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Stiftelsen Nordiska museet är
nationellt museum för kulturhistoria 
med uppgift att fördjupa perspektivet 
på samhällsutvecklingen.

Museets utställningar, slott och gårdar 
levandegör minnen av liv och arbete 
i Sverige från Gustav Vasas tid till vår 
egen.

Insamling av föremål, bilder och data 
ur alla samhällsklasser är basen för 
museets verksamhet.

Genom utställningar, visningar, pub-
likationer, föreläsningar och via arkiv 
och bibliotek förmedlas kunskaper
som ökar medvetandet om historiska 
sammanhang och fördjupar insikterna 
om olika kulturer.

Nordiska museet innefattar även Julita 
gård, Svindersvik i Nacka, Tyresö slott 
och Härkeberga Kaplansgård.



Det är i det fördolda som det stora och omfattande 
arbetet på Nordiska museet sker. Om det vittnar den 
här årsredovisningen från Sveriges största kultur-
historiska museum, som i sin ägo har gigantiska 
föremålssamlingar, det största specialbiblioteket i 
sitt slag och ett oskattbart arkiv. Till detta kommer de 
många hundra husen i kulturmiljöerna på Julita gård, 
Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.

Under året har vi intensifierat flytten av cirka 100 000 
föremål ur museibyggnaden till bättre förvarings-
magasin. Det handlar om ett avancerat läggspel som 
omfattar smycken, tavlor, dräkt och textil vid sidan av 
en brokig samling av runstavar, hantverk, ordnar, mynt, 
medaljer och konstnärsmaterial. Föremålsflytten ska 
vara avslutad inom de närmaste åren för att lokalerna i 
framtiden ska kunna rymma Nordiska museets arkiv. 

Ett annat sätt att ta ansvar för samlingarna är arbetet med återförande. Islands 
nationalmuseum har under året tagit emot merparten av den s. k. isländska samlingen 
bestående av ca 700 föremål som samlades in mellan åren 1874 och 1888. Överens-
kommelsen är reglerad med ett depositionsavtal som gäller för evig tid. Nordiska 
museet behåller en liten del av samlingen, som för kommande generationer får berätta 
om den tid av Nordiska museets historia, då hela Norden utgjorde museets insamlings-
område. 

Givetvis lyfts samlingarna fram i utställningar av skilda slag, stora som små. Genom 
föremål och andra originaldokument kan utställningarna förklara och berätta historier 
som väcker engagemang och intresse. Alla som varit på Nordiska museet minns den 
stolta svanen, den pressade damastduken med bibliska motiv och de konstfullt brutna 
servetterna i utställningen Dukade bord. Den är en av museets mest omtyckta och väl-
besökta utställningar. Vi tvekade aldrig när vi bestämde oss för att lägga stora resurser 
på en renovering och uppdatering av den mer än trettio år gamla utställningen. Samma 
stolta svan pryder nu 1600-talsbordets rikedom och överflöd, men den är numera 
fräsch och nytvättad. 

Också Nordiska museet påverkas av den finansiella krisen när avkastningen från de 
anknutna stiftelserna minskar. Därför var det särskilt roligt att vi kunde förvärva Årsta-
fruns ring och finansiera köpet genom ett upprop bland museets tillskyndare. Märta 
Helena Reenstierna (1753-1841), känd som “Årstafrun”, är en av Sveriges mest kända 
dagboksförfattare. De berömda dagböckerna ägs sedan tidigare av Nordiska museet, nu 
finns också ringen med miniatyrporträtt av den berömda författarinnan i museets ägo. 
Att bland de ekonomiska tillskyndarna finna många av museets egna medarbetare är ett 
fantastiskt uttryck för att Nordiska museet är en arbetsplats där vi tror på vår uppgift. 

Christina Mattsson
Styresman för Stiftelsen Nordiska museet
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Tack vare våra Vänner

2008 firade en av Sveriges äldsta vänföreningar, Nordiska museets & Skansens 
Vänner, 90-årsjubileum med ett rikt program som gett vännerna – nya som gamla 
– stora möjligheter att närmare lära känna kunnandet och bredden i Nordiska 
museets verksamhet.

Nordiska museets personal var starkt engagerad i jubileumsprogrammet, som 
inleddes med Vänner emellan – poesialbum ur samlingarna, en utställning tillägnad 
Vänföreningen. Under sommarhalvåret arrangerade museet för sina vänner special-
program på Svindersvik, familjevisning av Tyresö slott, utflykt till Julita Gård med 
äppeldagarna och öppet hus i Nordiska museet. Några av vännerna fick chansen 
att klättra upp i museets torn, andra fick se rariteter i bibliotekets samlingar eller 
besöka konserveringsateljéerna. I Fatburen kunde de fördjupa sig i databasen över 
museets samlingar och i utställningarna träffa museets experter, som svarade på 
frågor och berättade om sina utställda favoriter. Totalt gladde sig 440 vänner åt 
jubileumsgåvorna från sitt museum. 

Vänföreningen är ett stöd för museet i dess arbete och under 2008 har museet 
mottagit ett generöst bidrag för renovering och modernisering av ljussättningen 
i dockskåpsutställningen och förarbete till animering i dockskåpen. Vännerna har 
också lämnat ett bidrag till den insamling, som gjorde det möjligt för museet att 
förvärva Årstafruns ring. 

Vänföreningens stipendier till medarbetare vid museet gick 2008 till chefen för 
Antikvariska avdelningen Lena Palmqvist för deltagande i ICOMOSs internationella 
generalkonferens samt årsmöte i Quebec i Kanada respektive forskningsassistenten 
vid Nordiska museets Institutet för folklivsforskning, Kristina Lund för studieresa 
till London och besök på Victoria & Albert Museum. Vänföreningens Arturpris 
tilldelades museets tidigare styresman Sten Rentzhog för ”utomordentliga insatser 
för svenskt museiväsen”.

Volontärernas insatser i samverkan med museets personal och de fackliga organisa-
tionerna uppskattas mycket, inte minst vid museets årliga, populära julgransplundring 
som arrangerades i samverkan med Vänföreningen.  
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