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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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Våra medarbetare gör skillnad
Our staff make the difference

I den här exposén över året som gått har vi valt att lyfta 
fram ett antal nyckelpersoner som arbetat med viktiga pro-
jekt under året. De är bara några få av alla kunniga och 
trevliga personer som arbetar här på Skansen. Personalen är 
en av de avgörande resurserna när det går bra.

I år har vi fått se hur många populära besöksmål i Sverige 
har kämpat och tappat gäster. Sommaren var sval och regnig, 
och många valde att åka utomlands i jakt på solen. Efter en 
mycket stark vår och en rekordartad påskhelg märkte vi 
också av en försvagning, men efter några veckor vände det. 
Vi har haft ett mycket bra år, och slutade på bara 7 000 färre 
besökare jämfört med 2011 då vi gick utomordentligt bra. 

Det nya Lill-Skansen är en bidragande del till att det gått 
över förväntan 2012 och vi kan se att antalet barn som kom 
till Skansen ökade under året.

Rekordstora dagar var midsommarafton med 28 269 
gäster och två allsångstisdagar i juli med 26 500 och 22 750 
gäster. Påskveckan gick också över förväntan och Drop in-
bröllop på Skansen slog rekord med 436 bröllopspar som 
gifte sig. Av dessa vigdes 353 par borgerligt och 83 kyrkligt. 

Med anledning av att många frågat efter ett familjekort och 
att Lill-Skansen öppnade så började det säljas ett nytt årskort. 
Det är ett komplement till pensionärs- och ordinarie årskort 
för en person. Det har blivit mycket populärt och säljer bra.

Lill-Skansen invigdes 31 mars 2012. En utbyggd och 
mycket förbättrad säldamm invigdes i augusti av Anja Pärson 
och första helgen i september slog Boktryckarens bostad upp 

portarna och visade en toppmodern lägenhet från 1840. Sam-
tidigt började Sollidenscenen demonteras. Den fina snäckan 
blir kvar men allt runtomkring – tak, scengolv, serviceutrym-
men, ljus- och ljudanläggning med mera – blir nytt och fint. 
Invigning beräknas till Nationaldagen 2013.

Så vill jag passa på att tacka alla våra goda samarbetspart-
ners under året och speciellt Nordiska museet och Skansens 
vänförening och Skansens byalag. 

In thIs brIef chronicle of the past year we have chosen 
to focus on a number of key members of staff who have been 
engaged on important projects here at Skansen. The staff 
are one of the decisive resources in the successful running of 
the museum. During the past year we have witnessed how 
many popular tourist attractions in Sweden have struggled 
and seen attendances fall. The summer months were cold and 
wet and many people chose to holiday abroad in search of the 
sun. Following a very successful spring season with a record 
Easter break, we experienced a brief decline in numbers but, 
after a few weeks, attendances improved again. Statistically 
we enjoyed a very successful year with only 7 000 fewer visi-
tors than in 2011 which was a hugely successful year. Our 
decline measures in per mille, while many tourist attractions 
saw attendances fall by 5–15 %. The newly opened Children’s 
Zoo is one of the reasons that attendances more than met 
expectations in 2012 and the number of children visiting 
Skansen increased during the course of the year.

building work elsewhere at Skansen. An enlarged and 
much improved seal pool was opened in August by 
alpine skiing star Anja Pärson and her family, while 
on the first weekend in September the doors to the 
Printer’s dwelling were opened, revealing an ultra-
modern apartment from 1840. At the same time the 
Solliden stage was taken down. The acoustic shell 

at the centre has been retained but everything 
else – roof, platform, lighting, sound and 

so on are being replaced. We aim at 
reopening the stage on Sweden’s 

National Day (6 June) 2013.
I should like to take this 

opportunity to thank all of 
our valued collaborators, 
most especially Nordiska 
museet, Skansen’s vänföre-
ning and Skansens byalag.

Record attendances were noted on Mid-
summer’s Eve with 28 269 visitors and on 
two sing-along Tuesdays in July with 26 500 
and 22 750 visitors respectively. Easter week 
also more than met expectations while the 
drop-in weddings at Skansen resulted in a 
record number of 436 marriages. Of these, 
353 were civil unions while 83 were church 
weddings. In 2011 there were 252 drop-in 
weddings, down from 357 in 2010. 

In answer to popular demand 
for a family season ticket, and 
in conjunction with the open-
ing of The Children’s Zoo we 
introduced a new season ticket 
for families in 2012. This com-
plements the existing season 
tickets for pensioners and for 
single visitors. The new ticket 
is very popular and is selling 
well.

The Children’s Zoo 
was formally opened to 
the public on 31 March 
2012 and it was then 
time to undertake 
some much-needed 

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

21/1
start för skansens 
barncirkus

6/2
samiska  
nationaldagen

25/3
sportlovet  
startar

31/3
Lill-skansen  
invigs

9/6
drop-in-bröllop  
– 436 par vigdes

24/6
dansen på  
skansen börjar

26/6
Premiär för sommarens omgång 
av Allsång på skansen

1/7
Premiär för sommarens  
omgång av barnens Allsång

15–29/7
Livet på  
1700-talet

27/10–4/11
höstlov med  
folktro och magi

24–25/11
första julmark-
nadshelgen

13/12
Luciafirande

17–18/12
Isen brinner  
och Julmarknad

24/12
Julaftonsöppet

31/12
nyår på  
skansen
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KAnInen Poncho hoPPAr omkring i lektionssalen på 
Lill-Skansen och är ett fint exempel på vad den här nya 
anläggningen handlar om. 

– Det ger så mycket att umgås med djur, säger Cecilia 
Dahlquist som ansvarar för Lill-Skansen, men många barn 
får aldrig chansen. Det är vetenskapligt bevisat att barn som 
får umgås med djur blir mer empatiska. Här vill vi lära barn 
hur man umgås med djur.

– Djuren mår inte bra av att bli klappade 
och hanterade av folk de inte känner. Vi 
försöker skapa möten där djurvårdare visar 
upp djur och berättar, och där man får klappa 
djuret lite grann. Lill-Skansen-teatern har 
med ett djur till en föreställning varje dag 

och då får man klappa lite grann. 
– Vi satsar också på att visa och berätta om de vilda 

svenska smådjuren som sorkar, möss, ormar och paddor. 
Det är lätt att fascineras av tigrar, hajar och elefanter men 
vi vill visa på vad vi har i vår närhet här i Sverige och berätta 
varför de små djuren också är viktiga.

Cecilia Dahlquist har jobbat med alla djur på Skansen 
sen hon började 2004. Från 2012 har hon ägnat sig åt Lill-
Skansen på heltid.

– Nu har vi lagt grunden för verksamheten men det finns 
massor med bra idéer och ett otroligt bra gäng som jobbar 
så vi fortsätter framåt 2013.

EN KANINKULLE BLIR TILL
När ett nytt Lill-Skansen planerades stod det bland annat 
en kaninkulle på önskelistan men prisuppgifterna från olika 
håll slutade på ett antal miljoner.

– Det här måste vi kunna göra själva, tänkte styrgruppen 
och gav Skansens parkchef i uppdrag att titta på kaninkullens 
vara eller icke vara.

Mats Hellqvist tittade på gamla skisser och kom så små-
ningom i kontakt med företaget Uponor som bland annat 
tillverkar markrör i olika material och format. De tände på 

Poncho the rAbbIt hops around in the classroom at 
Skansen, providing a good example of what the new children’s 
zoo is all about. ‘Connecting with animals gives so much’, 
Cecilia Dahlquist maintains. She is in charge of The Children’s 
Zoo. ‘Many children never get this chance. It has been scientifi-
cally proved that children who have opportunities to interact 
with animals learn how to become more empathic. We want 
to teach children how one interacts with animals.’

‘Animals do not thrive if they are constantly being handled 
by people they do not know, while some of our visitors are 
disappointed when they are not able to picky up all the 
animals. So we try to create situations in which the keepers 
show the animals and talk about them. The Children’s Zoo 
theatre shows a different animal every day and children can 
pat it under supervision. We are also trying to show the small 
animals that are native to Sweden like voles, mice, snakes 
and toads. It is easy to be fascinated by tigers, sharks and 
elephants, but we want to show the animals that live in close 
proximity to us in Sweden and to explain to visitors why 
small animals are also important.’

Cecilia Dahlquist is in charge of the operation and she has 
worked with all of Skansen’s animals since joining the staff 
in 2004. Since 2012 she has been dealing with The Children’s 
Zoo exclusively. ‘We have now laid the foundations for the 
new children’s zoo but there are masses of good ideas and a 
really excellent group of people working there so we shall 
continue developing the operation in 2013.’

CREATING A ‘BUNNy MOUND’
When the new Children’s Zoo was being planned, one of the 
desired features was a ‘bunny mound’, but the tenders we 
received were for millions of SEK. ‘We must be able to do this 
ourselves’, the planning group decided and asked the park 
superintendent, Mats Hellqvist, to look into the matter. He 
inspected previous plans and ultimately came into contact 
with Uponor who manufacture ground pipes of various sizes 
and materials. They were enthusiastic about the project and 

Ett år med Lill-Skansen
A year with The Children’s Zoo

Cecilia Dahlquist
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idén, satte igång sina konstruktörer och pre-
senterade en rimlig offert för projektet.

Under tiden målade Lotta Canow på in-
teriörerna på Lill-Skansen. Till kaninernas 
inomhusmiljö hade hon valt en gotländsk 
strand med raukar, och det inspirerade Mats 

att ta kontakt med Lasse Pettersson, parkchef på Botaniska 
trädgården i Visby. Lasse hjälpte till med kontakterna med ett 
stenbrott, och en regnig fredag i november tog Mats och tre 
kollegor färjan till Gotland för att hämta kalkstenskiffer. 40 
ton sten fick de med sig hem till Skansen.

Hela sommaren har kaninerna kunnat titta ner genom 
plexikupolerna på krypande barn, men de verkar ta det med 
ro. Barnen å andra sidan, har haft mycket roligt.

WEBB OCH PEDAGOGIK FöR BARN
Nya Lill-Skansen har också gjort det möjligt att utveckla nya 
metoder för att lära barn om djur på ett lekfullt och engage-
rande sätt. Lektionerna har fått en genomtänkt pedagogisk 

struktur och Lilla Kott har fått en egen sida 
på nätet som riktar sig till de allra minsta. 
Jens Djupa jobbar med skolaktiviteterna på 
Lill-Skansen.

– Det har varit ett spännande år och vi har 
fått många bokningar. Lektionerna börjar re-

dan hemma i klassrummet då man går igenom vad som finns 
på Lill-Skansen och vad man ska göra. Det gör läraren via 
smartboard eller powerpoint. Sen kommer de hit, och allt vi 
går igenom sammanfattas på vår smartboard här och skickas 
tillbaka till läraren. 

Karin Algvik är webbansvarig och har utvecklat en webb-
plats för de allra minsta.

– Vi ville göra en sida där barnen fick vara med och bestäm-
ma. Fokusgrupper med barn i åldrarna 2,5–8 år fick besluta 
om hur sidan skulle se ut och användas. Lille Kott är ledsagare 
genom djurens sidor och teckningarna är gjorda av Maria Nils-
son Thore. Att sidan fungerar visar bland annat det faktum 
att den tog hem Svenska Publishing Priset i november 2012.

their engineers duly presented a much reduced tender for 
the work involved. 

In the meantime, Lotta Canow was painting interiors at 
The Children’s Zoo. For the rabbits’ indoor premises she 
chose a beach from Gotland featuring the strange geological 
stacks. This inspired Mats Hellqvist to contact Lasse Petters-
son who superintends the botanical gardens on Gotland. 
He put them in touch with a quarry and, one rainy Friday 
in November, Mats and three colleagues took the ferry to 
Gotland and collected 40 tons of limestone shale that they 
took home to Skansen. All summer the bunnies, from their 
plastic domes, have been able to watch children crawling 
about, but they do not seem phased by this. The children, on 
the other hand, have thoroughly enjoyed themselves.

THE INTERNET AND EDUCATIONAL  
INITIATIVES FOR CHILDREN
The new Children’s Zoo has also facilitated the development 
of new methods for teaching children about animals in a 

playful and engaging manner. Lessons have gained a clearly 
thought educational structure and ‘Lilla Kott’ has been given 
its own website that is aimed at the youngest children.

‘This has been an exciting year and we have been heavily 
booked. Lessons begin in the children’s home schools where 
they check out what is available at The Children’s Zoo and 
discuss what the want to do. Their teacher uses a smart board 
or PowerPoint for this activity. Then they visit Skansen and 
everything we do here is summarized on our smart board 
and then sent back to the teachers.’ 

Karin Algvik is our webmaster and she has developed a 
website for the youngest children. ‘We wanted to design a web-
site which children could get involved in and could make deci-
sions about the site.’ Focus groups of children aged from 2,5 
to 8 years decided what the website should look like and how 
it should be used. Lilla Kott is the children’s guide through the 
animal pages while Maria Nilsson Thore has provided illustra-
tions. That the site really works is demonstrated by the fact that 
it was awarded a Swedish Publishing Prize in November 2012.

t.v. Magnus engströms snidade portal  

i trä möter besökarna på Lill-skansen.

Left: Magnus engström’s carved wooden 

entrance meets visitors to the children’s Zoo.

t.h. Marsvinet Kurre mitt i maten. 

right: Kurre, one of the guinea pigs.

Mats Hellqvist Jens Djupa
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På sKAnsen fIrAs årets stora högtider, det pågår verksam-
het i de kulturhistoriska miljöerna och på Skansens scener. 
Artur Hazelius etablerade många av våra traditioner som 
midsommar och Luciafirandet och uppfann Nationaldagen.  
I hans anda presenteras fortfarande nya koncept för program. 
Producenten Maria Kirsch har varit drivande bakom flera av 
satsningarna.

– När vi drog igång Barnens allsång så var det för att 
hitta ett bra program för barn där de fick medverka, sjunga 

och dansa med, och som också förde vidare 
en låttradition. Första sommaren var det en 
allsång på Sollidenscenen för barn, året därpå 
var det två, sen åkte Barnens allsång ut på 
turné. I år har vi haft sex allsångssöndagar 
och en turné under hösten ute i landet.

– En annan överraskning var Drop in-bröllopet, säger 
Maria. Vi hade ingen aning om hur många som skulle slå 
till med en vigsel den första sommaren 2010 när det kom 
357 par. Det var lätt kaotiskt. Året efter, 2011, kom 252 par 
och då tänkte vi att det kanske hade börjat plana ut, men 
där hade vi helt fel. I år gifte sig 436 par. Vi får förbereda oss 
ordentligt för 2013.

– Lill-Skansen hade en liten amfiteater redan på ritnings-
stadiet, så där var det självklart att vi ville fylla den med 
något roligt. Då bildades ensambeln Lill-Skansenteatern som 
har gett föreställningar hela sommaren. Den har också visat 
upp små djur och fungerat som en brygga mellan ute- och 
inneverksamheten. 

– Sen har vi ju ett otal andra egenproducerade program, 
säger Maria. Allt från sportlovsskoj till julmarknad och ny-
årsfirande. Över 2 000 programpunkter samsas i Skansens 
kalendarium. Programavdelning har att göra.

SOLLIDENSCENEN ByGGS OM
I början på september satte ombyggnationen av Solliden-
scenen igång. Schemat var pressat för till nationaldagen 2013 
ska scenen stå klar för användning.

At sKAnsen we celebrate the year’s major festivals with 
activities in the historic buildings and events on the various 
open-air stages. The founder of Skansen, Artur Hazelius, 
established many of Skansen’s traditions such as the Mid-
summer celebrations, the Lucia festivities on St. Lucy’s day 
in December and Sweden’s National Day in June. New con-
cepts in his spirit are constantly being added. Producer Maria 
Kirsch has been responsible for several pioneering events. 

‘When we started organizing children’s sing-alongs the 
idea was to produce a good programme for children that was 
interactive, in which the children could perform themselves 
and that would also mean that they learnt the traditional 
repertoire of Swedish songs. The first year there was a single 
sing-along on the Solliden stage. The next year there were two 
whereupon the event went out on tour. This year we have run 
six children’s Sunday sing-alongs as well as touring Sweden 
during the autumn. It is very gratifying that the event has 
proved so popular.’

‘Another surprise was our drop-in weddings’, Maria com-
ments. We had no idea how many couples would take the 
opportunity to marry at Skansen on the first occasion in 
2010. The event was somewhat chaotic with 357 couples 
turning up. The following year numbers were down at 252 
couples and we thought that demand would level off. But 
we were totally wrong. In 2012 436 couples were married. 
We are making elaborate preparations for 2013.

The Children’s Zoo was equipped with a stage when it 
was initially planned and so we naturally considered what 
sort of events would be appreciated.’ The theatre has been 
very successful and the actors have also shown children 
animals and acted as a link between the outdoors and the 
indoor operations. 

‘There are also innumerable events that we produce 
ourselves’, Maria explains. ‘Everything from autumn and 
spring school breaks to our Christmas market and New 
Year celebrations.’ The Skansen diary features more than 
2 000 events. So there is plenty to do for those responsible!

Nya koncept skapar nya traditioner 
New concepts create new traditions

Maria Kirsch

ByGGFAKTA SOLLIDEN
Orginalscen 1938
Scenyta 170 kvm
Nytt tak 1992
Nybyggnation 2012
Scenyta 240 kvm
Byggstart 9 september 2012
Invigning 6 juni 2013

SOLLIDEN STATISTICS
Original stage from 1938
Stage area 170 m2

New roof 1992
Remodelled 2012
Stage area 240 m2

Work commences 9 September 2012
Official opening 6 June 2013
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Anja Pärson invigde den  

upprustade säldammen i augusti.

Anja Pärson formally opened the  

renovated seal pool in August.

dagen. En historisk arena har fått en ansiktslyftning och 
Ulrica går vidare med nästa projekt på Skansen. Det finns 
några att välja på. 

ETT SPÄNNANDE ÅR
Tomas Frisk är chef för den zoologiska avdelningen på Skansen 
och nytillträdd ordförande i Svenska Djurparksföreningen.

Det största som hänt är självklart invigningen av Lill-
Skansen den 31 mars.

– Det har varit en lång, spännande och rolig process och 
det är väldigt tillfredsställande att se hur Lill-Skansen fungerar 
i praktiken. Det finns en del kvar att justera men vi är glada 
över att det blivit ett så bra flöde på besökarna. Eftersom Lill-
Skansen är så populärt var vi i början oroliga att det skulle bli 
orimligt trångt, men det har gått över förväntan. Mot slutet 
av året har vi arbetat med att justera olika detaljer för att göra 
Lill-Skansen ännu bättre till nästa högsäsong.

Det nystartade samarbetet med SLU, Sveriges Lantbruks-
universitet, har tillfört kunskap och inspiration och kommer 
att vara en värdefullt nu när nya miljöer planeras. Gråsälarna 
fick en utbyggd och förbättrad damm i augusti, med en större 
plats runt om anläggningen för alla som vill se sälarna, och 
information om sälar och situationen i Östersjön.

REMODELLING THE SOLLIDEN STAGE
Building work for the remodelled Solliden stage began in Sep-
tember 2012. The schedule was tight because the first phase has 
to be finished in time for National Day 2013. Ulrica Ericson 
was recruited to Skansen in the spring of 2012 at a time when 
planning and tendering for the stage were already in full swing. 
She is project manager in the building department’s planning 
unit and is responsible for ensuring that work on the stage runs 
according to the schedule. She is well qualified for this having 
graduated from Sweden’s Royal Institute of Technology and 
with more than fifteen years of working with diverse build-
ing projects. ‘The best thing about this job is the variety and 
meeting all the people that one collaborates with’, she notes. 
‘A project has a beginning and an end and one then goes on to 
the next project. As project manager one has to understand and 
deal with people’s expectations and has to make the process in-
telligible. Questions are often quite down-to-earth. As project 
manager one needs to be able both to interpret and to fulfil.’

For many years, prior to the post at Skansen, Ulrica 
worked as a consultant and gained experience of many 
types of construction projects. ‘I enjoyed not having to be 
in the same place all the time but this has changed since I 
came to Skansen. My assignments here are so varied. I have 

already worked on a major building project, a chicken hut 
in the Town Quarter and with replacing an almost antique 
sawdust extractor in the Furniture Factory.’ There is more 
than enough variation to come in the foreseeable future. The 
Solliden stage is scheduled for completion next summer in 
time for National Day. A historic arena has been remodelled 
and Ulrica then proceeds to the next project at Skansen. 

AN ExCITING yEAR
Tomas Frisk is head of the zoological department at Skansen. 

‘It has been a stimulating process and it is extremely grati-
fying to see how The Children’s Zoo actually works. There 
are details that need to be fixed but we are pleased to see so 
many visitors. Since The Children’s Zoo is so popular we 
were initially worried that it would get too crowded. But 
things have worked out better than we expected. 

The recently introduced collaboration with SLU – the 
Swedish University of Agricultural Sciences – has brought 
us both knowledge and inspiration and will be invaluable as 
we plan new habitats. The grey seals’ pool was enlarged and 
improved in August with more space for visitors to watch 
them and plenty of information about seals, their interaction 
with human activities and the situation in the Baltic Sea.’

Magnus och clara passade på att gifta  

sig på drop in-bröllop på tingsvallen.

Magnus och clara seized the  

opportunity to marry at a drop-in 

 wedding ceremony at tingsvallen.

nästa uppslag: Valborgsbrasan  

flammar högt på sollidenplan.

following spread: flaming bonfire  

at sollidenplan on walpurgis night.

Ulrica rekryterades till Skansens bygg-
nadsavdelning våren 2012, då projektering 
och upphandling för Sollidenscenen var i full 
gång. Det är hon väl rustad för med en bak-
grund som byggnadsingenjör, utexaminerad 
från KTH, och med över 15 års erfarenhet 

som byggkonsult. 
– Det bästa med det här jobbet är variationen, och alla 

människor man möter och samarbetar med, säger Ulrica. 
Ett bygge har en början och ett slut och sen går man vidare 
till nästa. Under tiden ska man som projektledare förstå 
och bearbeta förväntningar som finns, och göra proces-
sen begriplig. Som projektledare blir man både tolk och  
utförare.

Under åren innan Skansen jobbade Ulrica som konsult 
och fick tillfälle att arbeta med alla typer av projekt.

– Jag uppskattar omväxling i arbetet och att blanda admi-
nistrativt arbete med praktisk byggledning ute på byggplatsen.
Här är det så varierat. Jag har redan fått jobba med scenen, ett 
hönshus i stadskvarteren och bytet av en nästan antik spånsug 
på snickeriverkstaden. Det finns variation så det räcker och 
blir över här för lång tid framöver.

Sommaren 2013 ska scenen stå klar, lagom till national-

Ulrica Ericson
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boKtrycKArens bostAd återInVIGdes i början av 
september. Arbetet har genomförts efter en ny modell som 
Skansen tagit fram för utveckling av de äldre miljöerna och 
för skapandet av nya. Enligt denna modell bestäms först 
vad som ska berättas och sedan är det berättelsen som styr 
gestaltning. Vid valet av berättelser utgår man från viktiga 
skeden och brytpunkter i historien.

– Arbetet med att hitta en fungerande modell för hur vi 
ska gestalta våra miljöer framöver har varit oerhört givande, 
säger Karin Blent, ansvarig antikvarie och enhetschef på kul-
turen. Nu känner vi att vi har ett arbetsredskap för att göra 
Skansens gamla miljöer mer levande och intresseväckande 
samt historiskt trovärdiga. 

I Boktryckarens bostad berättar vi om 
1840-talet och liberalismens genombrott i 
Sverige. Arbetet startade med att vi tog fram 
ett kunskapsunderlag som gav oss en allmän 
bild av tiden. Därefter valde vi vilka områ-
den vi skulle fokusera på i berättandet och 

formulerade tre ledord för det fortsatta arbetet, demokrati, 
liberalism och borgerlighet. Berättelsen förs fram av Beata 
och Henrik, ett ungt par som tillsammans driver Beatas fars 
tryckeri och ger ut tidningen Hwad Nytt? Att miljön är ett 
tidningstryckeri är mycket passande eftersom det var genom 
tidningarna som de nya liberala idéerna spreds.

– Genom de berättelser som är knutna till miljöerna  
kommer vi närmare människorna och får möjlighet att ta del 
av människors liv under olika tider och därmed reflektera 
kring det förflutna och få perspektiv på vår samtid, säger 
Karin. 

Den här modellen har också gått på export och prövas 
just nu på Georgiens friluftsmuseum i Tiblisi. Där arbetar de 
med att utveckla en av sina miljöer och följer modellen när 
det gäller att välja berättelse och att gestalta miljön. 

– Vi utvecklar hela tiden modellen men jag tror vi kommit 
så långt i dag att vi har ett bra verktyg för vårt arbete framöver, 
säger Karin.

the PrInter’s dweLLInG was reopened in September 
after being renovated for more than two years.

The renovation process followed a new model produced 
at Skansen with a view to further developing existing historic 
settings and creating new ones. Karin Blent, head of the 
antiquarian department describes the process.

‘In accordance with the model, we first determine what 
we want to narrate, and then let the story line determine 
what the setting actually looks like. In choosing a nar-
rative we look at important historical events and social 
upheavals.’ 

‘Work on how we can develop a functional praxis for 
developing historic settings in the future has been extremely 
rewarding’, Karin Blent, the antiquary responsible for the 
project maintains. ‘We now feel that we have the tools to 
bring Skansen’s historic settings to life and to make them 
historically convincing.’ 

In the Printer’s dwelling we feature the 1840s and the break-
through of liberalism in Sweden. We started by gathering the 
necessary information to provide a historic perspective on the 
period. We then chose areas that we wanted to focus on in 
our narrative and we formulated three keywords to sustain 
future development: democracy, liberalism and the emerging 
middle class. 

The story is illustrated by Beata and Henrik, a young 
couple who run Beata’s father’s printing shop and publish 
the periodical Hwad Nytt? That the setting is a newspaper 
printing office is highly appropriate since it was through the 
newspapers that the emerging liberal ideas were disseminated.

‘By means of the narratives associated with the historic 
settings we can get closer to the people concerned and can 
better understand people’s lives at different periods. This 
helps us to reflect on the past and to gain a new perspective 
on our own era’, Karin explains. 

‘We are continually developing the model but I think that 
we have reached a point where we have developed a very 
valuable tool for our future operations’, Karin notes.

Berättelsen i fokus
Focus on the narrative

Karin Blent
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HANTVERK, SLöJD OCH TRÄDGÅRD  
– EN SAMLAD BILD AV UTBUDET 
På Skansen finns det en avsevärd mängd handburen kun-
skap som förmedlas till gäster i husen, i hantverksmiljöer, 
på programdagar, kurser och aktiviteter för barn. Att kunna 
informera om allt detta har varit ett dilemma, men nu finns 
en hantverkskalender på hemsidan som kan hjälpa till.

Här finns allt som händer med anknytning till hantverk 
och slöjd på Skansen dag för dag. På hemsidan finns också 
filmat material, renoveringstips, recept på både bröd och 
färg, beskrivning av hantverksmiljöer, trädgårdsskötsel, 

kursutbud, slöjd för barn och utbud i Skan-
senbutiken.

De som ligger bakom hantverkskalendern 
är musei pedagogen Åsa Holmgren och Skan-
sens webbansvariga Karin Algvik.

Åsa är en av dem som ansvarar på kultur-
historiska avdelningen för slöjd inom det textila området som 
linberedning, spånad och vävning. Skånegården, Statarlängan, 

Ekshäradsgården, Fäboden och Linbered-
ningsverket är hennes speciella miljöer, och 
på programsidan ansvarar hon för kultur-
avdelningens medverkan i Välkommen våren, 
Buföring, Lin- och ull och Bröd i lust och nöd.

Skansen Byggnadsvård har blivit Skansen 
Hantverk & Slöjd och ska genomföra en bredare satsning 
inom handlingsburen kunskap med inriktning mot träd-
gårdshantverk och slöjd. 

Ansvarig för verksamheten sen 2011 är Sarah Gühne, 
utbildad byggnadsantikvarie och trädgårdsmästare med 
erfarenhet från många av Skansens avdelningar. 

– Skansen har en fantastisk möjlighet att arbeta med för-
djupande folkbildning inom hantverk och slöjd. Här finns 
den teoretiska kompetensen, den handlingsburna kunskapen 
och de kulturhistoriska miljöerna. Det är perfekt som en bas 
för kursverksamheten och kunskapsförmedling.

Satsningen har också avspeglat sig i Skansenbutikens nya 
skyltning och kom väl till pass under slöjdåret 2012. 

CRAFTS, DOMESTIC ARTS AND GARDENS  
– AN OVERALL PICTURE 
At Skansen there are all sorts of hand-borne skills that are 
displayed to visitors in the historic settings, in workshops, 
at special events, courses and activities for children. Inform-
ing visitors about these skills has posed a dilemma but we 
now have a craft calendar on the website that can provide 
assistance. 

On the website one can check out exactly what activities 
pertaining to crafts and domestic skills will be taking place 
at Skansen day by day. The website also contains video clips, 
tips for renovating household items, recipes for bread as well 
as for paint, descriptions of craft settings, gardening instruc-
tions, courses, handicrafts for children and items available 
at the Skansen shop. 

Responsible for the craft calendar are museum educator 
Åsa Holmgren and Skansen’s e-communications manager 
Karin Algvik. Åsa is in charge of textile crafts, such as flax 
preparation, spinning yarn and weaving, in the history depart-

ment. The Skåne Farmstead, the Farm Labourer’s Cottage, 
the Ekshärad Farmstead, the Summer Pasture Farm and the 
Flax Mill are her special environments and, on behalf of her 
department, she also takes part in various special events where 
textile arts are involved.

Skansen’s building conservation department is now part 
of Skansen Hantverk & Slöjd and it will undertake more 
wide-ranging activities in the field of hand-borne skills, as 
well as including horticulture and handicrafts. 

Sarah Gühne, who is a qualified antiquary and horticul-
turist, has been in charge since 2011. She has experience from 
many of Skansen’s departments. 

‘Skansen is extremely well placed for running courses in 
a variety of crafts. We have the theoretical expertise and the 
hand-skills, together with the historical settings. This makes 
a perfect base for providing courses and communicating 
skills.’ 

In the Skansen shop there’s a new placement for the building 
conservation materials too.

t.v. åsa holmgren med en vacker bunt lin.

Left: åsa holmgren with a fine bunch of linen.

t.h. Julkort från officina typographica. 

right: christmas card from skansen’s  

officina typographica.

Sarah Gühne

Karin Algvik
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de utLändsKA GästernA är en viktig målgrupp och en 
spännande sådan att närma sig. De senaste åren har antalet 
kommersiella övernattningar i Stockholm ökat* och det 
märks inte minst på antalet utländska gäster till Skansen 
som har ökat till 35 %. Sen 2010 jobbar Paola Squassina som 
marknadsförare på Skansens kommunikationsavdelning och 
ansvarar för den utländska marknaden 

– Våra utländska gäster är viktiga för oss 
dels för att de är en köpstark målgrupp men 
också för att Skansen ska behålla sin position 
bland Stockholms populäraste besöksmål. 

– Skansen har så mycket att erbjuda. Det 
kan bli ett bekymmer till och med för kryss-

ningsgäster som ofta bara har en timme på sig för ett Skansen-
besök. Ett mål har varit att utforma en kortare rundtur som 
ger gästen en bra upplevelse.

– En annan utmaning är att vi måste kommunicera med så 
många språkgrupper. I januari kommer många ryska turister 
och då har vi satsat på guidade turer. Det är mycket uppskattat, 
och något som jag skulle vilja utveckla på lågsäsong. 

foreIGn VIsItors Are an important target group for 
Skansen. In recent years the numbers of overnight stays in 
Stockholm have increased.* This is particularly noticeable 
at Skansen where foreign visitors now number 35 % of the 
total. Paola Squassina has been working as a marketing 
manager at Skansen with responsibility for the foreign 
market. ‘As an affluent target group our foreign visitors are 
very important to us. Skansen has so much to offer, but 
visits can be problematic since cruise-ship passengers may 
have only an hour available for visiting Skansen. One of our 
goals has been to organize a shorter guided tour that will still 
offer people a memorable visit. It is also challenging to have 
to deal with so many different languages. January sees the 
arrival of the first Russian tourists and we have organized 
guided tours for them which have been greatly appreciated. 
We hope to develop them during the off season.’

‘I have a wonderfully interesting job and Skansen is a 
fantastic tourist attraction. Numbers of visitors from China 
are increasing, but I think that Indian tourists will be the next 
major group to discover Stockholm.’

Den viktiga utlandsmarknaden
The important foreign market

Paola Squassina

* Källa: visitstockholm.se * Source: visitstockholm.se

Besökssiffror baserat på Skansens egen postnummerundersökning från 2012 No. of visitors based on Skansen’s own 2012 post-code survey

Besöksmarknader till Skansen under 2012

Svenska besökare

Utländska besökare:
Tyskland
Ryssland
Frankrike
Italien
USA
Finland

Övriga

Visitors to Skansen 2012

Swedish visitors

Foreign visitors:
Germany
Russia
France
Italy
USA
Finland

Other
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den LILLA fLIcKAn tittade länge på Peter Asshoff där 
han satt och drejade den ena lilla vasen efter den andra. Till 
slut frågade hon:

– Vad kostar de?
– 35 kronor, svarade Peter för det här var för några år 

sedan.
– Oj, då måste vi gifta oss för då kommer vi att bli rika!
Man kunde kanske tro det, att man blir rik på krukma-

keri på Skansen, men sanningen är nog att man blir rik på 
erfarenheter och många goda samtal men att kassan håller 
sig på en modestare nivå.

Peter och Majvor Asshoff har drivit Skansens krukmakeri 
tillsammans sen 1976, och Peter började redan 1974 med sin 
dåvarande kompanjon Christer. Kompanjonen drev också 
lantbruk med sin sambo och till slut tog det överhanden så 
Majvor tog över.

2012 blev det sista året med krukmakeri, och slutet på en 
lång verksamhet. Vad kommer de att sakna?

– Det här är en fantastisk miljö att få arbeta i, säger Majvor, 
och jag kommer att sakna alla möten både med gäster och 
bekanta och alla som jobbar här på Skansen.

Krukmakeriet har haft stängt i januari och februari i alla 
år för att sen öppna på helger i mars.

– Det kommer nog att kännas märkligt den där första 
helgen när vi inte åker hit, säger Peter.

– Det är då vi äntligen ska ha långa frukostar med barn 
och barnbarn, kontrar Majvor.

Helt och hållet släpper de ändå inte Skansen. Som med-
lemmar i Skansens byalag kommer de att finnas med på 
höstmarknaden och andra dagar i byalagets regi.

– Men det ska bli skönt att få en sommarsemester för 
första gången på 38 år, säger Peter.

OTTOMANSKA RUMMET
Bakom disken på Gubbhyllan ligger en manlig oas, det  
Ottomanska rummet. Män förr tog sin tillflykt till det mo-
riska rökrummet där bekväma soffor, ottomaner, inbjöd till 

once A LIttLe girl was watching Peter Asshoff working 
at his potter’s wheel producing one little vase after another. 
After a long while she asked: ‘How much do they cost’? ‘35 
crowns’, he answered, because this was a good while ago.

‘Then we should get married because you will become 
rich!’ In point of fact, running the pottery at Skansen may 
make one rich in experiences and lively conversations but 
the financial result is modest. 

Peter and Majvor Asshoff have been running the pottery at 
Skansen together since 1976. Peter actually began two years 
earlier with a colleague. The colleague also ran a farm with his 
partner and when that became too demanding, Majvor took 
over in the pottery. 2012 was their final year at the pottery 
and marked the end of a long professional operation. What 
are they going to miss?

‘This is a fantastic environment in which to work’, Majvor 
explains, ‘and I shall miss meeting all the visitors and all the 
people who work at Skansen.’

The pottery has traditionally been closed in January and 
February and has opened at weekends in March. ‘It will seem 
strange on the first weekend in March when we no longer go 
to Skansen’, Peter observes. ‘We will be able to enjoy leisurely 
breakfasts with our children and grandchildren’.

They will not be abandoning Skansen altogether. As mem-
bers of Skansens byalag they will attend the autumn market 
and other events organized by the byalag. ‘But it will be great 
to be able to have a summer holiday for the first time in 38 
years’, Peter adds.

THE OTTOMAN ROOM
Behind the counter of the Gubbhyllan restaurant there is a 
male oasis, the Ottoman room. In earlier times men would 
flee to the Moorish smoking room with its comfortable sofas 
or ottomans which encouraged pipe smoking and philoso-
phizing. There were no snotty-nosed infants here, no wives 
engaged in domestic tasks; male ideals ruled the roost.

This may well seem desperately old-fashioned viewed 

En epok i krukmakeriet är över
End of an era at the Pottery

Peter och Majvor Asshoff tar farväl efter många bra år.
Peter and Majvor Asshoff say farewell at the end of many successful years. KC Wallberg på Gubbhyllan ger ut kokböcker på löpande band.

KC Wallberg at Gubbhyllan has published a succession of cookery books.

Liselotte Sjöberg på Stora Gungan. 
Liselotte Sjöberg at Stora Gungan.

Slöjdåret i Skansenbutiken.
Craft year at the Skansen shop.

Karin Hammar byggde en ny ugn 
helt på egen hand 2012.

Karin Hammar built herself a new 
furnace in 2012. 

Gamla krogens lilla kaffestuga på Marknadsgatan.

Café at Gamla krogen restaurant on Marknadsgatan.
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with today’s eyes, but it is easy to let oneself be enchanted 
by the Oriental calm and the comfortable sofas. There are 
hookahs waiting to be smoked on the shelf and smoking 
jackets ready on their hangers. Comfortable trousers of a 
Turkish design, Persian slippers, a fez and a velvet jacket 
were all essentials for serious smoking. Oriental rugs, fabrics 
and colours give the room a dusky and upholstered feeling. 
The Ottoman room opened in November and is accessible 
to visitors to Skansen. 

Jeanette Danielsson was appointed manager of the Tobacco 
and Match Museum in 2010 and, right from the start, she 
planned to convert snuff magnate Lagerlöf’s salon into a his-
torically valid setting. 

‘There was a variety of furnishing styles and the room 
was not open to visitors’, she explains. We wanted to turn it 
into a typical smoking room in order to say something about 
the period; and about the gender perspective which is also 
very interesting. Women grew tobacco and manufactured 
tobacco products but it was the men who were allowed to 

smoke them. Women’s liberation went hand in hand with 
beginning to use cigarettes. 

‘Today we know that smoking is a dangerous habit, but 
at that time no one knew that tobacco could be damaging 
to one’s health. Smoking was, rather, a symbol of liberation.’ 

Times change but at Skansen a shadow of times past 
remains.

NEW MANAGEMENT AT STORA GUNGAN
Liselotte Sjöberg took over the Stora Gungan restaurant to-
gether with Nathalie Björk Brandebo in 2010. They initially 
went in as partners with Kim Widman who ultimately left 
the business in May 2012. 

‘It’s great fun making alterations and improvements’, 
Liselotte maintains. ‘We have received old photographs and 
letters from relatives of people who lived in the building before 
it was moved to Skansen and we plan to make an exhibition 
upstairs so that we can tell people about the history of the 
restaurant.’

t.v. ottomanska rummet på Gubbhyllan.

Left:the ottoman room at Gubbhyllan.

t.h. Kakfat på restauration Gubbhyllan. 

right: cookies galore at the Gubbhyllan café.

piprökande och filosoferande. Här härskade de manliga 
idealen oinskränkt.

Ganska instängt och mossigt kan man tycka i dagens 2010-
tal, men det är ändå lätt att fångas av det orientaliska lugnet 
och sjunka ner på en av sofforna. Här finns vattenpipan på hyl-
lan, rökrockarna väntar på klädhängaren – turkiskinspirerade 
bekväma byxor, snabeltofflor, fez och en sammetsrock hörde 
till rekvisitan när man skulle begå rökverken. Orientaliska 
mattor, tyger och färger gör rummet murrigt och ombonat.

Ottomanska rummet öppnade i november och är öppet 
för gäster på Skansen. 

Jeanette Danielsson tillträdde tjänsten som museiansvarig 
på Tobaks- och Tändsticksmuseum 2010, och började redan 
då planera för att göra om snus-konungen Lagerlöfs salong 
till en historiskt korrekt miljö.

– Här var det olika stilar i möbler och inredning, och rum-
met var inte tillgängligt för besökare, berättar Jeanette. Vi 
ville göra det till ett typiskt rökrum för att kunna berätta om 
tiden, och även genusperspektivet som är mycket intressant. 

Kvinnor odlade, beredde och tillverkade tobaksprodukter 
men det var bara män som fick röka dem. Kvinnans frigörelse 
gick hand i hand med att börja använda cigarretter.

– Idag vet vi att det är en farlig vana, men på den tiden 
var man helt ovetande om att tobak kunde vara skadligt för 
hälsan. Det sågs som en frihetssymbol istället.

Tiderna förändras, men på Skansen finns skuggan av tid 
som flytt kvar.

Ny LEDNING PÅ STORA GUNGAN
Liselotte Sjöberg är ny ägare till Stora Gungan sedan 2010 
tillsammans med Nathalie Björk Brandebo. De gick in till-
sammans med Kim Widman som lämnade företaget helt i 
maj 2012. 

– Det finns mycket roligt att förändra och bygga på, säger 
Liselotte. Vi har fått gamla foton och brev från släktingar till 
de som bodde på Stora Gungan då den låg i Sandsborg, och 
vi planerar att göra en liten utställning här på övervåningen 
så att vi kan berätta om krogens historia också.



26 27

JUNIMAJAPRILMARSFEBRUARIJANUARI
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

innehåll i webbportalen Digitalt Museum där ett urval före-
mål publicerats under 2012. Skansen har också anslutit sig till 
ett nytt samarbete mellan Centralmuseerna och Wikipedia. 

Under 2012 har boktryckarens bostad tidsbestämts till 
1840-tal och försetts med en berättelse om en ung familj 
typisk för den framväxande liberalismen. Därefter har bygg-
naden och trädgården genomgått en grundlig renovering 
och bostaden har fått ett nytt möblemang från den aktuella 
epoken. Bostaden saknar dock ett sovrum. För att göra hem-
met komplett behövs en omflyttning som berör stora delar 
av stadskvarteret. Boktryckarbostaden är bara ett exempel i 
raden av kulturhistoriska miljöer som med tiden blivit alltför 
slitna och diffusa för att vara riktigt trovärdiga och ange-
lägna för dagens gäster.

Ett nytt treårsavtal med huvudsponsorn Fortum trädde 
i kraft från den 1 januari och avtal om fortsatt Allsång på 
Skansen har tecknats med SvT.

Som en del av det nationella uppmärksammandet av att 
romerna funnits i Sverige under 500 år presenterades pro-
grampunkten ”Möt romerna på Skansen”. En replik av en 
äldre vagn från 1930‐talet utlånad av Romskt Kulturcentrum 
med romska ciceroner visades för Skansens gäster, inredd 
med tidstypiska möbler, textilier och andra prydnader. I ett 
tält visades traditionellt kopparhantverk och gästande barn 
hade möjlighet att pröva hantverk och kläder eller lyssna till 
berättande och högläsning. 

Som en konsekvens av den pågående byggnationen på 
Sollidenplanen fick nyårsaftonens firande en något annor-
lunda inramning. En tillfällig scen byggdes och marken 

Förvaltningsberättelse 2012

styreLsen och VerKstäLLAnde direktören för Stiftelsen 
Skansen (org.nr 802003-0154) får härmed avge årsredovis-
ning för verksamhetsåret 2012.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stadgarnas ändamålsparagraf anger att:

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister utsågs till 
ny ordförande i styrelsen för Stiftelsen Skansen från den  
1 februari 2012.

Ett nytt Lill-Skansen invigdes den 31 mars. Med denna nya 
attraktion har Skansen fått ett tillskott till verksamheten, inte 
minst under de månader på året då man vill vara inomhus. 
Möjligheten att förbättra pedagogiken kring den zoologiska 
verksamheten har blivit väsentligt mycket bättre och antalet 
djurarter har utökats.

Skansen har påbörjat ett långsiktigt arbete med att digi-
talisera och tillgängliggöra de kulturhistoriska miljöernas 

röjdes av tillfälligt. Loger inrättades i byggbaracker och 
publikplatserna kompletterades med en storbildsskärm på 
Bollnästorget. Firandet avlöpte väl.

Antalet gäster har fortsatt att komma till Skansen i hög 
omfattning, det dåliga sommarvädret till trots. Sedan mitten 
av 2011 genomförs regelbundna undersökningar av gästernas 
hemorter, ålder och kön. Under 2012 var 56 % av gästerna 
kvinnor och 44 % män. Åldersgruppen 26–35 år var störst 
med 25 % men 36–45 åringarna var nästan lika många, 24 %. 
Våra yngre gäster, gruppen 0–25 år utgjorde, enligt denna 
undersökning, 18 % av det totala antalet gäster och de ut-
ländska gästernas andel var 34 % av alla gäster som svarade 
på frågorna. Även om mätningarna hittills endast genomförts 
under ett drygt år är det vår bedömning att antalet utländska 
gäster har ökat under senare år. Genom att även notera vilka 
länder som turisterna kommer ifrån kommer vi att kunna följa 
förändringarna på ett bättre sätt än tidigare.

Samarbetet med Stiftelsen Nordiska museet har avsett  
digitaliseringen av Nordiska museets deponerade föremål 

DECEMBERNOVEMBEROKTOBERSEPTEMBERAUGUSTIJULI
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Antal besök 
2012

samt förlagor för nytillverkning av manskläder från sent 
1700-tal. Även en matta i boktryckarens bostad har kopierats 
från en förlaga på museet.

REPARATIONER, UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR
Invigningen av det nya Lill-Skansen samt av den utvidgade 
övre sälbassängen utgör viktiga milstolpar under 2012. Till 
detta kommer beslutet att starta en ombyggnation av scenen 
och dess markområde. Marken vid Balderslundens uteser-
vering har renoverats och samlingen av malmstuffer och 
bergarter (den s.k. stensamlingen) har fräschats upp och fått 
en något förändrad placering.

en grå torsdag i januari,  
regn hela dagen, 11,2 mm,  
och +5 grader (89 besök)

en solig söndag med  
vinterväder (2 382 besök)

ännu en solig söndag 
(2 966 besök)

Valborg med 
publikrekord  
(21 342 besök)

norges nationaldag och 
Kristi himmelsfärd  
(totalt 37 516 besök)

Midsommar 
(28 269 besök)

sveriges nationaldag

(15 254 besök)
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Det är glädjande att konstatera att aktiviteterna som syf-
tar till att locka utländska gäster varit framgångsrika samt 
att Skansen behåller attraktionskraften hos de nationella 
besökarna.

Statsbidraget från Kulturdepartementet ökade med 637 
tkr, motsvarande 1 %, mellan 2011 och 2012. 

Entrépriserna höjdes under 2012 och entréintäkterna 
ökade med 12,2 mkr, motsvarande 14,7 %.

Lokalhyror och arrenden uppgick till 9,5 mkr (f å 9,3 
mkr) och omsättningen från försäljningen ökade med 0,9 
mkr på grund av den nya butiken vid Lill-Skansen. 

Sammanlagt ökade intäkterna, bortsett från statsbidraget, 
med 30,8 mkr mellan 2011 och 2012. Ökningen motsvarar 
23,7 %.

Verksamhetens kostnader ökade med 2,9 mkr. Underhålls-
åtgärderna avseende markanläggningar har varit högre än 
under föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 7,8 mkr mellan 2011 
och 2012. Lönekostnaderna för tillsvidareanställd personal 
ökade med 3,9 mkr, motsvarande 6,8 % och för säsongsan-
ställd personal med 2 mkr (10 %). Medelantalet anställda 
har ökat.

De senaste årens förbättrade ekonomi har inneburit att 
investeringarna har legat på en hög nivå även 2012. Inves-
teringar i byggnader, markanläggningar, maskiner, fordon, 
inventarier och värdepapper uppgick till 51 mkr (f å 57,5 
mkr). Avskrivningarna har ökat med 2,8 mkr mellan 2011 
och 2012.

Årets positiva resultat är en förutsättning för framtida 
omfattande investeringar.

Årets resultat på 30,3 mkr disponeras på följande sätt;
•	 30,2 mkr reserveras för kommande års investeringar
•	 0,1 mkr förs mot balanserat resultat.

En närmare förklaring finns i balansräkningens not 14.

NyCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008

Verksamhets- 
resultat 29 421 11 414 9 697 13 837 4 532

Eget kapital 106 240 75 891 63 989 53 283 37 872

Likviditet 0,51 0,61  1.21 1.55 1.40 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

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

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att stad-
garnas ändamålsparagraf har tillgodosetts under året.

ANTAL GÄSTER 2004–2012
(Miljoner besökare)
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att kunna attrahera dagens gäster. Att dessutom kunna 
åstadkomma en helt nya miljö närmre vår egen tid är en 
avgörande faktor för att Skansen ska uppfattas som relevant 
även framdeles.

Att det av Skansen anlitade, värdetransportföretaget gick 
i konkurs under hösten 2012 visade vilka risker kontant-
hantering kan medföra. Skansen gick dock helt skadeslös 
ur denna situation.

EKONOMISK öVERSIKT
Antalet gäster blev 1 415 283, att jämföra med 2011 års 
siffra på 1 421 457. Minskningen utgör endast 6 174 gäster.

Årets resultat är mycket gott. En stor del av överskottet på 
drygt 30 mkr, drygt 13 mkr, är ett engångsbelopp på grund 
av en återbetalning av felaktigt betald energiskatt under tidi-
gare år. Resterande överskott på 18 mkr har uppstått genom 
att intäkterna från de höjda entrépriserna inte förbrukats 
i budgeterad omfattning. Under pågående byggnation av 
Lill-Skansen försattes markentreprenören i konkurs vilket 
innebar att Skansen fick utföra återstoden av arbetet i egen 
regi. Detta fick, i sin tur, till följd att andra planerade arbeten 
fick skjutas på framtiden. Den bokförda kostnaden för kon-
sumtionsavgifter i form av el, vatten och avlopp, fjärrvärme, 
gas och olja är lägre än föregående år.

Överskottet har genererat likvida medel som kunnat an-
vändas för att betala en väsentlig del av det pågående bygget 
av en ny scen på Sollidenplanen.

Intäkterna från entréer, försäljningen inom området samt 
omsättningen hos våra arrendatorer och hyresgäster är helt 
beroende av hur många och vilka gäster (barn som har fri 
entré och/eller betalande vuxna) som besöker oss. Det statliga 
anslaget täcker 34 % av Skansens kostnader (f å 36 %).

Antal besök 
2012

En gåva från Brandkontoret har gjort det möjligt att på-
börja renoveringen av Tottieska gården. Energibesparande 
åtgärder genomförs, inredningen bli mer trovärdig med fler 
rum och husets tillgänglighet ökas genom att en brandut-
rymningstrappa byggs. 

HÄNDELSER I EN NÄRA FRAMTID
Under slutet av januari 2013 beviljades Skansen ett löfte om 
ett långfristigt lån på maximalt 45 mkr för att täcka en del av 
finansieringen av den nya scenen. Under februari förväntas 
Skansen lyfta den första summan av lånet. Scenen ska stå 
klar till nationaldagen 2013.

SKANSENS RISKER
Att andelen utländska turister ökar har inneburit en positiv 
utveckling av entréintäkterna eftersom gruppen är relativt 
okänslig för entrépris och väderlek. Samtidigt medför den 
ökade andelen en ökad risk eftersom vår möjlighet att påverka 
utlandsmarknaden är begränsad och politisk och ekonomisk 
oro lätt kan innebära att turismen minskar.

Många av Skansens kulturhistoriska miljöer är, likt bok-
tryckarbostaden, i behov av en genomgripande översyn för 

en allsångstisdag 
(26 514 besök)

Makalöst oväder 
(860 besök)

den årliga höst-
marknadshelgen 
(totalt 15 600 besök) Allhelgonahelgen

(totalt 9 120 besök)

första julmarknadshelgen  
(totalt 10 721 besök)

Julmarknadshelg 
(totalt 24810 besök)

Källor: Skansen Gästservice, SMHI



… flest besökare från 
sverige (1 303 484 st) … 

… följt av finland  
(47 224 st). 

Minst antal besökare 
kom från Aruba (1 st).

Most visitors were from 
sweden (1 303 484) … 

… followed by finland  
(47 224). 

Least visitors came 
from Aruba (1 person).

det land vars besök ökade mest var 
barbados (+200 %).

Polens besök ökade med 30 %. Av dem 
var störst andel boende i Mazowieckie.

Japanska besök ökade med 25 %.  
de var mest intresserade av djuren.

country with largest increase of visitors 
was barbados (+200 %).

Visitors from Poland increased by 30 %. 
Largest group from Mazowieckie.

Visitors from Japan increased by 25%. 
they were specially interested in animals.

under 2012 fick skansen.se 1 556 007 besök. Av dem kom … In 2012, 1 556 007 people visited skansen.se 

WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB

60 % 60 %
Ökning av antal vänner på 
facebook från 2011 (från  
9 401 till 15 603 stycken)

Increase in number of  
facebook friends from 2011 
(from 9 401 to 15 603)

18 917 550
totalt antal visningar av inlägg på facebook.
total number of viewings of posts on facebook.

40 238
Incheckningar på skansen via skansens facebook-sida.
checkins on skansen via skansen’s facebook page.

3 540 000
Antal vänner till befintliga facebook-vänner.
friends of existing facebook friends.

Mobilsurf ökade 
med 150 % från 
2011 …
Mobile surfing 
increased by 150% 
from 2011 …

FACEBOOKFAKTA FACEBOOK FACTS

UR BLOGGOSFÄREN FROM THE BLOGOSHPERE

WEBBESöK/ENHETER WEB VISITS/DEVICES

Skansen i den digitala världen 2012
Skansen in the digital world 2012

“På Sveriges nationaldag släpper de ut kungen 
från Skansen. Han vinkar till människorna och 
tycker det är roligt att få se sig omkring.” 
Lissi, 6 år, bloggar om skansen

‘On Sweden’s National Day they let the king out 
of Skansen. He waves to the crowds and enjoys 
having a look around.’ 
Lissi, aged 6, blogs about skansen

… varav ökning-
en av iPad var 
hela 320 %.
… whereof 
increase in iPad 
was 320 %.
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BESöK PÅ SKANSEN.SE VISITS TO SKANSEN.SE
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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 

Staff costs 

Depreciation and write-off of fixed assets

Total costs 

RESULT OF OPERATIONS

RESULT FROM FINANCIAL INVESTMENTS

Other rental income and similar profit/loss items

Cancelled depreciation of shares

Depreciation of shares

Net return from sale of securities

Interest expenses

Total of financial investments

NET PROFIT/LOSS FOR THE yEAR

Tkr (KSEK) Not (Note) 2012 2011

INTÄKTER

Statsbidrag 1 67 994 67 370
Inträdesavgifter och årskort  95 337 83 127
Program- och aktivitetsintäkter 2 8 285 9 910
Försäljning och lotterier  15 529 14 620
Lokalhyror och arrenden  9 537 9 308
Övriga intäkter 3 30 821 11 694
Summa intäkter  227 503 196 029

KOSTNADER

Verksamhetens kostnader 4 −70 523 −67 659
Personalkostnader 5 −119 674 −111 892
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 6 −7 885 −5 064
Summa kostnader  −198 082 −184 615

VERKSAMHETSRESULTAT   29 421 11 414

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 737 802
Återförd nedskrivning av aktier  150 0
Nedskrivning av aktier  −35 −522
Nettoresultat från försäljning av värdepapper 8 83 210
Räntekostnader  −7 −2
Summa finansiella investeringar  928 488

ÅRETS RESULTAT  30 349  11 902

Balansräkning
Balance sheet

ASSETS

Fixed assets

Tangible assets

Buildings and land

Current investments

Vehicles, machines, equipment and animals

Ongoing investments

Financial assets

Investments held as fixed assets 

Total fixed assets

Current assets

Stock

Current receivables

Trade debtors 

Other receivables

Prepaid expenses and accrued income

 

Cash and bank balances

Total current assets

Total assets

EQUITy, PROVISIONS AND LIABILITIES

Equity

Share capital

Own reserves

Reserves from own operations

Remaining balance 

Net profit/loss for the year 

Total equity 

Provisions 

Current liabilities

Accounts payable 

Other liabilities

Accrued income and prepaid expenses 

Total current receivables 

Total equity, provisions and liabilities 

Contingent liabilities/Pledged assets

Tkr (KSEK) Not (Note) 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar 9 71 246 26 918
Pågående investeringar 9 31 740 49 768
Fordon, maskiner, inventarier och djur 10 31 312 12 826
Pågående investeringar 10 5 330 7 325
  139 628 96 837
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 10 151 9 628
Summa anläggningstillgångar  149 779 106 465

Omsättningstillgångar
Varulager 12 4 732 4 454
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  3 917 3 314
Övriga fordringar  5 680 3 079
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 8 999 11 399
  18 596 17 792
 
Kassa och bank  21 366 23 795
Summa omsättningstillgångar  44 695 46 040

Summa tillgångar  194 474 152 505

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Grundkapital  4 600 4 600
Egna fonder  1 899 1 954
Reserverat från egen verksamhet  98 028 67 843
Balanserat resultat  −28 636 −10 408
Årets resultat  30 349 11 902
Summa eget kapital 14 106 240 75 891

Avsättningar 15 1 353 1 573

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  24 229 12 158
Övriga skulder  2 170 1 849
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 60 482 61 034
Summa kortfristiga skulder  86 881 75 041

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  194 474 152 505

Ansvarsförbindelser/ställda panter  Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Cash flow

Tk

CURRENT OPERATIONS

Results of operations

Adjustment for items not included in cash flow:

Write-offs

Profit from discarded inventories

Write-down of sales of securities 

Interest and dividends received 

Return on sales of securities

Interest paid

Cash flow from current operations  

prior to change in working capital

Change in working capital:

Increase/Reduction of stock 

Reduction/Increase of receivables

Reduction/Increase of current investments 

Reduction/Increase of liabilities

Cash flow from current operations

INVESTMENT OPERATIONS

Acquisition of buildings and land improvements 

Acquisition of vehicles, machines,  

inventories and animals

Acquisition of shares and participations 

Cash flow from investment operations 

year’s cash flow

Liquid assets at beginning of year

Liquid assets at year-end

Tkr (KSEK) Not (Note) 2012 2011

DEN LöPANDE VERKSAMHETEN

Verksamhetsresultat  29 421 11 414
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar  6 7 885 5 064
Förlust vid utrangering av inventarier 5 0 6
Återförd nedskrivning vid försäljning  
av värdepapper 11 −55 −109
Erhållen ränta och utdelning  737 802
Resultat vid försäljning av värdepapper  83 210
Erlagd ränta  −7 −2
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  38 064 17 385 

Förändring av rörelsekapitalet:
Ökning/Minskning av varulagret  −279 425
Ökning av fordringar  −805 −4 371
Ökning/Minskning av kortfristiga placeringar  0 10 000
Ökning av skulder  11 621 21 860
Kassaflöde från den löpande verksamheten  48 601 45 299

INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av byggnader och markanläggningar 9 −29 012 −45 600
Förvärv av fordon, maskiner,  
inventarier och djur 10 −21 665 −10 760
Förvärv/försäljning av aktier och andelar 11 −353 −1 107
Kassaflöde från investeringsverksamheten  −51 030 −57 467

Årets kassaflöde  −2 429 −12 168
Likvida medel vid årets början  23 795 35 963
Likvida medel vid årets slut  21 366 23 795

Noter

VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samtliga belopp är i tkr. 

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

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

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

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

Skansens djur bokförs som anläggningstillgång i den mån 
anskaffningskostnaden överstiger 10 tkr. Avskrivningstiden 
bedöms utifrån det enskilda djurets förväntade livslängd, 
normalt 5 eller 10 år. Flertalet djur saknar anskaffningsvärde 
eftersom de förvärvats genom egen uppfödning, byte med 
andra djurparker eller finns på Skansen som lån. 

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

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

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

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

NOT 1 STATSBIDRAG
Statsbidraget för kalenderåret 2012 uppgick till 67 667 tkr. Bidraget från Kulturdepartementet ökade 
med 637 tkr från 2011, motsvarande 1 %. Bidrag har även lämnats av Statens Kulturråd med 50 tkr för 
programpunkten Barn och Böcker, samt av Svenska Institutet för ett samarbete med Georgien 277 tkr.

Specifikation: 2012 2011
Anslag från Kulturdepartementet 67 667 67 030
Övriga statliga bidrag 327 340
Summa 67 994 67 370
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NOT 2 PROGRAM- OCH AKTIVITETSINTÄKTER
Inom Skansen ordnas en mängd stora och små aktiviteter, av såväl nöjes- som kulturhistorisk karaktär,  
som genererar intäkter.

Fördelning 2012 2011
Skansen gemensam 2 798 3 003
Säkerhetsavdelningen 71 93
Kommunikationsavdelningen 878 1 257
Kulturhistoriska avdelningen 957 1 412
Park- och trädgårdsavdelningen 3 2
Programavdelningen 2 334 2 673
Zoologiska avdelningen 1 162 1 273
Byggnadsavdelningen 82 197
Summa 8 285 9 910 

NOT 3 öVRIGA INTÄKTER
I övriga intäkter ingår anställningsstöd, gåvor, sponsorintäkter till den löpande verksamheten, 
försäkringsersättningar, samt konsumtionsavgifter från arrendatorerna. 

Specifikation 2012 2011  
Anställningsstöd 1 495 1 117
Vidarefakturerade konsumtionsavgifter 4 487 4 072
Gåvor 780 2 375
Försäkringsersättningar 77 2
Sponsorintäkter 8 186 2 876
Utdelningar från anknutna stiftelser 1 120 718
Varumärkeslicensiering 24 100
Återbetald energiskatt 13 295 0
Övrigt 1 357 434
Summa 30 821 11 694 

Under 2011 fick Skansen ärva större delen av tillgångarna (80 % av värdet på en bostadsrätt) i ett dödsbo. Spons-
ringsintäkterna från avtalet med Konsumentföreningen Stockholm har periodiserats över avtalsperioden. Under 
2012 har 5 350 tkr bokförts från detta avtal. Den återbetalda energiskatten avser sex års felaktiga inbetalningar. 

NOT 4 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Fördelning 2012 2011
Skansen gemensamt 7 211 5 425
Säkerhetsavdelningen 2 951 2 464
Kommunikationsavdelningen 14 744 12 844
Kulturhistoriska avdelningen 2 433 2 198
Zoologiska avdelningen 3 415 2 610
Park- och trädgårdsavdelningen 9 044 6 664
Programavdelningen 9 318 8 395
Byggnadsavdelningen 19 521 19 153
Planerade reparationer och underhåll 1 886 7 906
Summa 70 523 67 659

NOT 5 PERSONALKOSTNADER 
Medelantalet anställda 2012 2011 
Antal anställda 254,9 244,7 
•	 varav män 39 % 42 % 
•	 varav säsongsanställda 71 68 
•	 varav säsongsanställda män 28 % 30 %  
 
Av styrelsens sju ordinarie ledamöter var tre kvinnor och fyra män.  
Skansenchefen är man och av de nio avdelningscheferna är fyra kvinnor och fem män.

Löner och ersättningar till 2012 2011 
Styrelsen och Skansenchefen 1 326 1 305
Tillsvidareanställd personal 61 577 57 677
Säsongsanställd personal 22 076 20 048
Summa 84 979 79 030  

Sociala avgifter, pensioner mm 2012 2011
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 24 958 23 440
Pensionskostnader inklusive löneskatt 6 871 6 180
Övriga personalkostnader 2 866 3 242
Summa 34 695 32 862 

Totalt 119 674 111 892 

Skansenchefen har, förutom ordinarie månadslön, rätt till en pensionsförsäkring enligt ITP-planen 
samt en pensionsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. Den sammanlagda pensionspremien, utöver 
ITP, år 2012 var 176 tkr (f å 172 tkr). Uppsägningstiden från Skansens sida är 24 månader. 

Sjukfrånvaron under perioden  2012 2011
Total sjukfrånvaro 5,05 % 4,60 %
•	 varav kvinnor 6,07 % 5,74 %
•	 varav män 3,46 % 2,97 %  

 
Sjukfrånvaron fördelad per åldersgrupp 2012 2011
•	 50 år och äldre 5,86 % 5,00 %
•	 30–49 år 5,27 % 4,83 %
•	 29 år och yngre 2,53 % 2,89 %  
Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar i följd omfattar 43,97 % av den totala sjukfrånvaron (f å 34,79 %). 

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Några nedskrivningar har inte skett under 2012.
 2012
Nedskrivning 0 
Övriga avskrivningar 7 885 
Summa av- och nedskrivningar 7 885 
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NOT 7 öVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 2012 2011
Erhållna räntor 398 462
Erhållen utdelning 339 340 
Summa 737 802   
  

NOT 8 NETTORESULTAT FRÅN FöRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER
 2012 2011
Vinst vid försäljning av värdepapper 147 335
Förlust vid försäljning av värdepapper −64 −125
Summa 83 210  

NOT 9 ByGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR
 2012
Byggnader 
Ingående anskaffningsvärde 40 906
Årets anskaffning 28 247
Utgående anskaffningsvärde 69 153

Ingående nedskrivning −14 905
Årets nedskrivning 0
Utgående nedskrivning −14 905

Ingående avskrivning −7 068
Årets avskrivning −1 288
Utgående avskrivning −8 356

Ackumulerade av- och nedskrivningar −23 261

Bokfört värde byggnader 45 892

Markanläggning
Ingående anskaffningsvärde 14 244
Årets anskaffning 18 794
Utgående anskaffningsvärde 33 038

Ingående nedskrivning −210
Årets nedskrivning 0
Utgående nedskrivning −210
 
Ingående avskrivning −6 050 
Årets avskrivning −1 424 
Utgående avskrivning  −7 474
 

Ackumulerade av- och nedskrivningar  −7 684
 
Bokfört värde markanläggningar  25 354

Summa bokfört värde byggnader och markanläggningar 71 246

Pågående nyanläggningar  31 739

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

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

Under 2010 har Novillas undervåning byggts om och anpassats till kontorslandskap för kommunika-
tionsavdelningen. Renoveringen avskrivs på 20 år.

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

Det nya Lill-Skansen invigdes under 2012. Byggnaden avskrivs på 33 år.
Restaurangbyggnadens taxeringsvärde uppgår till 16 400 tkr. Övriga byggnader saknar taxeringsvärde. 
Mälarvattenanläggningen finns bokförd som markanläggning och är efter 10 år, helt avskriven i och 

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

markanläggning har även investeringen i ett fjärrvärmenät bokförts.
Under 2012 har den övre sälanläggningen utvidgats och en ny publikplats byggts. Till detta kommer 

Lill-Skansens markanläggning.
Byggandet av den nya scenen och dess markanläggning finns bokförda under pågående investeringar 

liksom den påbörjade renoveringen av Tottieska huset och uppförandet av en ny byggnad för glasbruket.

NOT 10 FORDON, MASKINER, INVENTARIER OCH DJUR
Under 2012 har fordon, maskiner, inventarier och djur till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 860 tkr 
(f å 2 300 tkr) utrangerats. 

 2012 
Ingående anskaffningsvärde 32 425 
Årets utrangering/försäljning −860 
Årets anskaffning 23 659
Utgående anskaffningsvärde 55 224

Ingående nedskrivning −1 646
Årets nedskrivning/försäljning 0
Utgående nedskrivning −1 646

Ingående avskrivning −17 952 
Årets utrangering/försäljning 860 
Årets avskrivning −5 173
Utgående avskrivning −22 265
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Bokfört värde 31 312

Pågående anläggningar 5 330
  
En stor del av årets anskaffning består av Lill-Skansens inredning. Under 2012 har stambytet på Solli-
dens restaurang samt scenens inredning bokförts som pågående anläggning.

Skansen har dessutom avtal avseende finansiell leasing av två stycken traktorer/redskapsbärare, en 
städmaskin för utomhusbruk samt elva elbilar. (Enl. BFNAR 2000:4). Kostnaden 2012 uppgick till 524 tkr 
(f å 555 tkr).

NOT 11 AKTIER, ANDELAR OCH RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Aktier och andelar 2012
Ingående anskaffningsvärde 7 824 
Årets anskaffning 899
Årets försäljning −638 
Utgående anskaffningsvärde 8 085

Värdereglering aktier och andelar
Nedskrivet tidigare år −1 312 
Återförd nedskrivning vid försäljning 55 
Återförd nedskrivning i bokslutet 115 
Utgående värdereglering −1 142

Räntebärande värdepapper:
Ingående anskaffningsvärde 3 116 
Årets anskaffning 92 
Årets försäljning 0 
Utgående anskaffningsvärde 3 208
 
Summa bokfört värde 10 151
Marknadsvärde 10 589

NOT 12 VARULAGER
Nedskrivning av inkuranta varor, till ett värde av 640 tkr (f å 179 tkr), har skett i samband med invente-
ring. 

NOT 13 FöRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 2012 2011 
Förutbetalda kostnader 1 563 1 952 
Upplupna intäkter:
Upplupna hyresintäkter 1 559 2 212
Bankinsättningar efter årsskiftet 1 494 1 381
Upplupna anställningsstöd 177 83
Upplupna ersättningar för turistkort 537 372
Gåva från Brandkontoret 3 125 5 000
Övriga upplupna intäkter 544 399
Summa 8 999 11 399

NOT 14 FöRÄNDRING AV EGET KAPITAL
 Grundkapital Egna fonder Reserverat från Balanserat Årets
   egen verksamhet resultat resultat
Belopp vid årets ingång 4 600 1 954 67 842 −10 408 11 902
Omföring av föregående års resultat    11 902 −11 902
Nedskrivning av värdepapper  −55  55
Förändring av investeringsreserver   30 000 −30 000
Förändring av övriga reserver   185 −185
Årets resultat     30 349
Belopp vid årets utgång 4 600 1 899 98 027 −28 636 30 349

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

 2012 2011  
Pensionsåtagande enligt FPG/PRI 1 089 1 266
Upplupen löneskatt på pensionsåtagande 264 307
Summa 1 353 1 573  

NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FöRUTBETALDA INTÄKTER
  2012 2011 
Villkorade gåvor/bidrag och fondavkastningar  42 167 44 637 
 Semesterlöneskuld  5 353 4 796
Upplupna löner och sociala avgifter  6 802 6 184
Övriga upplupna kostnader  2 316 1 811
Förutbetalda hyresintäkter  1 149 1 105
Förutbetalda årskort  2 297 1 750
Övriga förutbetalda intäkter  398 751
Summa  60 482 61 034  
 

I december 2009 tecknades ett sponsringsavtal med Konsumentföreningen Stockholm. Inbetalningarna 
har bokförts som villkorat bidrag och periodiseras som intäkt över avtalsperioden. Bland villkorade 
gåvor finns även Brandkontorets gåva för den pågående upprustningen av Tottieska huset.
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frILuftsMuseet sKAnsens uPPdrAG är att, med gästen 
i centrum:
•	 Ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och 

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

•	 Gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak 
från 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
Antikvariat Mats Rehnström
Betongindustri
Blixten & Co
Brandkontoret
Calle Flygare Teaterskola
Carl Malmstens Centrum för Träteknik och Design,  
vid Linköpings universitet
Cementa
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för lättläst
Civilförsvarsförbundet Stockholm
Engwall o. Claesson
Folkets Hus och Parker
Fortum
Friluftsfrämjandet Stockholm
Fristad Bygg 
Fritidsutvecklarna Idrottsförvaltningen
Fruktbudet
FUB
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Hantverksakademin
ICA Handlarna Öst
IF Metall
IOGT-NTO
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Jägarnas Riksförbund
Järnhandelns Intresseförening
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Live Nation
LRF
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Ambassad
Postmuseum
Rabén & Sjögren
Rikskonserter
Rovdjurscentret D5 Stora
Rädda Barnen
Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
SOS Barnbyar

Statens Kulturråd
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholms Förgyllning och Bildhuggeri AB
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Handvävare
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Stockholms Stadsbibliotek
Stockholms Universitet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Svenska Folkdansringen
Svenska Institutet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Rovdjursföreningen
Sveriges Körförbund
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Television 
Swedish Match 
Swedish Traditional Events
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Södra Skogsägarna
Teaterföreningen Krut
Träarbetarnas museum
TV4
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 2012 vill Skansen framföra sitt varma tack till:
We are indebted to the following for their collaboration and support during 2012:
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Stiftelsen Skansen
Box 27807
SE-115 93 Stockholm
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www.skansen.se


