim is to continue 
providing visitors to Skansen with a varied and attractive 
range of foods, while strengthening Skansen’s role as a popu-
lar educator in the field of ‘sustainable food’. The aim is to 
produce an action plan with proposals pertaining to methods 
in the fields of Buying, Preparing, Serving and Throwing 
away/Garbage.

SKANSEN AS A RESOURCE FOR UNIVERSITIES  
AND OTHER INSTITUTIONS
Skansen has a long history of collaboration with the De-
partment of Ethnology at Stockholm University, the Royal 
Institute of Technology, Konstfack University College of 
Art, Crafts and Design, Tillskärarakademin in Gothen-
burg, Uppsala University, HV School, Fornby Vocational 
College, Hantverksakademin/Gothenburg University and 
Sätergläntan Crafts College. As in previous years, in 2013 
we organized a range of courses at these institutions, in-
troductory courses for Swedish and foreign students, field 
studies, contributions to courses on the History of Sexuality, 
History of Everyday Life, Swedish Society and Everyday Life 
as well as studies of textiles, metalwork and carpentry in the 
historic settings at Skansen and at Skansens Klädkammare, 
our costume centre.

THE ASSOCIATION OF SWEDISH MUSEUMS
For three days in May the Association of Swedish Muse-
ums held its annual conference on Djurgården in Stockholm 

IN APRIL WE launched our first application for iPhone 
and Android mobile phones. Skansen covers a large area 
with numerous little tracks and paths that one can explore. 
Using the map function visitors can orientate themselves at 
Skansen using their telephone GPS. The app also includes a 
calendar of events, suggestions for walks, and visitor infor-
mation that makes it easier to check out what’s going on and 
to access the day’s events in the historic buildings as well as 
on the public platforms. 

Thanks to the social media Skansen is accessible all year 
round and can enter into a dialogue with anyone who fre-
quents the digital meeting places. Skansen has featured on 
Facebook since the autumn of 2008. Skansen’s Facebook 
friends have friends in turn and this makes it theoretically 
possible for Skansen to reach millions of recipients. Numbers 
of messages from friends and ‘likes’ are increasing all the time.

In 2013, our antiquarian blog was added to Skansen-
bloggen.blog.se. The antiquarian blog informs readers about 
daily activities by the Skansen management, accessibility 
issues and developments in the historic settings. The blog 
gives Skansen’s visitors the opportunity to see what is go-
ing on behind the scenes and to update themselves prior to 
visiting Skansen.

Samarbete med omvärlden
Outside collaboration

Skansenapp och facebookvänner
The Skansen app and Facebook friends

Skansenapp och Facebooksida
The Skansen app and Facebook page
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on the theme of the ‘Museum as Motor’. The conference 
was organized in collaboration with Skansen and various 
other museums. Skansen was able to present the ‘peripatetic 
seminar’, a combination of guide lecture and presentation 
of educational activities. This seminar received the highest 
marks in the conference evaluation. 

INTERNATIONAL COLLABORATION
Skansen continues to collaborate with other open-air 
museums within the framework of ICOM and the European 
open-air museum organization. For example, Skansen has 
collaborated with Georgia’s Chitaia Open Air Museum of 
Ethnography in a project funded by the Swedish Institute.

Staff from Skansen have tutored colleagues from Geor-
gian National Museum (GNM) in working with recreating 
historic settings and developing educational methods for 
communicating narratives chosen to suit the situation. The 
historic centre will be reopened at the museum in Tbilisi in 
2014.

Bland annat kunde Skansen presentera det ”vandrande se-
minariet”, en kombination av visning och presentation av 
den pedagogiska verksamheten. Seminariet fick högsta betyg 
i utvärderingen från konferensen.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Skansen samarbetar fortlöpande med andra friluftsmuseer 
inom ramen för ICOM och den europeiska friluftsmusei-
organisationen. Skansen har bland annat samarbetat med 
Georgias Chitaia Open Air Museum of Ethnograhy, ett sam-
arbete som finansierats av Svenska Institutet.

Skansens medarbetare har handlett kollegor på Georgian 
National Museum (GNM) i arbetet med att omgestalta en 
kulturhistorisk miljö samt utveckla pedagogiska metoder 
för förmedling av den för miljön valda berättelsen. Hela 
projektet presenterades på 2013 års europeiska friluftsmu-
seimöte i Tyskland då medarbetare från både Skansen och 
GNM var på plats. Återöppningen av miljön på museet i 
Tbilisi kommer att ske 2014.

Sid 24. Gråsälar

P 24: Grey seals

T.h. Arbetsgrupp för Georgienprojektet 

Right: Committee for the Georgia project



1 600
hemliga julklappar slås in varje år
secret Christmas presents are wrapped each year

98 000
meter toapapper går åt
metres of toilet paper were used

Julen på Skansen 2013
Christmas at Skansen 2013

SKANSEN NÅDDE PUBLIKMÅLSÄTTNINGEN för julen med råge 
och hade flest besökare totalt jämfört med de senaste 20 åren. 
Nytt för i år var möjligheten att köpa förköpsbiljetter via 
Ticnet, något som kommunicerades i reklaminslag i TV4, i 
annonser och nyhetsbrev, affischering i tunnelbanan, på webb-
platsen och Facebook.

SKANSEN GREATLY EXCEEDED its Christmas target with more 
visitors than at any other Christmas over the last 20 years. This 
year, for the first time, visitors could buy tickets via Ticnet and 
we communicated this with television ads on TV4 as well as 
newspaper advertisements, newsletters, posters in the subway 
and information on our website and on Facebook.

Julfilmen användes som reklamfilm i TV4 och lades ut i en annonskampanj på 
Youtube. I snitt sågs filmen via annons 250 gånger/dag med en snitt-tid på 19 
sek. 82 % såg filmen via dator, 10% via platta och 8 % via mobil.

I regel klickar tittaren bort reklamfilmen så fort det är möjligt. Att en 
reklamfilm visas i genomsnitt 250 gånger per dag är mycket ovanligt. Faktum 
är att det inte finns någon kampanj med samma ekonomiska förutsättningar 
som haft samma höga resultat enligt leverantören Webguide Partner.

The Christmas film was used for advertising on TV4 and was uploaded for an 
advertising campaign on YouTube. On average the film was viewed 250 times 
per day with an average time of 19 seconds. 82% of viewers saw the film on 
their computers, 10% on tablet and 8% on their mobile phones. 

That an advertising film is shown 250 times per day is very unusual. In fact 
no other campaign with the same financial framework has achieved the same 
results according to our provider, Webguide Partner. 

JULREKLAMFILM PÅ YOUTUBE CHRISTMAS TV-AD ON YOUTUBE

JULEN I SIFFROR CHRISTMAS IN FIGURES

ANTAL GÄSTER UNDER JULPERIODEN VISITORS DURING THE CHRISTMAS SEASON 6 000
pepparkakor bakas
spiced biscuits were baked

saffran går åt till 8 000–10 000 lussekatter
saffron was used for making 8 000–10 000 Lucia buns

224 l
av Skansens senap tillagades till marknaden 2013
Skansen mustard produced for the Christmas Market 2013

1 300

3 000

ridturer med ponny går runt på området 
pony rides around the area

plagg passerar tvättmaskinerna 
garments were washed in a machine

205 m
gran och tallrisgirlanger används
fir and pine twigs for making garlands 

33 000
kontokortsdragningar brukar det bli under julmarknadsperioden
payment-card transactions are usual in connection with the Christmas Market

7 000
7 000 minuter används till att göra hemsidan julfin
7 000 minutes spent on the website during Christmas

kärvar med svart havre sätts upp över hela Skansen 
sheaves of black oats were hung up at Skansen

500 par
vantar värmer frusna händer på julmarknadsförsäljarna
mittens warmed the hands of salespeople at the Christmas market

Antal besök julperioden
Visits in Christmas period

Antal besök julmarknadshelger
Weekend visits in Christmas period

Antal besök i snitt/vardag
Average of visits per weekday

Antal besök i snitt/dag
Average of visits per day
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Reparationer, underhåll och investeringar
Under året uppfördes en ny scen med tillhörande arenaom-
råde med motivet att Skansen även fortsättningsvis ska vara 
en nationell arena liksom nationalscen. Sollidenscenen stod 
klar lagom till Sveriges officiella nationaldagsfirande den 6 
juni med högtidlig invigning av Deras Majestäter Konungen 
och Drottningen. Scenen har byggts utifrån Skansens unika 
förutsättningar och ger oss möjlighet att fortsätta utveckla 
framgångsrika egna arrangemang och programformer. Den 
nya scenen har redovisats som anläggningstillgång med 71,0 
mkr och finansierats dels med egna medel, dels genom ett 
banklån på 43,0 mkr.

Den stora renoveringen i Tottieska gården som bland an-
nat medför bättre tillgänglighet till de övre etagen, fortgår 
enligt plan och en nyöppning av gården planeras till 2016 
då Skansen firar 125-årsjubileum. Arbetet kan genomföras 
tack vare en gåva från Brandkontoret. 

Samarbetet med Stiftelsen Nordiska museet har bland 
annat avsett registervård och administration av Nordiska 
museets deponerade föremål på Skansen samt rådgivning 
angående konservering och vård av textilierna i Kronbergs 
ateljé.

Utredningar och uppdrag
Likväl som förra året genomfördes en kvalitativ gästunder-
sökning där såväl svenska som utländska gästers positiva 
och negativa reaktioner på sitt besök sammanställs. Resul-

Förvaltningsberättelse 2013

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE direktören för Stiftelsen 
Skansen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2013.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stadgarnas ändamålsparagraf anger att:

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  
OCH EFTER DESS UTGÅNG
Skansen forsätter attrahera ett högt och stabilt antal gäster. 
Under 2013 hade vi 1 425 743 gäster vilket är den högsta 
siffran på 20 år och motsvarar en ökning med 0,7 % jäm-
fört med föregående år (1 415 359). Vi har under året sålt 
10 915 årskort vilket även det är en stadig ökning jämfört 
med tidigare år. Vi ser att gästerna lärt sig hitta till det året 
runt-öppna Lill-Skansen och att vi fortsätter nå de utländska 
turisterna vilkas närvaro har ökat med närmare 8 %. 

Antal besök 
2013

tatet av undersökningen har legat till grund för kommande 
verksamhetsplanering som fokuserar på att tillgodose gäs-
ternas uttalade behov och önskemål för att förbättra upp-
levelsen av besöket på Skansen. 

Programverksamhet
Allsång på Skansen lockade rekordstor publik under åtta tis-
dagskvällar. Även Barnens Allsång, som Skansen producerar 
med ekonomiskt stöd av huvudsponsorn Fortum, har blivit 
ett etablerat serieprogram som samlar två- till tretusen små 
och stora gäster framför scenen vid varje tillfälle. 

Andra välbesökta och uppskattade egenproducerade pro-
gram under året har bland annat varit Lill-Skansenteatern, 
Drop in-bröllop, höstlovets satsning på Folktro och magi 
samt Isen brinner som genomförs under sista julmarknads-
helgen. Årets julmarknad var en av de mest välbesökta ge-
nom tiderna och även på julafton då vi har öppet nådde vi 
nya rekordnivåer på antal gäster. 

Internationellt samarbete
Under året har Skansen med stöd från Svenska Institutet fort-
satt samarbetet med Georgia Chitaia Open Air Museum of 
Ethnography där Skansens medarbetare handleder i arbetet 
med att omgestalta en kulturhistorisk miljö samt utveckla 
pedagogiska metoder för förmedling av berättelser. Projektet 
avslutas under 2014.

Skansen har som tidigare deltagit i European Association 
of Zoos and Aquarias (EAZA) samarbete och några av våra 
vilda djur ingår i Environmental Specimen Bank (ESB).

Julavslutning  
(2 660 besök) Sportlov (2 114 besök)

Långfredagen  
(6 381 besök)

Midsommarafton  
(25 798 besök)

En solig lördag  
(7 454 besök)

Emil 50 år!  
(11 898 besök)

6 juni  
(16 037 besök)
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EKONOMISK ÖVERSIKT
De goda gästsiffrorna i kombination med ett höjt entrépris 
från juni och att det framförallt är i kategorin betalande 
gäster som ökningen finns, gör att intäkterna från entréer och 
årskort har stigit med 8,2 mkr (8,6 %) till 103 mkr. Intäk-
terna från olika programaktiviteter och grupparrangemang 
ligger på ungefär samma nivå som förra året, medan intäk-
terna från arrendatorerna ökat med 0,7 mkr. Den satsning 
som gjorts på butikerna har resulterat i en fortsatt positiv 
ökning av intäkterna med 0,7 mkr.

Statsbidraget från Kulturdepartementet ökade med 0,6 
mkr (0,9 %) till 68,2 mkr. 

Under 2013 har Skansen haft fem avtalssponsorer både i 
form av direkt ekonomiska tillskott liksom materialspons-
ring vilket ger Skansen ökad kapacitet att utveckla verksam-
heten och bevara anläggningen i gott skick. Sponsringsintäk-
terna uppgår till 8,2 mkr vilket är i paritet med föregående 
år och återinvesteras direkt i verksamheten. 

Personalkostnaderna har ökat med 8,3 mkr (6,7 %) jäm-
fört med föregående år, varav lönekostnaden för tillsvida-
reanställd personal ökade med 2,2 mkr och för säsongsan-
ställd personal med 2,2 mkr. Medelantalet anställda ligger 
på samma nivå som förra året. Skansen har under året haft 
fyra pensionsavgångar. 

Framtida utveckling
Skansen visar idag kulturhistoriska miljöer från i huvudsak 
1300-talet fram till 1950, men saknar miljöer från 1900- 
talets senare hälft. Med projektet Närmare vår egen tid har 
vi ambitionen att framöver kunna erbjuda gästerna en upp-
levelse med alla sinnen av hur det var att leva och verka i 
Sverige även under en tid som de kan känna igen sig i från 
sin barndom. 

En arbetsgrupp har bildats tillsammans med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) för att utreda möjligheten att 
uppföra en informationsanläggning om Östersjön och män-
niskans påverkan i samspelet mellan djur och natur. 

Risker
STIM sade under året upp avtalet med Skansen för omför-
handling och aviserade en kraftig ökning av årsavgiften. 
Förhandlingen var vid årets slut inte avslutad.

Beträffande den under 2013 färdigställda Sollidenscenen 
finns det en utgift om 1,5 mkr som är under förhandling med 
entreprenören. 

Uppgången på börsen har påverkat värdet av Skansens 
aktier och förbättrar årets resultat med 0,6 mkr genom att 
tidigare nedskrivningar kunnat återföras. 

Omfattningen av större upprustningar och investering-
ar har varit fortsatt stor och beräknas så vara även under 
kommande år. Årets ökning av materiella anläggningstill-
gångar avseende byggnader, markanläggningar, maskiner, 
inventarier, fordon och djur på 80,7 mkr beror till största 
delen på färdigställandet av Sollidenscenen. Bokfört värde 

Källor: Skansen Gästservice, SMHI

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning 224 054 227 503 196 029 183 398 192 046

Verksamhetsresultat 8 982 29 421 11 414 9 697 13 837

Årets resultat 9 175 30 349 11 902 10 706 15 410

Eget kapital 113 526 106 240 75 891 63 989 53 283

Balanslikviditet (%) 70  51 61 121 155
Antal anställda 256 255 245 234 237

av materiella anläggningstillgångar inkl pågående arbeten 
var vid årets slut 170,6 mkr vilket är en ökning med 31 mkr 
(22%) jämfört med föregående år. Det bokförda värdet av de 
finansiella anläggningstillgångarna (värdepapper) har också 
ökat, till 11,2 mkr (f.å. 10,1 mkr).

De resultat som Skansen har gjort de senaste åren är en 
nödvändighet för att kunna klara behovet av underhåll och 
utveckling av egen kraft då andelen statsbidrag relativt sett 
minskat över åren. 

RESULTATDISPOSITION
Årets resultat på 9 174 996 disponeras på följande sätt;
9 902 993 reserveras för kommande års investeringar och drift
−727 997 förs mot balanserat resultat
Se även not 13 eget kapital.

 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av  
efterföljande resultat- och balansräkning samt kassa-
flödesanalys med tilläggsupplysningar.

Antal besök 
2013
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Antal besök 
2013

En allsångstisdag  
(16 377 besök)

Folktro & magi-lördag  
(7 794 besök)

En julmarknadsdag  
(10 076 besök)

En allsångstisdag 
(26 422 besök)

KfS-dag  
(18 299 besök) Luciaprogram   

(10 818 besök)
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Resultaträkning
Statement of profit and loss

Tkr (KSEK)

REVENUES

Government grant

Admission fees and season tickets

Revenues from events

Sales and lotteries

Rentals and tenancy fees

Other revenues

TOTAL REVENUES

COSTS

Operative costs 

Personnel costs

Depreciation and write-off of fixed assets

TOTAL COSTS 

RESULT OF OPERATIONS

RESULT FROM FINANCIAL INVESTMENTS

Other interest income and similar profit/loss items

Cancelled depreciation of securities

Write-off of securities

Net return from sale of securities

Interest expenses and similar profit/loss items

TOTAL OF FINANCIAL INVESTMENTS

NET PROFIT/LOSS FOR THE YEAR

Balansräkning
Balance sheet

Tkr (KSEK) Not (Note) 2013 2012

INTÄKTER    

Statsbidrag 1 68 578  67 994
Inträdesavgifter och årskort   103 493  95 337
Program- och aktivitetsintäkter 2 8 885  8 285
Försäljning och lotterier   16 241  15 529
Lokalhyror och arrenden   10 202  9 537
Övriga intäkter 3 16 655  30 821
SUMMA INTÄKTER   224 054 227 503

KOSTNADER

Verksamhetens kostnader 4 −74 020 −70 523
Personalkostnader 5 −127 999  −119 674
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar   −13 053  −7 885
SUMMA KOSTNADER   −215 072  −198 082

VERKSAMHETSRESULTAT   8 982  29 421

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   472  737
Återförd nedskrivning av värdepapper   601  150
Nedskrivning av värdepapper   0  −35
Nettoresultat från försäljning av värdepapper 6 131  83
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 −1 011  −7
SUMMA FINANSIELLA POSTER   193  928

ÅRETS RESULTAT   9 175  30 349

Tkr (KSEK) Not (Note) 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och markanläggningar 8 127 064  71 246
Fordon, maskiner, inventarier och djur 9 43 022  31 313
Pågående investeringar 10 494  37 070
    170 580  139 629

Finansiella anläggningstillgångar 11 
Andra långfristiga värdepappersinnehav   11 229  10 151
Summa anläggningstillgångar   181 809  149 780

Omsättningstillgångar   
Varulager m m   
Färdiga varor och handelsvaror   4 592 4 732

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar   3 584 3 917
Övriga fordringar   1 057 5 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 7 410 8 999
   12 051 18 596

Kassa och bank   34 346 21 366
Summa omsättningstillgångar   50 989 44 694

SUMMA TILLGÅNGAR   232 798 194 474

Tkr (KSEK)

ASSETS

Fixed assets

Tangible assets

Buildings and land

Vehicles, machines, equipment and animals

On-going investments

Financial assets

Investments held as fixed assets

Total fixed assets

Current assets

Stock etc.

Finished goods and merchandise

 

Current liabilities

Accounts receivable

Other receivables

Prepaid expenses and accrued income 

Cash and bank balances

Total current assets

TOTAL ASSETS
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Kassaflödesanalys
Cash flow

Tkr (KSEK) Not (Note) 2013 2012

Den löpande verksamheten 
Verksamhetsresultat   8 982  29 421
     
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
Avskrivningar   13 053  7 885
Räntor, utdelningar, nedskrivningar mm   −414  758
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital   21 621  38 064

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   
Förändring av varulager   140  −279
Förändring av kundfordringar   333  −603
Förändring av kortfristiga fordringar   6 210  −202
Förändring av kortfristiga skulder   −13 850  11 621
Kassaflöde från den löpande verksamheten   14 454  48 601

Investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   −44 003  −50 677
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   −471  −353
Kassaflöde från investeringsverksamheten   −44 474  −51 030

Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån   43 000  0
     
Årets kassaflöde   12 980  −2 429

Likvida medel vid årets början   21 366  23 795
Likvida medel vid årets slut   34 346  21 366

Balansräkning (forts.)
Balance sheet (cont.)

Tkr (KSEK) Not (Note) 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 13  
Bundet eget kapital   
Grundkapital   4 600 4 600

Egna fonder   1 905 1 899

Reserverat från egen verksamhet   106 042 98 028
Balanserad vinst eller förlust   −8 196 −28 636
Årets resultat   9 175 30 349
Summa eget kapital   113 526 106 240

Avsättningar 14   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   1 564 1 353
Övriga avsättningar   2 081 0
Summa avsättningar   3 645 1 353

Långfristiga skulder 15  
Skulder till kreditinstitut   43 000 0
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder   14 297 24 229
Övriga skulder   2 235 2 170
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 56 095 60 482
Summa kortfristiga skulder   72 627 86 881

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   232 798 194 474

Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser   Inga Inga

Tkr (KSEK)

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Restricted equity

Foundation capital

Own reserves

Reserves from own operations

Profit or loss brought forward

Net profit/loss for year 

Total equity

Provisions

Provisions for pensions and similar obligations

Other provisions

Total provisions

Long-term liabilities

Liabilities to credit institutions

Current liabilities

Accounts payable

Other liabilities

Accrued expenses and deferred income

Total current liabilities

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Collaterals

Contingent liabilities

Tkr (KSEK)

Current operations

Result of operations

Adjustments for items not included in cash flow:

Depriciation

Interest, dividends, write-off, etc.

Cash flow from current operations prior to 

changes in working capital

Cash flow from changes in working capital

Change in stock

Change in accounts receivable

Change in receivables

Change in current liabilities

Cash flow from current operations

Investment operations

Investments in tangible assets

Investments in financial assets

Cash flow from investment operations

Financing operations

Borrowings

Year’s cash flow

Liquid assets at beginning of year

Liquid assets at year-end
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.
 
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar in-
komsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag 
görs för lämnade rabatter.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningstid tillämpas:

Byggnader 20–33 år
Markanläggningar 10 år
Fordon, maskiner och övriga inventarier 5–10 år
Djur 5–10 år
IT-utrustning 3 år

Varulager
Varulagret är värderat till ett genomsnittligt anskaffnings-
värde. Nedskrivning av inkuranta varor sker i samband 
med inventering.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsresultat 
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande pos-
ter, men före finansiella intäkter och kostnader.  
Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgång-
ar och skulder.  
Balanslikviditet (%) 
Omsättningstillgångar inklusive lager m.m. i procent av 
kortfristiga skulder.

Tilläggsupplysningar

NOT 1 STATSBIDRAG
 2013 2012  
Anslag från Kulturdepartementet 68 257 67 667  
Övriga statliga bidrag 321 327  
  68 578 67 994  
 

NOT 2 PROGRAM- OCH AKTIVITETSINTÄKTER
 2013 2012  
Skansen gemensamt 2 277 2 798  
Säkerhetsavdelningen 69 71  
Kommunikationsavdelningen 1 259 878  
Kulturhistoriska avdelningen 955 957  
Park-och trädgårdsavdelningen 2 3  
Program- och evenemangsavdelningen 3 009 2 334  
Zoologiska avdelningen 1 216 1 162  
Byggnadsavdelningen 98 82  
  8 885 8 285  
 

NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER
 2013 2012  
Anställningsstöd 1 463 1 495  
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 5 073 4 487  
Gåvor 422 780  
Försäkringsersättningar 0 77  
Sponsorintäkter 8 224 8 186  
Utdelningar från anknutna stiftelser 1 036 1 120  
Varumärkeslicensiering 79 24  
Återbetald energiskatt 0 13 295  
Övrigt 358 1 357  
  16 655 30 821  
      
Sponsringsintäkten från avtalet med Konsumentföreningen Stockholm  
har periodiserats över avtalsperioden och ingår under året med 5 350 tkr.
 

Noter
tkr
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NOT 4 VERKSAMHETENS KOSTNADER
 2013 2012  
Skansen gemensamt 8 778 7 211  
Säkerhetsavdelningen 2 737 2 951  
Kommunikationsavdelningen 13 525 14 744  
Kulturhistoriska avdelningen 3 515 2 433  
Zoologiska avdelningen 3 231 3 415  
Park- och trädgårdsavdelningen 7 420 9 044  
Program- och evenemangsavdelningen 10 760 9 318  
Byggnadsavdelningen 24 054 21 407  
  74 020 70 523  
      

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda 2013 2012
Kvinnor 156 156
Män 100 99
  256 255

Löner och andra ersättningar    
Styrelse och Skansenchef 1 585 1 326
Tillvidareanställda 63 488 61 577
Säsongsanställda 24 295 22 076
  89 368 84 979

Sociala kostnader, pensioner mm   
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 28 111 24 958
Pensionskostnader inkl löneskatt 7 646 6 871
Övriga personalkostnader 2 874 2 866
  38 631 34 695

Totala löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader 127 999 119 674
      
Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt ITP-planen samt  
en pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda pensionpremien, utöver ITP, år  
2013 var 178 tkr (f å 176 tkr). Uppsägningstiden från Skansens sida är 24 månader.
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare  2013 2012
Andel kvinnor i styrelsen 43 % 43 %
Andel män i styrelsen 57 % 57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 44 % 44 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 56 % 56 %
 

NOT 6 NETTORESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER
 2013 2012  
Vinst vid försäljning av värdepapper 131 147  
Förlust vid försäljning av värdepapper 0 −64  
  131 83  
 

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 2013 2012  
Övriga räntekostnader 1 011 7  
  1 011 7  
 

NOT 8 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR
 2013-12-31 2012-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 102 191 55 150  
Inköp 60 870 47 041  
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 163 061 102 191  
       
Ingående avskrivningar −15 830 −13 118  
Årets avskrivningar −5 052 −2 712  
Utgående ackumulerade avskrivningar −20 882 −15 830  
       
Ingående nedskrivningar −15 115 −15 115  
Årets nedskrivningar 0 0  
Utgående ackumulerade nedskrivningar −15 115 −15 115  
       
Utgående redovisat värde 127 064 71 246  
       
Bokfört värde byggnader 87 202 45 892  
Bokfört värde mark 39 862 25 354  
  127 064 71 246  
 

NOT 9 FORDON, MASKINER, INVENTARIER OCH DJUR
 2013-12-31 2012-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 55 224 32 425  
Inköp 19 711 23 659  
Försäljningar/utrangeringar   −860  
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 74 935 55 224  
       
Ingående avskrivningar −22 265 −17 952  
Försäljningar/utrangeringar 0 860  
Årets avskrivningar −8 002 −5 173  
Utgående ackumulerade avskrivningar −30 267 −22 265  
       
Ingående nedskrivningar −1 646 −1 646  
Utgående ackumulerade nedskrivningar −1 646 −1 646
     
Utgående redovisat värde 43 022 31 313   
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FORTS. NOT 9
Bland de nyanskaffade anläggningstillgångarna 2013 finns bland annat: Stambyte och köks-
renovering vid Sollidenrestaurangen. Mark anläggning runt Lill-Skansen har färdigställts och 
fått ett nytt segel dukstak över den lilla teaterscenen.  Sollidenscenen som togs i bruk efter den 
omfattande ombyggnaden omfattar både byggnad, markanläggning framför scenen och en 
betydande uppgradering av den tekniska utrustningen på och vid scenen. Ny förrådsbyggnad 
vid Glasbruket. Fjordhästen Manfred som införskaffats för att användas i stallets verksamhet.
 

NOT 10 PÅGÅENDE INVESTERINGAR
 2013-12-31 2012-12-31  
Pågående investeringar 494 37 070
  494 37 070
      
Från 2013 redovisas samtliga pågående investeringar avseende bygg, markanläggning,  
fordon, maskiner, inventarier och djur under denna rubrik.
  

NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 2013-12-31 2012-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 11 293 10 940  
Inköp 2 072 991  
Försäljningar −1 601 −638  
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 11 764 11 293  
       
Ingående nedskrivningar −1 142 −1 312  
Försäljningar 6 55  
Återförda nedskrivningar 601 115  
Utgående ackumulerade nedskrivningar −535 −1 142  
       
Utgående redovisat värde 11 229 10 151  
 
Av redovisat värde avser 7 780 tkr aktier och andelar samt 3 449 räntebärande papper.   
Marknadsvärdet är 12 483 tkr (få 10 589 tkr).
 

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 2013-12-31 2012-12-31  
Förutbetalda kostnader 2 191 1 563  
Upplupna hyresintäkter 2 529 1 559  
Bankinsättningar efter årsskiftet 1 275 1 494  
Upplupet anställningsstöd 72 177  
Övriga upplupna intäkter 1 343 4 206  
  7 410 8 999  
 

NOT 13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
   Reserverat 
 Grundkapital Egna fonder egen verksamhet Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 4 600 1 899 98 028 −28 636 30 349
Omföring till avsättning     −1 889 30 349 −30 349
Värdereglering fondmedel   6   −6  
Förändring av investeringsreserv     9 903 −9 903  
Årets resultat         9 175
Belopp vid årets utgång 4 600 1 905 106 042 −8 196 9 175
 

NOT 14 AVSÄTTNINGAR
 2013-12-31 2012-12-31  
Pensionsåtagande enl FPG/PRI 1 259 1 089  
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 305 264  
Trygghetsrådet 2 081    
  3 645 1 353  
      
Avsättning till Trygghetsrådet har omklassificerats från eget kapital.

NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER
 
Förfaller senare än 1 och tidigare  
än 5 år efter balansdagen 2013-12-31 2012-12-31     
Lån 1 20 000 0  
Lån 2 23 000 0  
  43 000 0  
      
Avsikten är att vid tillfället för förfall teckna nya lån på motsvarande  
belopp och att börja amortera på dem.
 

NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 2013-12-31 2012-12-31  
Villkorade gåvor/bidrag  
och fondavkastningar 35 291 42 167  
Semesterlöneskuld 5 277 5 353  
Upplupna löner och sociala avgifter 8 471 6 802  
Övriga upplupna kostnader 1 787 2 316  
Förutbetalda hyresintäkter 1 179 1 149  
Förutbetalda årskort 2 964 2 297  
Övriga förutbetalda intäkter 333 398  
Skuld avs fastighets- och löneskatt 793    
  56 095 60 482  
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Styrelsens underskrifter
Signatures of the Board

Stockholm den 10 mars 2014

Chris Heister
Ordförande
Chair

Henrik Ekman Lars O Grönstedt

Soledad Piñero MisaChristina Mattsson Per-Magnus Nilsson

John Brattmyhr
Verkställande direktör
Director

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2014
Our audit report was presented on 17 March 2014

Ove Olsson
Revisor
Public Accountant

Niklas Angestav
Auktoriserad Verksamhetsrevisor
Authorized Accountant

FRILUFTSMUSEET SKANSENS UPPDRAG ÄR att, med gästen 
i centrum:
• Ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och 

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

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

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

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

UTTRYCKET ”MED GÄSTEN I CENTRUM” är ett gästlöfte som 
innebär att:
• Skansen ska befästa och utveckla sin ställning som upp-

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

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

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

THE SKANSEN OPEN-AIR MUSEUM’S mission embraces 
the following tasks with focus on our visitors:
• Providing insights into Sweden’s heritage and natural 

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

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

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

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

THE EXPRESSION “FOCUS ON OUR VISITORS” is a promise 
to visitors that entails the following aspects:
• Skansen will affirm and develop its position as a major 

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

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

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

Skansens uppdrag
Mission statement
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ALMA
Astrid Lindgrens Värld
Antikvariat Mats Rehnström
Betongindustri
Blixten & Co
Brandkontoret
Brandpool AB 
Calle Flygare Teaterskola
Carl Malmsten Furniture studies vid Linköpings universitet
Cementa
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för lättläst
Civilförsvarsförbundet Stockholm
Folkets Hus och Parker
Folkmusikens Hus 
Fortum
Friluftsfrämjandet Stockholm
Fritidsutvecklarna Idrottsförvaltningen
Fruktbudet
FUB
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Hantverksakademin
Hantverkarna Stockholm
H.M. Konungens Hovstall
ICA Handlarna Öst
IF Metall
IOGT-NTO
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Jägarnas Riksförbund
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Live Nation
LRF
Lundquist & Lindroth
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
Postmuseum
Rabén & Sjögren
Rovdjurscentret D5 Stora
Saltkråkan AB

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
SOS Barnbyar
Sponga Säteri
Statens Kulturråd
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholms Förgyllning och Bildhuggeri AB
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms Ornitologiska Förening
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms Stadsbibliotek
Stockholms Universitet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Svenska Folkdansringen
Svenska Institutet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Television 
Swedish Match 
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Södra Skogsägarna
Teaterföreningen Krut
Träarbetarnas museum
Viltskadecenter
Världsnaturfonden WWF
Weber, Saint Gobain Byggprodukter 
Årstiderna 

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

För värdefullt samarbete och stöd under 2013 vill Skansen framföra sitt varma tack till:
We are indebted to the following for their collaboration and support during 2013:
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Stiftelsen Skansen
Box 27807
SE-115 93 Stockholm
Sweden
www.skansen.se




