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När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första 
insamlingsresa i Dalarna 1872 ville han rädda en folkkultur som han trodde skulle gå 
förlorad. Året därpå, den 24 oktober, öppnade han den första utställningen under namnet 

hade samlingen blivit så omfattande att han ombildade den till stiftelsen Nordiska museet 
och i sitt överlåtelsebrev skänkte han samlingarna till svenska folket. En särskild nämnd med 
fem ledamöter skulle ansvara för verksamheten, som även kom att inkludera Skansen grundat 
1891. Snart blev de tillfälliga utställningslokalerna för små. Planerna på det stora museibygget 
på Djurgården växte fram med syftet att skapa ”en bra hemvist för museets utomordentliga 
samlingar och en stor nationell festhall”. Detta lade grunden för Nordiska museet och Skansen, 
som vid tiden för Artur Hazelius död hade vuxit till en nationell institution med internationell 
räckvidd. 

För Artur Hazelius stod människan i centrum. ”Känn dig själv” satte han som motto på 
museets emblem. Museet skulle bli en grund för kommande generationer att stå på. Föremålen 
som samlades in skulle beskrivas, registreras och resultaten publiceras. De vetenskapliga 
perspektiven skulle gå hand i hand med folkbildningsarbetet. Från och med 1963 tog staten ett 
större ekonomiskt ansvar för verksamheten och har sedan dess utsett nämndens ledamöter. 
Samtidigt avskildes Skansen och blev en självständig stiftelse med egen styrelse. Institutionerna 

Nordiska museet är i dag Sveriges största kulturhistoriska museum. Samlingarna speglar landets 
kulturhistoria från och med 1500-talet fram till nutid. Samlingen omfattar cirka 1,5 miljoner 
objekt och tar cirka 25 000 m2 magasinsyta i anspråk. Arkivet omfattar drygt 4 700 hyllmeter, 
biblioteket cirka 3 800 hyllmeter och fotosamlingarna bedöms innehålla cirka 6 miljoner 

hundra år, inte bara om materiell och social kultur utan också om den andliga kulturen – om hur 
man tänkt, känt och trott.

skilda håll i landet: Tyresö slott, Julita gård, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård. Även Villa 
Lusthusporten (Wicanderska villan) mitt emot museet på Djurgården tillhör stiftelsen. De olika 

driften och förvaltningen av dessa miljöer med cirka 460 byggnader, oftast i samverkan med 
utomstående intressenter – kommuner, byalag, föreningar och privatpersoner. 

styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Ansvaret för 
frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos 
styrelsen, i enlighet med stiftelselagen och enligt stiftelsens egna stadgar.

Av stadgarna framgår att Nordiska museet har till uppgift att bevara och levandegöra minnet 
av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter 1520. Museets ansvar omfattar hela 
det kulturhistoriska fältet med undantag av de delar som hänförs till någon annan institution. 
Museet ska enligt stadgarna särskilt

annan kulturförmedlande verksamhet

Detta är Stiftelsen Nordiska museet







Det var min första ordförande i  
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Socker 
Foto Nordiska museet

Hem och bostad 
Foto Peter Segemark 
© Nordiska museet

Gamlingar – hur var det 
och hur vill du ha det?
Foto Nordiska museet

Spel 
Fotograf okänd,  
Nordiska museets arkiv

Gamlingar – hur var det 
och hur vill du ha det?
Foto Ernst Manker 
© Nordiska museet

Folkhemmets rum: 
Sovrummet
Foto Ateljé Bellander 
© Nordiska museet
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