
Årsredovisning
Stiftelsen Nordiska museet 2007



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.



Så är 100-årsfirandet lyckligt över-
stökat! 2007 var det hundra år sedan 
som museibyggnaden på Djurgården 
öppnades för allmänheten. Jubileums-
året präglades av många evenemang 
som fick stor uppmärksamhet.

Ändå minskade det totala antalet 
besökare. När entréavgifterna infördes 
igen försvann också de mindre vana 
museibesökarna, besökare under trettio

år och de som hade lägre utbildning. Minskningen blev ca 35 % jämfört med åren innan
och besöksantalet ligger nu på samma nivå som innan den fria entrén infördes. Marknads-
undersökningarna bekräftar också att museet återigen fått en äldre mer musealt intres-
serad publik.

Höjdpunkten i Nordiska museets jubileumsfirande 2007 blev annars den stora subven-
tionerade jubileumsbanketten som gick av stapeln den 8 juni. Med jubileumsbanketten 
fullföljde vi grundaren Artur Hazelius idé om den stora hallen som museets hjärtpunkt.
Hazelius ville att den stora hallen skulle vara den festsal där stora nationella fester skulle
firas. Följaktligen ordnade vi ett stort kalas i syfte att skaffa pengar för en bättre ljussätt-
ning av den stora hallen. 450 gäster svarade på inbjudan. Mot kuvertavgift fick de 
betalande gästerna en välsmakande måltid, utvalda drycker och musikalisk underhåll-
ning av högsta klass.

För hundra år sedan var fasaden smyckad med girlander och tusentals personer 
väntade i hällande ösregn på att komma in i museibyggnaden sedan kronprins Gustaf 
invigningstalat. Förra årets jubileumskväll bjöd på strålande försommarväder, girland-
erna fanns på plats liksom HKH Kronprinsessan och precis som 1907 togs gästerna 
emot på trappen av museets medarbetare klädda i folkdräkt.

Vårt eget arbete var den viktigaste förutsättningen för den lyckade banketten. Vi höll 
själva i alla trådar utan inhyrda festfixare och kunde därför också låta vinsten oavkortad 
gå till ”Ett ljusare museum”, d.v.s. en avancerad ljussättning av stora hallen. Det var en 
lärorik tid, att som Artur Hazelius försöka övertyga privatpersoner och företag hur 
viktigt det är att stödja den kultur som museet representerar. Nu har Nordiska museet 
som det första museet i Sverige i egen regi genomfört en välgörenhetsbankett. Den 
12 december tändes belysningen i den stora hall som var Artur Hazelius hjärtesak. 
En fin avslutning på jubileumsåret 2007.

Christina Mattsson
Styresman för Stiftelsen Nordiska museet
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ÅRSREDOVISNING 2007 
Stiftelsen Nordiska museet (Org nr 802002-4686) får härmed avge redovisning för 
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2007. 
 
Stiftelsen Nordiska museet är nationalmuseum för kulturhistoria. Som mål för stiftelsen gäller 
dels de verksamhetsmål som utgår från stiftelsens stadgar, dels de målformuleringar för 
museet som redovisas i regeringsbeslut för 2007 (2006/9499/BIA). Museet följer de av 
riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitik. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten under 2007 
Stiftelsen Nordiska museet är allt sedan grundandet en central institution i Sverige. Museet 
kan idag definieras som en ABM-institution som både förvaltar kunskap och producerar ny 
kunskap, såväl utifrån de äldre samlingarna som utifrån en fortlöpande insamling, 
dokumentation och forskning. Museet gör kunskapen tillgänglig genom framför allt 
utställningar, publikationer, seminarier och föreläsningar samt direkt service och kontakt med 
forskare och andra besökare. 
 
Vid sidan av ett antal statliga museer deltog Nordiska museet i fri entré-reformen. Finansie-
ringen skedde genom en kompensation baserad bland annat på entréavgifter från tidigare år. 
2007 återinfördes entréavgifterna samtidigt som kompensation gavs för bibehållen fri entré 
för barn och unga under 19 år. Förändringen innebar att museet förlorade 35 % av sina 
besökare jämfört med året innan.  
 
Museet har under 2007 prioriterat projekt som har stor betydelse för museets möjligheter att 
effektivt och med hög kvalitet möta brukarnas skilda behov och önskemål. Hit hör arbetet 
med databassystemet Primus, arkivdatabasen Visual Arkiv och utvecklingen av Fatburen som 
en port till museets rika källmaterial. ABM-sambandet har stärkts genom samlokalisering av 
biblioteksexpeditonen och Fatburen och det långsiktiga arbetet för att öka tillgängligheten till 
museets samlingar har intensifierats tack vare Accessprojektet. 
 
Årets intäkter uppgick till 159,1 mkr (f.å. 149,2) en ökning med 9,9 mkr. Av de totala 
intäkterna utgör statsanslaget, inklusive bidrag från Länsarbetsnämnden, 111,6 mkr, 70,1 % 
(f.å. 116,0, 77,8 %), en minskning med 4,4 mkr, varav anslaget har minskat med 6,9 mkr p g a 
utebliven kompensation för fri entré och bidraget från Länsarbetsnämnden har ökat med 2,5 
mkr. De övriga intäkterna uppgick till 24,5 mkr (f.å. 17,1) en ökning med 7,4 mkr. De externa 
bidragen har ökat med 7,0 mkr. 
 
Årets kostnader uppgick till 153,8 mkr (f.å. 147,1) en ökning med 6,7 mkr. 
 
Årets resultat uppgår till 4,7 mkr (f.å. 6,8). Av årets resultat förs 4,5 mkr mot 
ändamålsbestämt kapital som är avsett för påbörjade fleråriga projekt och åtgärder. 
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Långsiktigt arbete 
Under 2008 sker två organisationsförändringar inom Nordiska museet. 
 
Den publika verksamheten vid Julita gård har bedrivits av den ideella föreningen 
Julitaförbundet, som ansvarat för öppethållande, anställning av personal (guider, vakter, 
butikspersonal m m), affärsverksamhet i Julitaboden, kaférörelse samt rumsuthyrning. Beslut 
har fattats att den publika verksamheten ska gå tillbaka till Nordiska museet och Julita gård 
genom att samarbetsavtal och övriga avtal med Julitaförbundet sägs upp från 1 jan 2008. Det 
innebär bland annat att besökarna på Julita gård redovisas i Stiftelsen Nordiska museets 
besöksstatistik. 
 
Nordiska museet övertog 1983 huvudmannaskapet för Kulturarvet i Falun som bildats på 
initiativ av Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Kopparbergs län. Målet var att 
ge arbete åt arbetskraft med särskilda behov och samtidigt bidra till vård av kulturhistoriska 
föremål. Efterhand har museets roll som huvudman för verksamheten framstått som mindre 
naturlig. Beslut har därför fattats att verksamheten ska upphöra under 2008.  

Bedömning 
Stiftelsen Nordiska museet bedömer att måluppfyllelsen är god eller mycket god inom 
museets verksamhetsgrenar. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet genomsyrar 
verksamheten och har i den inrättade specialtjänsten för minoritets- och mångfaldsfrågor 
skapat långsiktig stabilitet. Det internationella kontaktnätet har breddats inom museet och 
flera internationella samarbeten har genomförts. Alla museets verksamhetsgrenar 
uppmärksammar Barnen. Kontinuerligt pågår utvecklingsarbete med nya aktiviteter och 
programformer. Under året har två insamlingsprojekt inletts som rör barn. Barn och ungdomar 
har också engagerats i utställningsarbetet. 
 
2007 har fortsatt stora resurser lagts på arbetet att säkra samlingarnas långsiktiga bevarande. 
Det gäller, vid sidan av överförande till nya funktionella magasin, till exempel utveckling av 
lämplig förvaring för olika föremålstyper, förebyggande konservering och skadedjursarbete. 
Biblioteket kunde i januari 2007 återöppna i sina nya lokaler. Härmed höjdes kvaliteten på 
bokförvaringen avsevärt då museets mer än 250 000 volymer – som tidigare var utspridda på 
nio olika bokmagasin – kunde sammanföras i en säkrare och mer lättöverskådlig lokal utan 
besvärande nivåskillnader. Föremålsutflyttningen och arbetet med samlingsdatabassystemen 
Primus och Visual Arkiv leder till både bättre förvaringsmiljö, ökad säkerhet, effektivisering 
av arbetet med samlingarna och på sikt avsevärt bättre publik tillgänglighet. I 
Primusutvecklingen samverkar Nordiska museet med Norsk Folkemuseum och KulturIT i 
Oslo. Under året har Nordiska museet och Upplandsmuseet inlett en närmare samverkan för 
att stärka Primusutvecklingen i Sverige. Den svenska användargruppen,1 med Nordiska 
museet som sammankallande, har under året haft fyra samrådsmöten. Bland svenska museer 
finns ett ökande intresse för Primus.  
 
Inom Förmedlingen har utställningar som engagerat en bred publik, generösa öppettider och 
aktiv och varierad programverksamhet gjort att nedgången i publiksiffrorna stannat vid 35 %. 
Samlokaliseringen av Fatburen och biblioteket har skapat en god grund för publiken att ta del 
av museets samlingar. Museets hemsida används aktivt för information, rådgivning, 
insamling, publicering med mera och antalet besök på webbplatsen har fortsatt öka. Museet 

                                     
1 Upplandsmuseet, Armémuseum och Designarkivet i Nybro. 
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bedömer att måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenen varit god, och beklagar att 
återinförandet av entréavgifter för vuxna medfört att framför allt andelen lågutbildade och 
förortsfamiljer minskat kraftigt. 
 
Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad kännetecknas 2007 av stor aktivitet på forsknings- 
och utvecklingssidan och omfattande samverkan med universitet och högskolor. 
Kontakterna med den forskning som i bred mening är relevant för museet har 
vidareutvecklats, liksom kontakterna med museer utomlands bland annat genom de två 
mycket framgångsrika internationella konferenser som museet anordnat. Museets förlag har 
producerat elva böcker och utställningskataloger medan medarbetarna har skrivit ett fyrtiotal 
artiklar och hållit en rad föredrag och kurser runtom i landet. Den framtida kunskapsbasen 
byggs kontinuerligt på genom dokumentation och insamling. Nordiska museets roll som 
ansvarsmuseum uppfattas som självklar av såväl forskare, kolleger och andra som av museets 
egna medarbetare. Arbetet drivs både i det enskilda basarbetet, i nätverk och i organiserad 
form som Samdok- och Fotosekretariatet. 
 
För att säkra kvaliteten i museets verksamhet finns inom flertalet områden styrdokument 
såsom policies, program, riktlinjer och checklistor. Kvaliteten följs upp på olika sätt. 
Besökarnas upplevelser inhämtas bland annat via publikundersökningar och enskilda 
muntliga synpunkter från brukarna. Interna processer följs upp i utvärderingsmöten efter 
avslutade projekt och de olika verksamhetsgrenarna stäms av i kvartalsrapporter. 
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RESULTATRÄKNING 
 

Not  2006 2005

(belopp i  tkr)

INTÄKTER
Statsanslag 1 111 554 115 980 114 717
Externa intäkter 2 24 490 17 148 19 307
Externa bidrag 3 23 097 16 062 16 997

159 141 149 190 151 021

KOSTNADER
Kostnader för personal 4 -82 358 -74 457 -74 041
Lokalkostnader 5 -31 811 -32 588 -34 484
Driftskostnader -39 659 -40 044 -34 627

-153 828 -147 089 -143 152

Resultat före avskrivningar 5 313 2 101 7 869

Avskrivningar 6 -1 512 -1 612 -1 537

Resultat efter avskrivningar 3 801 489 6 332

Finansiella intäkter 1 306 686 155
Finansiella kostnader -377 -431 -164

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 730 744 6 323

Förändring reserverade medel
Avsättning till reserverade medel - - -26 197
Ianspråktagande av reserverade medel - 6 048 19 602
Förändring gåvo- och fondmedel -24 -17 94

-24 6 031 -6 501

Resultat efter förändring reserverade medel 4 706 6 775 -178

Försäljning av fastighet - - 5 178

ÅRETS RESULTAT 11 4 706 6 775 5 000

2007
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BALANSRÄKNING  
Not  071231 061231 051231

(belopp i  tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 18 274 17 812 12 685
Maskiner och inventarier 8 558 726 729

18 832 18 538 13 414

Summa anläggningstillgångar 18 832 18 538 13 414

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 462 1 351 1 183
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 483 1 620 1 732
Övriga fordringar 106 328 2 615
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 240 5 241 4 541

6 829 7 189 8 888
Kortfristiga placeringar 9 31 073 24 051 23 205
Kassa och bank 10 8 096 14 966 15 165

Summa omsättningstillgångar 47 460 47 557 48 441

SUMMA TILLGÅNGAR 66 292 66 095 61 855

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital
Bundet eget kapital 11
Museet 8 526 8 526 8 526
Julita Gård 2 454 1 940 1 940

10 980 10 466 10 466
Fritt eget kapital 11
Balanserad förlust 0 -3 566 -8 815
Ändamålsbestämt kapital 10 900 6 362 -
Årets resultat 168 3 566 5 000

11 068 6 362 -3 815
Summa eget kapital 22 048 16 828 6 651

Avsättningar
Gåvo- och fondmedel 12 1 038 1 014 996
Övrig avsättning 13 4 850 2 220 -
Reserverade medel för projekt 0 0 19 812
Summa avsättningar 5 888 3 234 20 808

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 10 250 11 750 13 250
Summa långfristiga skulder 10 250 11 750 13 250

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 176 7 596 6 841
Övriga skulder 14 6 868 7 219 7 764
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 062 19 468 6 541
Summa kortfristiga skulder 28 106 34 283 21 146

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 292 66 095 61 855

Ställda säkerheter Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 15 0 Inga Inga
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RESULTATRÄKNING JULITA GÅRD 
 

2007 2006 2005
(belopp i  tkr)

INTÄKTER
Statsanslag 4 164 3 182 2 760
Externa intäkter 6 065 5 388 5 425
Externa bidrag 157 192 215
Utnyttjade fondmedel 300 600 600

10 686 9 362 9 000

KOSTNADER
Kostnader för arbetskraft -6 114 -5 087 -4 713
Lokalkostnader -2 934 -2 389 -2 377
Driftskostnader -2 549 -1 921 -1 838

-11 597 -9 397 -8 928

Resultat före finansiella poster -911 -35 72

Finansiella intäkter 33 36 9
Finansiella kostnader 0 -1 -2

33 35 7

Resultat före avsättning till Julita reservfond -878 0 79

Avsättning till Julita reservfond 0 0 -79

ÅRETS RESULTAT -878 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS 

belopp i tkr 2007 2006 2005
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 730 744 6 323
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 4 654 -6 529 1 546

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av varulager -111 -168 243
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 360 1 699 6 729
Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder -6 177 13 137 3 954
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 928 14 668 10 926

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 806 -6 736 -5 579
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 5 178
Återbetalning av lån -1 500 -1 500 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 306 -8 236 -401

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 13 250

Årets kassaflöde 150 647 31 644

Likvida medel vid årets början 39 017 38 370 6 726

Likvida medel vid årets slut 39 169 39 017 38 370

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
belopp i tkr 2007 2006 2005
Betalda räntor 
Erhållen ränta 1 306 686 155
Erlagd ränta -377 -431 -164

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar -1 512 -1 612 -1 537
Inkurans -3 -5 -9
Övrig avsättning -2 625 - -
Eget kapital från Julitaförbundet -514
Ändrad redovisningsprincip avseende projektredovisning - 8 146  -

-4 654 6 529 -1 546

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank 8 096 14 966 15 165
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 31 073 24 051 23 205

39 169 39 017 38 370

Ej utnyttjade krediter
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 2 500 2 500 2 500
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
BOKSLUTSKOMMENTARER 
Belopp i tkr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd.

INTÄKTER

Anslag utbetalas månadsvis och intäktsförs löpande.
Externa intäkter r edovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Externa bidrag intäktsförs som huvudregel när bidraget erhålls. Villkorade bidrag skuldförs till 
dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. 

VÄRDERINGSPRINCIPER MM

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
bland stiftelsens intäkter.

Bidrag skuldförs när bidragen erhålls.
När utgifter som bidraget ska täcka uppkommer minskas skulden med motsvarande
belopp som då intäktsförs.
Redovisningsprincipen avseende bidragen ändrades 2006, tidigare intäktsfördes bidragen
i sin helhet när de erhölls och samtidigt bokfördes de som en skuld.
Vid bokslut bokfördes förändringen som en kostnad, på så sätt blev nettoresultatet 
inte påverkat.

VARULAGER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först -in först-ut principen
respektive verkligt värde. 

FORDRINGAR

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad, nyanskaffningar 15 år

Inventarier, verktyg och installationer
   -   fordon 5 år
   -   övriga inventarier 3 år  
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NOT 1 STATSANSLAG

Under rubriken statsanslag redovisas förutom anslaget även den ersättning som erhålles från
länsarbetsnämnderna för anställda med flexibla lönebidrag. Denna andel uppgår till 8,1 mkr 
(7,3 %) (f å 5,7 mkr (4,9%)), en ökning med 2,4 mkr.

NOT 2 EXTERNA INTÄKTER

De externa intäkterna utgörs bl a av försäljningsintäkter och publika intäkter. Den publika 
intäktsdelen uppgår till 7,7 mkr (f å 2,8 mkr) en ökning med 4,9 mkr jämfört med f å.
Ökningen förklaras av att entréavgifter till museet återinfördes 2007, under 2005 och 2006
var det fri entré.

NOT 3 EXTERNA BIDRAG

De externa bidragen består av bidrag från staten, fonder, stiftelser och företag.
Den statliga bidragsandelen uppgår till 7,0 mkr (30,4 %), (f å 4,5 mkr (28,1 %)) en 
ökning med 2,5 mkr. Av de statliga bidragen utgör 6,7 mkr (f å 3,6) bidrag avseende Access,
en av Kulturrådet finansierad sysselsättningssatsning.

Övriga bidrag uppgår till 16,0 mkr (f å 11,6) en ökning med 4,4 mkr.

NOT 4 KOSTNADER FÖR PERSONAL

Könsfördelning i företagsledning
Andel kvinnor 2007 2006
Nämnden 50% 50%
Övriga ledande befattningshavare 63% 67%

Medelantalet anställda
2007 2006

Sverige 184 181
Varav män 38% 38%

Totalt antal anställda med tillsvidareanställning uppgick till 169 (168) personer samt hade
43 (51) personer tidsbegränsad anställning.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2007 2006

Nämnd och styresman 1 237 1 161
Övriga anställda 51 809 48 357
Summa 53 046 49 518
Sociala kostnader 24 941 24 457
(varav pensionskostnader) (4 680) (3 792)

Av stiftelsens pensionskostnader avser 387 (f å 294) gruppen nämnd. 
Stiftelsens utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 kr (f å 0).

Sjukfrånvaro
2007 2006

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,44% 6,96%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser samman-
hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 66,51% 63,70%
Sjukfrånvaron fördelad efter kön:
  Män 8,86% 8,77%
  Kvinnor 4,69% 5,67%
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
  29 år eller yngre 0,99% 3,89%
  30 - 49 år 6,83% 6,01%
  50 år eller äldre 6,37% 7,47%
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NOT 5 LOKALKOSTNADER

2007 2006

Lokalhyror inkl uppvärmning och el 13 946 13 694
Övriga kostnader hyrda lokaler 786 659
Kostnad hyrda lokaler 14 732 14 353

Uppvärmning och el egna lokaler 4 601 4 921
Övriga kostnader egna lokaler 12 478 13 314
Kostnad egna lokaler 17 079 18 235

Summa lokalkostnad 31 811 32 588

NOT 6 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2007 2006

Byggnader 929 929
Inventarier, verktyg och installationer 583 683

1 512 1 612

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 13 931 7 875
Nyanskaffningar 1 391 6 056
Summa anskaffningsvärden 15 322 13 931

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början och slut -1 454 -525
Årets avskrivning enligt plan -929 -929
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 383 -1 454

Planenligt restvärde vid årets slut 12 939 12 477

De ingående anskaffningsvärdena för museiverksamhetens samtliga byggnader ligger kvar till de
ursprungliga historiska anskaffningsvärdena. Stiftelsen har inte vidtagit några avskrivningar på 
denna del då bedömning gjorts att det bokförda värdet av museibyggnaderna vida understiger 
det verkliga värdet.

Nyanskaffning 2007 avser övertagande av vandrarhemmet på Julita från Julitaförbundet,
nyanskaffning 2006 avser kostnader för ombyggnad av biblioteket i museibyggnaden.

Avskrivning av de nytillkomna delarna sker på 15 år.

2007-12-31 2006-12-31

Taxeringsvärden, byggnader 11 447 11 856
Taxeringsvärden, mark 6 120 6 206

NOT 8 MASKINER OCH INVENTARIER

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 17 273 16 970
Nyanskaffningar 414 680
Avyttringar och utrangeringar -5 458 -377
Summa anskaffningsvärden 12 229 17 273

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början och slut -16 547 -16 241
Avyttringar och utrangeringar 5 459 377
Årets avskrivning enligt plan -583 -683
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -11 671 -16 547

Planenligt restvärde vid årets slut 558 726
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NOT 9 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Bokfört Marknads
värde värde

Deposit 0712-0804 30 000 30 000
SEB penningmarknadsfond, Julita 1 073 1 153

Summa 31 073 31 153

NOT 10 CHECKRÄKNINGSKREDIT
2007-12-31 2006-12-31

Beviljad kredit 2 500 2 500
Nyttjad kredit 0 0
Kvar att nyttja 2 500 2 500

 
 

NOT 11 EGET KAPITAL 

Nordiska Julita Summa Balanserat Ändamåls- Årets Summa 
museet Gård bundet resultat best. kapital resultat fritt

Vid årets början 8 526 1 940 10 466 - 6 362 - 6 362
Årets resultat  -  -  -  -  - 4 706 4 706
EK från Julitaförbundet  - 514 514 -  -  - –
Avsättning till fritt eget kapital  -  -  - 4 538 -4 538 0
Vid årets slut 8 526 2 454 10 980 – 10 900 168 11 068

Specifikation av ändamålsbestämt kapital
Årets

2006 avsättning 2007
Fastighetsfond 2 000 1 000 3 000
Fond för planerade utställningar 1 000 2 000 3 000
Fond för långsiktigt vårdbehov 1 400 1 500 2 900
Fond för digital långtidslagring 1 000 0 1 000
Fond för kunskapsuppbyggnad 962 38 1 000

Summa 6 362 4 538 10 900

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

 

 
NOT 12 GÅVO- OCH FONDMEDEL

Avser ej utnyttjade anslag för Julita samt gåvor för specifika ändamål.

NOT 13 ÖVRIG AVSÄTTNING
2007-12-31 2006-12-31

Intrångsersättning Naturvårdsverket 900 1 043
Omstruktureringskostnad 3 950 1 177

4 850 2 220
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NOT 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2007-12-31 2006-12-31
Förfallotidpunkt, 1 - 5 år från balansdagen 6 750 6 750
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 3 500 5 000

10 250 11 750

NOT 15

Pensionsutfästelse till styresmannen.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 
 
Stiftelsen Nordiska museet är nationalmuseum för kulturhistoria med uppgift att bevara och 
levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter år 1520. Museet 
ska vara ett museum för alla oavsett generationstillhörighet, kön, utbildning, geografisk 
hemvist, kulturell bakgrund eller nationell härkomst. Nordiska museets motto - Känn dig själv 
- uttrycker syftet att göra det möjligt för alla att lära känna sin historia och sina rötter för att 
bättre förstå samtiden och stå väl rustade för framtiden. Som mål för stiftelsen gäller dels de 
verksamhetsmål som utgår från stiftelsens stadgar, dels de målformuleringar för museet som 
redovisas i regeringsbeslut för 2007. 
 
Målet för statens bidrag till Stiftelsen Nordiska museet är att bevara vårt kulturarv. Nordiska 
museet skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom 
ge perspektiv på samhällsutvecklingen. 

Verksamhetsgrenar och återrapportering 
 
Nordiska museet redovisar och kommenterar i det följande verksamhetens resultat för år 2007 
utifrån de av regeringen föreskrivna målen och återrapporteringskraven. De övergripande 
verksamhetsmålen inleder redovisningen, därefter följer de tre verksamhetsgrenarna 
bevarande, förmedling och kunskapsuppbyggnad samt slutligen övriga mål och 
återrapporteringskrav. Jämförelser görs med åren 2005 och 2006. 
 
Kostnadsfördelning 
 År 2007   % År 2006   % År 2005   % 
Bevarande 52 103   34    58 494   40    56 903   40 
Förmedling 71 180   46    63 464   43    55 375   39 

Kunskapsuppbyggnad 30 545   20    25 131   17    30 873   21 

Totalt 153 828 100  147 089 100  143 151 100 
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Övergripande verksamhetsmål 

Mångfald och jämställdhet 
Målet är att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Nordiska 
museets verksamhet. 
 
Nordiska museet har en lång tradition när det gäller dokumentation och förmedling av 
mångfald och kulturmönster inom landet. Kulturella uttryck och variationer i tid och rum har 
under alla år dokumenterats och kommit till uttryck i museets utåtriktade verksamhet. Det 
finns emellertid alltid anledning att skärpa medvetenheten och uttrycken. Museet inrättade 
därför redan 2003 en intendentstjänst med syfte att bygga upp en samlad kompetens i frågor 
rörande nationella minoriteter, mångfald och kulturmöten. Nyckelord är i sammanhanget 
koordination (inom museet), kommunikation (med kolleger och andra aktörer utanför 
Nordiska museet) samt kunskapsbygge. Satsningen har visat sig mycket positiv och borgar för 
att perspektivet hålls aktuellt i hela museets verksamhet.  
 
Fokus inom verksamhetsfältet minoriteter, mångfald och kulturmöten har under 2007 legat på 
det samiska samhället i och med produktionen av en ny samisk basutställning, Sápmi. Det är 
en utställning om att vara same i Sverige, om identitet, historia och framtid, om kulturmöten 
och kulturkrockar, om bilden av oss själva och bilden av de andra. I Sápmi diskuteras 
mångfaldsfrågor bland annat genom att relatera de samiska samlingarna till den problematik 
som handlar om ursprungsbefolkningar i stort. Utställningsarbetet har inbegripit nära 
samarbete med en referensgrupp med personer från olika samiska organisationer samt med 
museikolleger och forskare vid universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt. 
Utställningsprojektet har en koppling till aktuella kulturarvspolitiska frågor och till samarbete 
med ”Source Communities”. Samverkan med de externa referensgrupperna har givit ökad 
kompetens som långsiktigt kan ge nya perspektiv på museets samlingar och verksamhet.  
 
Till Sápmi är kopplat en varierad programverksamhet. Programmen för vuxna tematiserar 
mångfaldsfrågor och frågor om kulturell identitet. En webbresurs har utvecklats för högstadie- 
och gymnasieelever. Den fokuserar på frågor om kulturell identitet och ursprungsbefolkningar 
i ett internationellt perspektiv. En särskild audioguide till utställningen har tagits fram på 
svenska, engelska samt tre samiska dialekter. Utställningens katalog har text på svenska, 
engelska och nordsamiska. I anslutning till Sápmis öppnande genomfördes ett seminarium Att 
gestalta det samiska för fyrtio särskilt inbjudna representanter för samer, museer och forskare. 
Tankarna bakom Sápmi har också presenterats på ett seminarium i Bergen i november. 
 
Frågor som rör samer och samiska förhållanden kommer fortsatt att vara aktuella. Avsikten är 
dock densamma som i utställningen: att med det samiska som verktyg belysa och öka 
kompetensen vad gäller mer generella frågor om sociala kategorier, minoriteter och urfolk i 
allmänhet. Tanken är att bredda perspektivet. 
 
Museets ”interna” seminarier (som nu även lockar en krets från andra museer) har ökat 
förutsättningarna för att på ett självklart sätt integrera mångfaldsperspektiven när 
utställningar, dokumentations- och insamlingsprojekt, publikationer, pedagogiska program 
och annat planeras. Museets pedagoger fortsätter samarbetet med mångkulturella skolklasser 
från Rinkeby och de har också publicerat en lärarhandledning för SFI-klasser på webben, med 
målet att museets utställningar ska locka till samtal kring olika länder och kulturer. Vid 
Samdoksekretariatet tematiseras frågor som har med jämställdhet och mångfald att göra, 
särskilt i Kulturmötesgruppens arbete och i tidskriften Samtid & museer. Ett integrerat 
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jämställdhets- och mångfaldsperspektiv förutsätter ett aktivt arbete också för att öka 
tillgängligheten för olika grupper av besökare. I det hänseendet har museet under året tagit 
fram en särskild audioguide på lätt svenska. 
 

Barn och ungdomar 
Målet är att ett barnperspektiv skall integreras i Nordiska museet verksamhet, bl.a. genom att 
barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. 
 
Alla museets verksamhetsgrenar uppmärksammar barn. Det gäller både insamling, arbete med 
föremålssamlingarna och utåtriktad verksamhet. Under 2007 inleddes projekten Barn tar 
plats, om barns fritid och lekar samt Barnhemsbarn, en insamling av minnen från hur det var 
att växa upp på barnhem. Projekten drivs i samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka 
respektive föreningen Liv i Sverige.  
 
Nordiska museet erbjuder ett omfattande program av barn- och skolaktiviteter, som 
undantagslöst bygger på att barnen och ungdomarna inbjuds till ett aktivt skapande och 
kunskapssökande kring museets samlingar och utställningar. Kontinuerligt pågår ett 
utvecklingsarbete med nya aktiviteter och programformer, som genom pedagogernas nära 
kontakt med barnen och ungdomarna kan anpassas till deras önskningar och synpunkter. 
Vidare deltar barn och ungdomar i vissa referens- och testgrupper för nya projekt. Ett aktuellt 
exempel är samewebbprojektet där en del utformats i samarbete med en gymnasieklass i 
Jokkmokk. 
 
Lekstugan, där de yngsta museibesökarna genom lek förflyttas hundra år bakåt i tiden, är 
fortsatt mycket populär med närmare 100 % beläggning. Nya program utvecklas allt efter nya 
önskemål som identifieras i besökargruppen. Under 2007 har en mycket uppskattad 
Småbarnstimme introducerats och för de lite äldre barnen har ett program om emigration, Nytt 
liv – Nytt land, prövats på ett antal testgrupper. 
 
På utställningssidan har museet haft ”hearing” med några äldre ungdomar för att fånga upp 
deras tankar om utställningar och om museet i allmänhet. Det var ett lyckat experiment som 
tål att upprepas även med något yngre personer. Ett direkt inflytande på vad som skulle ställas 
ut hade elever från en fjärdeklass i Botkyrka när de valde ut de föremål ur museets stora 
leksakssamling, som under 2007 ställdes ut som Månadens föremål. Utställningen 
Lillsamlaren skapade möjligheter för en grupp barn och ungdomar att själva delta i 
utformningen av utställningen. 35 barn och ungdomar mellan 6 och 17 år ställde ut sina 
samlingar av bland annat småfigurer, smurfar, studsbollar, kapsyler, clowner, nyckelringar, 
pappersservetter, bokmärken grodor och Ior-figurer.  
 
Nordiska museet har goda erfarenheter av samverkan med barn och ungdomar och planerar att 
fortsätta arbeta med referensgrupper i kommande utställningsprojekt. Vi ser också stora 
fördelar med att stärka sambanden mellan olika stadier och funktioner i arbetsprocesserna, 
exempelvis från insamling till tillgängliggörande, vilket skulle kunna öka barns och 
ungdomars möjlighet till inflytande. 
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Internationellt och interkulturellt samarbete 
Målet är att Nordiska museets internationella och interkulturella utbyte och samarbete skall 
öka och integreras i museets verksamhet. 
 
Det internationella utbytet är för Nordiska museet, som nationellt museum, av största 
betydelse och det drivs av samtliga verksamhetsgrenar. Medan kontakterna 2006 hade 
tyngdpunkt på utställningarna, har arbetet under 2007 mer varit inriktat på långsiktigt 
nätverksbygge och kunskapsuppbyggnad.  
 
Nordiska museet har under året arrangerat två stora internationella konferenser. Den 14-17 
juni genomfördes en oerhört uppskattad International Wallpaper Conference med 
föredragshållare och deltagare från Frankrike, England, Belgien, Australien, USA, Norge, 
Finland och Sverige. Konferensen Connecting – Collecting. An international conference on 
collecting as a key to the future of museums in a global society, som arrangerades i november, 
lockade cirka 140 museiprofessionella och forskare från ett stort antal länder. Med 
konferensen och det nätverk som bildades, tog Nordiska museet ett kraftfullt initiativ till 
etablerandet av ett internationellt samarbete i insamlingsfrågor, till gagn för utvecklingen av 
den framtida museiverksamheten. Utländska föredragshållare var även engagerade vid det 
fotohistoriska seminarium som Fotosekretariatet anordnade i samarbete med Bernadotte-
biblioteket  
 
Museets medarbetare har hållit föredrag vid flera internationella konferenser och seminarier, 
såsom vid Icomos konferensen i Mexico (Icomos = ICOMs internationella kommitté för 
Vernacular Architecture), vid Landskonferense Foto 2007 i Tromsö i Norge, vid 
Landsforeningens for foto og film seminarium i Odense i Danmark, vid en konferens i 
Tjeckien arrangerad av Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), i 
Helsingfors vid en konferens anordnad av the Nordic Forum for Consumer Research, vid 
konferensen Recalling Ancestral Voices vid Enare samiska museum, i Seminar on Nordic 
Research on Homelessness arrangerat av universitetet i Kuopio samt i ett seminarium vid 
Universitetet i Bergen. Andra medarbetare har deltagit i konferenser i Skottland, England, 
Österrike, Grönland och USA och företagit studieresor till bland annat England, Norge och 
Frankrike. En doktorand i socialantropologi från Cambridge University har under våren följt 
arbetet med sameutställningen.  
 
Ett kunskapsutbyte kommer vidare till stånd då utländska forskare konsulterar museets 
specialister, använder sig av föremål i museets samlingar och då föremål lånas ut. Vid utlån 
följer en konservator oftast med och ansvarar för säkerhet och montering av föremål, vilket 
leder till kontakter och utbyte av erfarenheter liksom inblick i hur olika institutioner arbetar. 
Depositionen av Nordiska museets isländska samling till Islands Nationalmuseum har 
avslutats under 2007 med överföring av 782 föremål, vilka fotograferats, packats och fått 
exporttillstånd. 
 
Nordiska museet har, som sammanhållande länk för de svenska primusanvändarna, drivit 
samarbetet vidare med KulturIT i Norge och Norsk Folkemuseum kring utvecklingen av 
databassystemet Primus. Museet deltar också i en rad nordiska och internationella nätverk, 
såsom Norsam – nätverk för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden, 
Nordic Network on Visual Studies, Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore samt 
nordiska nätverk för respektive måltidsmuseer, textilforskning, lantbruksmuseer och 
vagnmuseer, liksom i nätverket för de nordiska nationella kulturhistoriska museerna.  
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Bevarande 

Samlingarnas bevarande 
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande. 
 
Nordiska museets föremålssamlingar omfattar 355.592 inventarienummer, vilka motsvarar 
omkring 1,3 miljoner föremål (ett inventarienummer kan beteckna t.ex. en hel servis, ett 
dockskåp med all inredning eller i något fall en hantverkares alla verktyg). Arkivet omfattar 
92.557 accessioner, fotosamlingarna drygt 5 miljoner fotografier och Biblioteket ca 250.000 
titlar. Samlingarna speglar arbete och liv i Sverige under de senaste 500 åren. 

Magasinssituation, vård 
Föremålssamlingarna 
Nordiska museet satsar stora resurser på arbetet att säkra samlingarnas långsiktiga bevarande. 
Det gäller både överföring av föremål från undermåliga magasin i museibyggnaden till bättre 
magasin, och utveckling av lämplig förvaring för olika föremålstyper. Ett nytt möbelmagasin 
har inretts och alla överflyttade möbler har registreringsfotograferats och magasinsplacerats. 
Nordiska museets tennsamling - av många specialister ansedd som Europas finaste - har 
ordnats upp och placerats i nytt magasin. Samlingen omfattar 3.168 poster, större delen 
svenskt brukstenn från 1650-1880, med ett stort antal mästare representerade och intressanta 
tidsmässiga och lokala variationer. Arbetet med utflyttning av glassamlingen har varit omfat-
tande, men slutförts med 7.382 poster införda i magasinsdatabasen. 1.300 stämplar och sigill-
stampar har vårdats, fotograferats och packats i syrefria kartonger. Bevarandearbetet har även 
inneburit olika typer av förebyggande konservering och förebyggande skadedjursbekämpning 
genom säkerhetsfrysning av nyförvärv, liksom av föremål som ska lånas ut, ställas ut eller 
flyttas till nya magasin, och genom tillverkning av ett stort antal skyddsgardiner. Åtgärder har 
också vidtagits för att förbättra luftkvalitet och klimat i utställningsmontrerna. 
 
Under 2007 har en förundersökning gällande utflyttning av smyckemagasinet genomförts med 
målet att uppnå förbättrad förvaring med lämpligt klimat och större stöldsäkerhet. En särskild 
genomgång av mynt- och polettsamlingen har gjorts under året för att förbättra förvaringen av 
föremålen, men även för att öka kunskapen kring samlingen och tillgängligheten. Ett stort 
problem för framtiden är hur plastföremål ska kunna bevaras. Arbete har därför inletts för att 
ta fram riktlinjer för förvaring av plastföremål för att genom lämpligt klimat minska takten i 
plastens nedbrytning. 
 
Personal vid Kulturarvet, museets anläggning i Falun, har bidragit till museets allmänna 
verksamhet genom bland annat bokvård, registreringsfotografering och sömnad av 
malskyddsgardiner. Kulturarvet har också utfört vårduppdrag för hembygdsföreningar, 
kommuner, församlingar och museer. 
 
Arkiv och Bibliotek 
I slutet av januari 2007 öppnade biblioteket åter efter flytten till nyinredda, effektiva lokaler i 
norra markplanet. Magasinsmässigt har flytten inneburit stora förbättringar för bibliotekets 
omfattande samlingar – stabila hyllor, särskilda foliantsektioner, konstant klimat utan 
dagsljus, en sluten magasinsdel för raritetssamlingen och en samlad överblick över hela 
biblioteksbeståndet, som tidigare var splittrat på nio olika magasin, inklusive fjärrmagasin. 
Efter flytten har uppordningsarbetet varit fokuserat på katalogisering bland annat av raritets-
samlingen och modejournaler, samt arbetet att ta fram manualer för bland annat rutiner kring 
katalogisering. Ett förebyggande bokvårdsarbete sker genom tillverkning av skyddsomslag. 
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Uppordning och genomgång av äldre fältarbetsmaterial inför arkivläggning har pågått under 
året och nya rutiner har införts för att rationalisera arkivläggningen och förhindra att anhop-
ningar av fältarbetsmaterial uppstår framöver. Ett viktigt arbete för att effektivisera hante-
ringen av arkivmaterial och öka säkerheten och tillgängligheten, är inmatning av nyförvärv 
och accessionsliggaren i databasen Visual Arkiv (VA). Större delen av bevarandearbetet vid 
museets arkiv har under året drivits inom ramen för Accessprojektet. Bland annat har acetat- 
och nitratfilm skilts ut och brännprovats, märkts och försetts med ny förpackning. Färgdia- 
och negativfilm har förtecknats och omplacerats i transparenta polypropylenfickor. Vid 
registrering i VA införs även information om skador, blekning och färgförändringar. 
 
Slott och gårdar 
Stiftelsen Nordiska museet äger ett antal fastigheter, som årligen kräver stora resurser för 
underhåll av såväl föremål som byggnader och park- och trädgårdsanläggningar, på Julita 
gård dessutom skötsel av genbanksdjur och -växter samt odlingslandskap. Under 2007 har 
halmtaken på Härkeberga kaplansgård lagts om. På Julita pågår målningsarbeten på Stora 
huset och takarbeten på Skansenmuseet. Vid sidan av det löpande underhållsarbetet har 
humlegenbanken förbättrats och utvecklats och under året har DNA-undersökningar inletts för 
att ge svar på svensk brukshumles ursprung. Det i POMs (Programmet för Odlad Mångfald) 
regi insamlade frömaterialet av främst grönsaker (ca 300 sorter) odlas och evalueras på Julita. 
Två biotoper har godkänts av Skogsvårdsstyrelsen, Örntallarna och Björklidsbacken. 
Naturreservatet Eriks reservat har godkänts av Naturvårdsverket. En bevarandeplan har 
utarbetats för Tåkenön. 

Accessprojektet 
Genom Accessprojektet har avsevärda resurser tillförts bevarande- och tillgänglighetsarbetet 
och museet har kunnat driva projekt med syfte att både förbättra förutsättningarna för sam-
lingarnas långsiktiga bevarande, och öka tillgängligheten. Nordiska museets projekt, Access 
till Nordiska museets samlingar, har omfattat sju delprojekt, varav fyra har avslutats under 
2007. Övriga delprojekt behandlar dels föremål (tapeter, folkdräkt med samiskt material), dels 
fotosamlingar. Samtliga delprojekt har varit framgångsrika och nått goda resultat, men för tre 
av de stora projekten återstår arbete. Det bör noteras att det har varit snudd på omöjligt att 
från början avgöra omfattningen av ett projekt. Som exempel kan nämnas svårigheten att 
bedöma antalet fotografier i ett stort antal kapslar eller antalet tapeter i de stora rullar (upp till 
3,5 m långa och 30 cm i diameter) som i många år legat i museets magasin. Likaså att förutse 
fotografiernas och föremålens kondition. 
 
Accessprojektet har i hög grad bidragit till att mycken ny kunskap, bild- och textinformation 
tillförts databaserna och att efterfrågade delar av museets fotosamlingar nu är sökbara och 
tillgängliga, till gagn för både forskare och allmänhet samt för att effektivisera det inre 
arbetet. Det har varit en fördel att de accessanställda kunnat arbeta koncentrerat utan de talrika 
avbrott som kännetecknar arbetet för fast personal med många konkurrerande uppgifter. 
Kontinuitet och koncentration på hela föremålsgrupper har resulterat i att mycken ny kunskap 
utvunnits genom jämförande studier. Accessprojektet har också gjort det möjligt att rensa i 
den flora av sakord som vuxit fram under 125 års katalogiserande. Genom vård, byte av 
förpackningsmaterial och överflyttning till anpassade magasin har bevarandemöjligheterna 
förbättrats avsevärt. 
 
Accessprojektet har ökat behovet av IT-support, utbildning inom IT-området och accentuerat 
frågan om säker digital långtidslagring. Nordiska museet har svarat mot detta genom dels 
investeringar, dels viss omstrukturering inom museets organisation. Med tanke på att arbetet 
med digitaliseringsprocesser, tillgänglighetsfrågor och webbpublicering är i kontinuerlig 
utveckling med ständigt nya krav och möjligheter, anställde museet vid årsskiftet 2007/08 
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fyra personer, som arbetat inom accessprojektet, för fortsatt arbete med utveckling, support 
och samordning. Accessprojektet har gjort det möjligt att bygga en grund för fortsatt arbete i 
samma riktning.  

Bedömning 
Accessprojektet och olika insatser inom museets lokalförsörjningsprogram har präglat arbetet 
med museets samlingar. Utflyttningen av föremål till nya magasin har inneburit att bättre 
förvaringsförhållanden uppnåtts och att ett stort antal föremål inventerats, vårdats och 
digitaliserats. Utflyttnings- och uppordningsarbetet fortsätter. 
 
De lokalåtgärder som vidtagits, databassystemet Primus och Visual Arkiv på arkivsidan, 
kommer att ha stor betydelse för museets framtida arbete. Accessprojektet och den ökade 
produktionen av föremåls- och andra bilder har ökat behovet av IT-support, utbildning inom 
IT-området och accentuerat frågan om säker långtidslagring av digitalt material. Genom viss 
omstrukturering inom museets organisation och investeringar har Nordiska museet svarat mot 
detta.  

Samlingarnas sammansättning 
Målet är att samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, 
kulturell bakgrund och generation. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och 
prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna. 

Insamling 
Nordiska museets samlingar utnyttjas självklart för utställningar och undervisning och de 
utgör en viktig bas för kulturhistorisk forskning i vid mening. Samlingarna utökas konti-
nuerligt för att de ska behålla sin höga kvalitet och stora bredd. Ett antal av årets nyförvärv 
speglar såväl det ständigt pågående arbetet med fördjupning och komplettering av det äldre 
materialet som en aktiv insamling av vår tids föremål. Vid regelbundna förvärvsmöten 
värderas alla förslag till förvärv kritiskt. God kontext är ett av kraven för att ett föremål ska 
införas i museets samlingar. Under 2007 har föremålssamlingarna ökat med 668 inventarie-
nummer2 (2006: 186, 2005: 108), bland annat ett antal tapeter från 1950-, -60, -70, -80 och 
1990-talet. Museets tapetsamling har härigenom kompletterats på ett mycket värdefullt sätt.  
 
Folklig dräkt och mode tillhör Nordiska museets största föremålskategorier och har varit ett 
centralt ansvarsområde alltsedan museigrundandet 1873. Klädernas roll i samhället har alltid 
stått i fokus för nyförvärven och kontinuitet är en viktig aspekt i bedömning av samlingarnas 
kvalitet. Museet har därför under året bland annat förvärvat en brudklänning och smoking av 
designduon Victor & Rolf för klädföretaget H&M, samt exempel på vardagsplagg från 1920-, 
40- och 50-tal. Vidare har museets tennsamling kompletterats med en samling tennslevar och 
-skedar, som ger exempel på svenska mästarstämplar som hittills inte varit representerade. 
Ett annat viktigt förvärv är stämplar och redskap från den 1998 nedlagda verksamheten vid 
Statens provningsanstalt, Ädelmetallkontrollen i Borås. Denna statliga kontrollverksamhet har 
under en 250-årsperiod varit av stor betydelse för det svenska guld- och silversmedshant-
verket. Bland nyförvärven finns också ett textilt konstverk av den samiska konstnärinnan 
Maj-Doris Rimpi, ett exempel på samtida konst/konsthantverk inspirerat av den traditionella 
samiska kulturen i teknik, färg, material, form och motivval. 

                                     
2 Härav 162 nyförvärv och 506 tapeter, som försetts med nya nummer 
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Museet har under året även arbetat med dokumentation, genom fältarbeten och intervjuer, 
knuten till föremålsinsamlingen i det pågående Barnkulturprojektet. Ambitionen är att 
framöver arbeta mer med fältarbeten i kombination med förvärv av föremål. 
 
Arkivet kan för 2007 redovisa ett tillskott på 34 arkivaccessioner (2006: 93) och 5.813 foto-
grafier (2006: 12.120). Som komplement till Judiska minnen förvärvades Halina Neujahrs 
efterlämnade papper med bland annat material om föreningarna Förintelsens överlevande och 
Förintelsens minne. Bland nyförvärvade arkiv kan nämnas Werner Vögelis klippsamling och 
fotografier. Exempel på samtida svensk dokumentärfotografi är de elva fotografier av 2005 
års Gullerstipendiat Gerry Johansson som ingår i årets förvärv.  
 
Insamlingen av skriftligt material via frågelistor vänder sig till ett nät av meddelare i hela 
landet. Nordiska museet har idag cirka 250 aktiva meddelare, som får frågelistor en till två 
gånger per år. 2007 har en frågelista om dryckesvanor, Alkoholen i mitt liv, skickats ut. 
Frågelistan är del i en bredare upplagd insamling i samarbete med SoRAD (Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet) och Vin- & 
Sprithistoriska museet. Museets folklorist har utarbetat frågelistan Det oförklarliga. 
 
I samarbete med Mångkulturellt Centrum har museet förberett ett skrivarupprop, som vänder 
sig till dem som från femtiotalet och framåt kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare. 
Arbetsnamnet är Minnen av migration och projektet anknyter till museets tidigare insamling 
av arbetarminnen.  
 
Biblioteket har under 2007 registrerat 884 nyförvärv, vilket är en minskning jämfört med 
föregående år (2006: 1.372, 2005: 2.825). Minskningen hänger samman med flytten till 
markplanet och nyöppnandet. I gengäld har 8.283 titlar retrospektivt katalogiserats, vilket är 
betydligt fler än tidigare år, och avgörande för tillgängligheten. Vägledande vid nyförvärv av 
litteratur är aktuella frågeställningar inom forskning och dokumentation, samt brukarnas 
behov. Bland nyförvärven märks några större donationer av periodika, bland annat The 
Studio, samt kurslitteratur inom Etnologi och Dräkt/Mode. 

Arbete med samlingarna. Registrering, dokumentation, digitalisering 
Föremål 
Primus, som är ett databassystem för registrering, administration och presentation av musei-
samlingar, är hjärtat i museets kunskapsförmedling. Primusarbetet har därför hög prioritet. 
Registrering av såväl nyförvärvade föremål, som arbete med rättelser och retrospektiv 
inmatning av uppgifter i Primus har pågått kontinuerligt hela året. Den kompletterande 
inmatningen pågår inom samtliga föremålskategorier, men i olika omfattning beroende på 
andra prioriterade arbetsuppgifter.  
 
Nya databaser och publikt tillgängliggörande uppdagar ofta brister i den information som 
lagts in i äldre, mer begränsade system. Vid rättningen, som pågått hela året, har ortnamn och 
sakord prioriterats eftersom de är viktiga sökingångar till materialet, men även de mer 
tidsödande namnposterna rättas systematiskt. Webbpublicering innebär skärpta krav 
beträffande upphovsrättskontroll och hänsyn till personuppgiftslagens bestämmelser. Museet 
har därför under året fortsatt arbetet med begrepp och auktoriteter samt anpassning till den 
lagstiftning som reglerar vilken databasinformation som kan göras tillgänglig på nätet. 
 
Nordiska museets samtliga registrerade föremål är tillgängliga digitalt om än i begränsad 
form. Samtliga nyförvärv digitalfotograferas. I samband med den stora utflyttningen från 
museets huvudbyggnad digitalfotograferas alla flyttade föremål. Antalet uppdaterade poster i 
Primus var vid årets slut cirka 55.600. 17 % av föremålsposterna har digitala bilder.  
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Under 2007 har drygt 400 000 katalogkortsidor skannats. Detta digitaliseringsarbete fortsätter 
2008 och kommer att innebära bättre tillgänglighet och stor arbetsbesparing i den dagliga 
handläggningen och hanteringen av föremål. 
 
FÖREMÅL  2007 2006 2005 
Föremål i samlingarna3 355 592 354 9244 361 365 

Varav registrerade i digital form, % 100 100 100 

Tillväxt, nyförvärv  162 184 108 

Föremålsbilder inlagda i databasen  4 698 5 950 6 132 

Andel poster i databasen med digital bild, % 17 15 13 

Tillgängligt på Internet 3 383 3 280 3 000 

Antal rekvirerade föremål 1 840 1 176 889 

Föremålstransporter, antal körda mil 2 193 1 887 2 540 

 
Arkiv och bild 
Arkivets nyförvärv registreras i arkivförteckningssystemet Visual Arkiv. Parallellt pågår 
inmatning av accessionsliggaren samt material till ämbetsarkivet. Arbetet med Gullers-
liggarna och Kulturarvets inmatning av NK-liggarna genererar ökat material i VA, liksom 
även accessprojektets arbete med fotograferna Tore Johnsons och Hans Malmbergs arkiv, 
samt NK:s bildarkiv. Vid årsskiftet var omkring 7.240 arkivbildare inlagda i databasen. 
Arkivets material är inte lätthanterligt och flera speciallösningar måste utnyttjas. Orsaken är 
bland annat att principerna för insamling, kategorisering och förtecknande har växlat över tid 
och att begreppen ”arkiv” och ”arkivbildare” har tolkats på flera sätt.  
 
Den webbversion av VA som installerades 2005 är en förutsättning för att de anställda ska 
kunna söka information i databasen. Den underlättar avsevärt i synnerhet för all personal i 
museibyggnaden, som kan nå arkivförteckningar och beståndsliggare utan att bege sig till 
Arkivets lokaler i Garnisonen. Webbversionen har ännu inte lanserats för externa användare. 
 
Nordiska museets arkiv har ett stort bildmaterial, bland annat fotografiskt, och tillförs 
kontinuerligt nya fotosamlingar. Den stora bildorienteringen i samhället sätter spår även i 
Nordiska museet. Ett stort antal bildbeställningar resulterar i omfattande fotografering och 
digitalisering av bildsamlingarna och i någon mån också föremålssamlingarna. Under 2007 
har ett stort arbete lagts på möbelfotografering, liksom på fotoarbete för utställningarna och 
vid dokumentationer. 
 
ARKIVET med bild- o negativarkiv 2007 2006 2005 
Samlingarnas storlek 92 557 92 523 92 430 

Tillväxt, arkivaccessioner 34 93 66 

Antal fotografier i accessionerna, ca 5 813 12 150 1 551 

                                     
3 I huvudsamlingen 329.152 
4 Motsvarande siffra 2005 var 361.365 inventarienummer. Under 2005 överfördes samlingarna vid Textilmuseet 
i Högbo till Länsmuseet i Gävleborg och Matsgårdens i Rättvik inventarier till Rättviks kommun 
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Böcker 
Nordiska museets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med ca 250.000 böcker och 
tidskrifter kring svensk kulturhistoria. I slutet av januari 2007 återöppnades biblioteket efter 
flytten till nya lokaler och en mycket positiv samordning med Fatburen inleddes. 
 
Jämte löpande registrering av nyförvärvad litteratur har retrospektiv katalogisering genom-
förts av bland annat raritetssamlingen och modejournaler. De böcker som katalogiseras i 
bibliotekets databas blir direkt sökbara internt och externt via internet. MicroMarcs 
tidskriftsmodul utnyttjas för såväl retrospektiv registrering av tidskriftstitlar som för 
inläggning av nya titlar samt för hantering av förvärv.  
 
BIBLIOTEKET 2007 2006 2005 
Nyregistrerade titlar 884 1 372 2 825 

Retrospektivt registrerade titlar 8 283 649 1 371 

Tillgängligt på internet, % 100 100 100 

Bedömning 
Museets målsättning är en insamling som motsvarar högt ställda krav på precision och 
kvalitet. Museets samlingar ska spegla skilda perspektiv, till exempel kön, klass, kulturell 
bakgrund och generation. Perspektiven finns självklart med i det dokumentations- och 
insamlingsprogram som styr förvärv och dokumentationsprojekt. Museet bedömer att 
förvärven speglar ovannämnda perspektiv, även om antalet minskat något under året då 
insamlingsverksamheten måst stå tillbaka för föremålsutflyttningen, som krävt stora 
personalresurser. Ambitionen är att framöver skapa en mer aktiv insamling med fältarbeten i 
kombination med förvärv av föremål, som tillgodoser såväl en bred representativitet som 
fördjupad kunskap inom ansvarsområdet. 

Förmedling 

Tillgänglighet till samlingarna 
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka 
tillgängligheten för funktionshindrade. 
 
Nordiska museets målsättning är att museet ska vara ett museum för alla. Med Fatburen vill 
museet göra det lättare för besökarna att ta till sig och använda samlingarna. Här bygger 
museet långsiktigt upp en aktiv och informell lärandemiljö med besökaren i fokus och med IT 
som viktigt hjälpmedel. När Biblioteket flyttades till markplanet, där det delar expedition med 
Fatburen, skapades förutsättningar att på ett och samma ställe i museet nå såväl museets 
omfattande bibliotek som, via databaserna, föremålssamlingar och arkiv. Under 2007 har 
besökarnas studier underlättats, genom att de nu varje dag under museets öppettider kan 
använda Fatburens omfattande referensbibliotek, hämta böcker som under veckan beställts via 
Biblioteket och få svar på sina frågor. Viktiga åtgärder för att öka tillgängligheten till 
samlingarna är därför de stora insatser som under året gjorts för att öka informationsmängden 
i Primus och Visual Arkiv. 

Utställningar 
Samlingarna lyfts fram i utställningar av skilda slag: stora och små, problematiserande och 
beskrivande. Några utställningar vill väcka diskussion kring olika samhällsfrågor, andra syftar 
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till att ge upplevelser och kunskap om vår historia, inspirera till fördjupning och eget ska-
pande. Under 2007 har elva nya utställningar (2006: 8, 2005:11) visats på Nordiska museet, 
bland dessa den nya basutställningen Sápmi. På Julita gård har två tillfälliga utställningar 
visats under säsongen. Utställningarna är till innehåll, storlek och form varierande. Samman-
taget visar de den stora bredd och de möjligheter till skilda perspektiv som Nordiska museet 
kan förmedla. Förutom de tillfälliga utställningarna erbjuds besökarna basutställningar, 
liksom fasta utställningsmiljöer på Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga 
kaplansgård. Kontinuerligt presenteras intressanta, vardagliga eller märkliga föremål som 
Månadens föremål, både i museet och på internet. Temat för Månadens föremål under 2007 
har varit barn, och de utställda föremålen har valts ut av skolelever från Botkyrka. 
 
2007 var för Nordiska museet ett jubileumsår – det var 100 år sedan byggnaden stod färdig. 
Under året öppnades också en liten utställning om Museibyggnaden. Övergripande tema för 
årets utställningar var ”samlande”, både enskilda personers och museers: Vad samlar vi på? 
Varför samlar vi? Jubileumsåret inleddes med utställningen Storsamlaren, ett samarbete med 
63 samlare som presenterade samlingar med mycket stor variation både när det gäller vad 
man samlar och rent geografiskt. Temat följdes upp av Megasamlaren med museisamlandet 
och dess olika utgångspunkter i fokus, och Lillsamlaren, där barn och ungdomar fick visa sina 
privata samlingar. På Julita gård visade traktorsamlare från hela landet upp veterantraktorer, 
exempel på den revolution inom lantbruket som traktorn innebar.  
 
Nordiska museet lägger stor vikt vid att bevara hantverkskunnande och inspirera till 
nyskapande. Ett uttryck för det är Slöjdsommar, det årliga utställningssamarbetet med 
hemslöjdens riksorganisation SHR, som 2007 handlade om spets i olika former och uttryck. 
Traditionella spetsar ur samlingarna blandades med ny design och nya användningsområden. I 
utställningen visades både originalen, tekniken och inspirationen, samt nya produkter som 
spetstejp och -skålar. En del av utställningen ägnades SHR:s slöjdstipendiat Kerstin Höglunds 
nyskapande, knypplade spetsar för offentlig utsmyckning, heminredning och folkdräkt. 
Ytterligare två design- och slöjdanknutna utställningar har visats under året, dels den färg-
starka och experimentella vandringsutställningen Stickning – ett hantverk att utveckla, 
producerad av Britt-Marie Christoffersson i samarbete med länsmuseet i Halmstad, dels Folk 
Costume Details, en stor bildväv av textilkonstnären Helena Hernmarck, vävd för The 
American Swedish Institute i Minneapolis. 
 
Det mest omfattande utställningsprojektet under året var Sápmi, en utställning om att vara 
same i Sverige. Med utställningen vill museet belysa samernas situation, i historien och idag. 
Utgångspunkt är frågor som rör samisk identitet och politiska strävanden i ett svenskt, 
nordiskt och internationellt perspektiv. Sápmi handlar om möten mellan människor. Det är 
inte en kronologisk berättelse utan avsikten är att rikta blicken mot gränsområden, 
mötesplatser, konfliktytor, blandformer och spår. Under mer än 130 år har vittnesbörd om 
samer och samiskt liv samlats och visats i museet och bidragit till att forma föreställningen 
om samerna och det samiska. Det är en källa till historien, både den samiska och den svenska, 
som varje tid måste ges möjlighet att tolka på sitt sätt. Utställningen har producerats i samråd 
med en samisk referensgrupp med representanter för Ájtte, Gaaltije, Same-Ätnam, 
Sameföreningen i Stockholm, Samernas Riksförbund, Sámi Duodji och Sáminourra.  
 
Utställningen Sápmi är del i strävan att öppna Nordiska museet för nya blickar, röster och 
berättelser. Redan under 2007 har en serie samtal och seminarier i anknytning till 
utställningen genomförts och ett webbaserat skolprogram producerats på temat identitet. 
Utställningens teman kommer att fördjupas i bland annat årsboken Fataburen 2008 och vid 
seminarier. Arbete pågår för att efterhand göra museets samiska samlingar – föremål, bilder 
och arkivhandlingar – mer tillgängliga för forskare och allmänhet. Målet är att i en samisk 
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portal på museets webbplats kunna erbjuda kunskap och information om samiska frågor i och 
utanför museet. 
 
Vidare har några små utställningar visats under året: De Rålambska tavlorna från 1650-talet, 
nyligen utlånade till Istanbul, lyftes i somras fram i en liten utställning. I en miniutställning 
berättas Majblommans 100-åriga historia från den första lilla blå blomman 1907 till dagens 
kinatillverkade majblommor. Inför julen visades Barnens adventskalender, de första svenska 
tryckta adventskalendrarna som såldes av Svenska Flickors Scoutförbund och tecknades av 
Aina Stenberg-MasOlle 1934-1964. Samtliga kalendrar visades tillsammans med några av de 
kalendrar som gavs ut från 1958 i anslutning till programmet Adventskalendern, som sändes i 
radio och tv. 
 
Linnéjubileet uppmärksammades på Julita med Linnés tre riken: mineral-, växt- och djurriket 
presenterade dels i en liten utställning med glimtar av den idévärld som Linné levde i, dels 
genom guidade vandringar i Julitas park för att lära känna den natur som inspirerade Linné, 
dels i en skaparverkstad där besökarna kunde studera naturen i Linnés anda. 

Tillgänglighet för funktionshindrade 
Nordiska museet arbetar för att underlätta för grupper med särskilda behov, både att rent 
fysiskt kunna ta sig runt i museet och att kunna ta till sig innehållet i utställningar och 
samlingar. Generellt kan sägas att museet i varje större utställningsprojekt strävar efter att 
tidigt i planeringen bygga in den pedagogiska användningen och tillgängligheten för 
funktionshindrade. Det senaste exemplet är Sápmi, där audioguiden kommer utnyttjas för 
synskadeanpassning. Flertalet av museets utställningar är försedda med bland annat 
punktskrift, reliefer, rekvisita och modeller. Särskilda visningar erbjuds synskadade. Museet 
var tidigt igång med verksamhet för synskadade och ser med glädje de många studiebesök 
som görs av kolleger från museer och andra institutioner. 
 
Audioguiden 
Museet utvecklade redan 1995 en audioguide för synskadade, och insåg snabbt att alla har 
nytta och nöje av den. Audioguiden kan utnyttjas på många sätt, inte minst genom att låta 
autentiska röster berätta eller skildra hur det faktiskt kunde låta i, till exempel en verkstad, 
och den är ett viktigt redskap för att fördjupa utställningsupplevelsen, inte minst för 
dyslektiker och andra med läs- eller språksvårigheter. Utvecklingsarbetet har fortsatt och 
Höjdpunkter på Nordiska museet finns nu för barn och på fem olika språk vid sidan av 
svenska. Under 2007 har en version på lätt svenska producerats i samarbete med Centrum för 
lättläst. Den främsta målgruppen för versionen på lätt svenska är besökare med svenska som 
andraspråk samt personer med lättare kognitiva funktionshinder. 
 
Hjulburna besökare 
Efter ombyggnaden av markplanet kan hjulburna besökare lättare ta sig till olika delar av 
museibyggnaden genom att de nu kan nå museets båda hissar på alla museets våningsplan. De 
kan också besöka Biblioteket och föremåls- och arkivdatabaserna i Fatburen utan hindrande 
nivåskillnader. 

Bedömning 
Grundläggande för att öka tillgängligheten till museets samlingar är det kontinuerliga och 
ihärdiga arbetet med digital fotografering och registrering av föremål, arkivalier och bilder. 
Med goda databaser – inom en snar framtid tillgängliga på webben – ökar möjligheten för 
forskare och specialintresserade människor i hela landet att bruka museets material. Men vid 
sidan av källmaterialet behövs olika slag av bearbetningar, tematiska presentationer och 
studiematerial anpassat för olika målgrupper. I utställningarna tillgängliggörs samlingarna på 
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ett pedagogiskt sätt för i första hand den breda publiken. För de besökare som vill fördjupa sig 
ytterligare finns Fatburen och i nästa steg Biblioteket, Arkivet och föremålssamlingarna. 
Antalet referensfrågor till personal i Biblioteket har under senare år minskat något. 
Bakgrunden är troligen människors ökade vana att söka information via nätet. Samtidigt 
återstår många frågor som inte kan besvaras den vägen och behovet av kvalitativ vägledning 
kommer att kvarstå. Museet driver ABM-arbetet vidare med nära samband mellan Arkiv, 
Bibliotek och Föremålssamlingar. Intendenternas specialkunskaper inom museets ansvars-
områden, tillsammans med bibliotekariernas möjlighet att lotsa frågeställarna till special-
litteraturen kan på ett ypperligt sätt komplettera och fördjupa den service med råd och 
hänvisning till referenslitteratur som museet ger besökarna i Fatburen.  
 
Större delen av museiarbetet är ett utpräglat lagarbete, där insatser inom olika verksamheter 
bidrar till att effektivisera arbetet och skapa ett gott slutresultat. Det är därför nödvändigt att 
satsa parallellt inom olika verksamhetsgrenar, såsom arbete med samlingar och databaser, 
utställningar och publikmottagande för att nå målet att öka tillgängligheten. Under året har 
informationen om tillgänglighet för funktionshindrade på webbplatsen setts över och en 
allmän text om museet på lätt svenska utarbetats. Vidare har en enkel inventering av vad som 
finns på museet för funktionshindrade genomförts och en sammanställning av idéer för 
framtiden tagits fram. 
 
Museets slott och gårdar är gamla kulturbyggnader där möjligheten att anpassa den fysiska 
tillgängligheten är begränsad. Den snart hundraåriga museibyggnaden är också svår att 
anpassa till dagens krav för personer med rörelsehandikapp. De senaste årens ombyggnad av 
markplanet innebär en kraftig förbättring för de rörelsehindrade både när det gäller att ta del 
av utställningarna och museets källmaterial. Handlingsplaner har upprättats och bristerna 
åtgärdas efterhand, såväl i museets huvudbyggnad som på Julita gård. 

Besökare 
Målet är att nå fler och nya besökare 
 
Under 2007 har Nordiska museet haft 210.624 besökare, jämfört med 322.901 år 2006 och 
331.832 år 2005, år då museet hade fri entré för såväl vuxna som barn, d.v.s. en nedgång med 
35 %. Barn och ungdom under 19 år utgjorde 2007 13,7 % av besökarna på Nordiska museet. 
Trots att de unga fortfarande har fri entré till museet har deras andel av besökarna sjunkit 
(2006: 19%, 2005: 26%). Museets samlarutställningar har väckt en bred allmänhets engage-
mang och fått stor uppskattning, men inte lockat de stora besökarskaror museet hoppats på.  
 
Generösa öppettider är väsentligt för publikens möjlighet att använda museet. Nordiska 
museet håller därför öppet alla dagar i veckan och har dessutom under vinterhalvåret haft 
kvällsöppet på onsdagar med fri entré för alla. Under 2007 har Nordiska museet varit öppet 
359 dagar, i genomsnitt 46 timmar i veckan. Fatburen (med utökad information, referens-
bibliotek och utlämning av böcker från Biblioteket) har samma öppettider som det övriga 
museet. Antalet besökare på Julita gård var glädjande stort, 51.762 personer, att jämföra med 
45.500 föregående år och 43.800 år 2005. Båda årets utställningar Linnés tre riken och 
Traktorsamlaren har varit populära, liksom de evenemang som årligen genomförs med 
midsommarfirandet som det mest attraktiva. Antalet besökare på Svindersvik har ökat något, 
medan Tyresö, trots det populära höstprogrammet Vandra med väsen, minskat med 173 
personer till 2.233. 
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En uppskattning ger vid handen att 68 % av museets besökare är kvinnor (2006: 60%, 2005: 
75 %) och 32 % män. Under första året med fri entré dubblerades andelen unga besökare (15-
29 år), men sjönk något under 2006 (19%) och ligger 2007 fortsatt på 19 %.5 Publikgruppen 
30-64 år ökade under 2007 till 65 % (60% både 2006 och 2005). Andelen besökare över 65 år 
var 2007 15 % (2006: 22%, 2005: 14%). När fri entré infördes kom fler lågutbildade besökare 
till museet och andelen ökade från 7 till 13 %, mest under sommaren då också den tillresta 
publiken dominerar. 2007 utgör gruppen lågutbildade 6 %. Under 2007 kom 61 % (2006: 
40%, 2005: 47%) av besökarna från ”övriga landet” eller utlandet, medan 13 % (2006: 21%, 
2005: 16 %) bor i Stockholms innerstad och 26 % (2006: 39%, 2005: 36%) i förorterna. Det 
är glädjande att andelen besökare från ”övriga landet” ökat, men beklagligt att andelen från 
förorterna minskat, liksom andelen lågutbildade. 13 % av museets ”svensktalande” besökare 
är födda utomlands och 11 % är födda i Sverige och har någon förälder som är född 
utomlands. 
 
Antalet besökare till Arkivet har ännu inte riktigt nått upp till siffrorna före ombyggnads-
perioden 2005, men ökningen är ändå stadig. Arkivets användare definieras av tradition som 
”forskare” men inom gruppen dominerar odisputerade hembygdsforskare och andra efter-
forskande privatpersoner. Den största andelen kommer från Stockholmsområdet, men 
landsorten är starkt representerad. Bibliotekets flyttstängning medförde att biblioteksbesöken 
minskade radikalt. Under 2007 har besöken åter tilltagit, dock har studenterna inte hittat 
tillbaka i den utsträckning museet hoppats. Stockholmsdominansen har förstärkts till 89 % av 
besökarna, medan besök från utlandet minskat till bara 2 %. Det är värt att notera att den låga 
andelen biblioteksbesökare utifrån landet inte nödvändigtvis är ett ”fel”, eftersom fjärrlån är 
en rutin bland bibliotek. Även åldersfördelningen har förskjutits med fler äldre besökare. 
Informationsinsatser har gjorts under året för att locka tillbaka studenterna till biblioteket och 
ser man till utvecklingen under 2007 kan en viss uppgång noteras vid årets slut. Både Arkivet 
och Biblioteket erbjuder introduktioner för olika grupper som vill utnyttja resurserna. 
 
BESÖKARE 2007 2006 2005 
Nordiska museet, utställningarna  210 624 322 901 331 832 
varav Nordiska museet, arkivet6 1 077 1 210 610 

varav Nordiska museet, biblioteket 2 337 1 126 1 946 

varav Nordiska museet, föremål7 151   

Julita gård 51 762 45 500 43 800 

Tyresö slott 2 233 2 406 2 549 

Svindersviks herrgård 1 345 1 297 1 898 

Totalt Stiftelsen Nordiska museet  265 964 374 440 382 635 

Åtgärder för att möta en ny och större publik 
Nordiska museet har genomfört en rad förbättringar för att attrahera och ta emot en ny och 
större publik. Alla avdelningar har varit engagerade i arbetet, som resulterat i åtgärder såsom 
generösa öppettider, utveckling av ”kunskapstorget” Fatburen, utökad service i Biblioteket, 

                                     
5 Andelen barn och ungdom upp till 19 år, är 2007=40.305 (15,4 %) av Stiftelsens besökare. 
6 Arkivet var under 2005 delvis stängt för ombyggnad och Biblioteket var stängt halva 2006 
7 Av säkerhetsskäl är stiftelsen mycket återhållsam när det gäller besök i föremålsmagasinen 
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audioguider på flera främmande språk och lätt svenska, ökad tillgänglighet till Lekstugan, mer 
skolmaterial på webben och en rik och varierad programverksamhet. 

Programverksamhet 
Programverksamheten har varit livlig under 2007 och publiken har erbjudits visningar, kurser, 
föreläsningar, temadagar, samtal kring aktuella frågor, praktiska övningar och stora evene-
mang såsom till exempel den traditionella julgransplundringen, som arrangeras i samarbete 
med museets vänförening, Luciakonserter och ”Chokladfestivalen”. Aktiviteterna ger möjlig-
het till fördjupning, diskussion och reflektion, men också till att rent praktiskt få prova på ett 
hantverk, vilket uppskattats av besökarna. Så har i anslutning till utställningarna dels en 
stickkurs, dels spetsverkstad arrangerats. De praktiskt inriktade kurserna och demonstratio-
nerna inspirerar såväl allmänheten i skilda åldrar som slöjdare att lära sig äldre tekniker och 
lockas till nyskapande. 
 
Programverksamheten vänder sig till flera olika målgrupper, alltifrån museikolleger och 
specialintresserade till familjepubliken. Bland mycket annat genomfördes en populär serie 
tapetföreläsningar under våren och två kurser,8 som snabbt blev fulltecknade. I anslutning till 
Sápmis öppnande arrangerades en serie välbesökta samtal med olika ingång i frågor med 
fokus på samer och identitet.  
 
Lekstugan och Vinden har varit populära såväl för förskole- och skolverksamhet för de yngre 
barnen, som för helg- och lovverksamhet. Familjepubliken är talrik under skolloven, liksom 
barngrupperna från fritidsverksamheter. För att möta fritidsgruppernas särskilda behov har 
program tagits fram och flera verksamheter med anknytning till årets högtider har genomförts. 
På Tyresö och Svindersvik har särskilda familjeverksamheter utvecklats, som väckt mycket 
stor uppskattning; på Tyresö en kvällsvandring med folktrotema, och på Svindersvik en helg 
med 1700-talstema. 
 
Julita gård är en kulturhistoriskt värdefull herrgårdsmiljö och ett utflyktsmål där besökarna 
utöver upplevelser av herrgårdsliv, erbjuds en rad stora, återkommande evenemang såsom 
midsommarfirande, Jordbrukets dag, Äppeldagarna och spelmansstämma. Härtill kommer 
återkommande trädbeskärningskurser. Miljön kring sagofigurerna Pettson & Findus 
uppskattas mycket av familjepubliken och den kommer att vidareutvecklas. 

Museipedagogisk verksamhet 
Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i samverkan med bl.a. skola, 
universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner 
 
Museipedagoger och guider är viktiga länkar mellan museet och brukarna och de arbetar 
kontinuerligt med att förnya, vidga och utveckla kontakterna med de grupper som vill 
använda museet i sitt lärande. Under 2007 har samverkan med skolan varit förhållandevis 
omfattande med utveckling av nya aktiviteter och programformer, som kan bokas av lärare på 
alla nivåer. I anslutning till Sápmi har en webbresurs för skolan utvecklats, ett material som 
bland annat sätter fokus på frågor om kulturell identitet och ursprungsbefolkningar i ett 
internationellt perspektiv. Genom webben vill museet skapa en arbetsform inom vilken 
användaren har möjlighet att tillsammans med museets pedagoger eller på egen hand arbeta 
med ett kulturhistoriskt källmaterial. Ett urval bilder ur museets arkiv har tagits fram och 
länkats till skolsidorna på museets webbplats. I detta bildskafferi för lärare kan de hitta bilder 
på tema bostad, mat, kläder, barn & ungdom samt emigration. Andra skolprogram som 

                                     
8 Antikt och kultur på Nordiska museet och Porslin och fajans på Nordiska museet 
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utarbetats under 2007 har tema 1700-tal respektive 1600-tal, samt om att bli vuxen - ett 
program för högstadiet och gymnasiet. Lärardagar genomförs för att informera om möjlig-
heterna att använda museet, men också för att ta del av lärarnas behov och önskemål. 
 
Lekstugan, museets mycket populära barnverksamhet, har under året genomgått en del 
förändringar, anpassade till besökarnas önskemål och behov. Lekstugan på egen hand ger 
fritids- och dagisgrupper möjlighet att boka lekstugan för egen verksamhet, och 
Småbarnstimmen har utarbetats för de riktigt unga barnen med föräldrar. Ett nytt program, 
Nytt liv – Nytt land, med tema migration har utvecklats och prövats ut under hösten. 
Lekstugans helgprogram med aktiviteter i anknytning till årets högtider är populära, liksom 
sommarens Spetsverkstad och framför allt Alla tiders lekar, där barn och vuxna kunde prova 
på kända och okända utomhuslekar från förr. Precis som tänkt delade barn och vuxna, 
svenskar och turister från andra länder med sig av sina erfarenheter och lärde av varandra. 
 
Till museernas uppgift att bevara och levandegöra kulturarvet hör såväl bebyggelsen som 
kulturlandskapet – inte bara växternas kulturhistoria, utan också de kunskaper och färdigheter 
som funnits och som krävs för odling, skörd och förädling av produkten. Att sprida kunskap 
om detta är att väcka intresse för våra gamla kulturväxter och att göra människor till värde-
fulla aktörer i arbetet att säkerställa lokala sorter. Den nära föreningen mellan natur och kultur 
på Julita gård, parken och hela kulturlandskapet med alla utställningar, som kan kopplas 
direkt till landskapet, är en källa att ösa ur till olika ämnesöverskridande teman. Lägerskolans 
verksamhet har minskat radikalt under 2007, beroende på att engagemangen från 
Katrineholms skolor nästan helt upphört av ekonomiska skäl. Samarbete har inletts med 
Ingelsta naturbruksgymnasium, vilket innebär att Julita gård tar hand om och visar ett antal 
lantrasdjur sommartid och ger skolans elever möjlighet att få yrkespraktik i Julitas lantbruk. 
 
SKOLPROGRAM 2007 2006 2005 
Nordiska museet    

antal skolgrupper / antal elever9 261 /  4 768 235 /  4 390 153 /  2 690 

obokade skolgrupper / antal elever 129 /  1 577 306 /  5 736  

Lärardagar 3 2 4 

Julita:     

antal skolgrupper / antal elever 22 /  247 12 /  344 49 /  1 099 

Rådgivning, studiebesök och högre undervisning 
Kunskapen kring föremålssamlingarna förmedlas förutom i utställningar och publikationer 
genom service i form av rådgivning och expertisering av föremål. Inom flera av Nordiska 
museets verksamhetsområden finns specialkompetens som efterfrågas såväl vid universitetens 
kurser och hantverksutbildningar på högskolenivå, som av kolleger vid regionala och lokala 
museer, studieförbund och allmänhet. Museets medarbetare har under året gjort ett stort antal 
framträdanden, hållit föredrag, deltagit i olika evenemang, tagit emot studiebesök, per brev/e-
post eller telefon. Förfrågningarna gäller i stort sett alla museets sakområden och rör såväl 
utredningar kring föremål, fotografier, traditioner och tekniker, som råd inför utställnings-
produktioner eller upprustning av olika kulturmiljöer. Intresset är fortsatt mycket stort för 
Lekstugan och audioguiden. Under 2007 har drygt 2.700 förfrågningar/besök registrerats, 
varav ett stort antal från kolleger, samt universitet och högskolor. Ambitionen är att leda 

                                     
9 Varav på Tyresö 19/418 och på Svindersvik 3/48 
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förfrågningarna via Fatburen för att frågeställarna där ska få hjälp att själva fördjupa sig i sitt 
ämne genom tillgängligt material i Fatburen och Biblioteket. Frågor som kräver expert-
kunskap skickas vidare till specialisterna. 
 
Studenter och forskarstuderande vid olika hantverks-, design- och formgivarutbildningar visar 
stort intresse för museets material och verksamhet. Samverkan med föremålsantikvariska 
programmet vid Högskolan på Gotland har utökats och Högskolan för fotografi vid Göteborgs 
Universitet är en ny utbildning i sammanhanget. Museets tjänstemän har kontakter med 
studenter vid olika utbildningar och medverkar som vägvisare in i museets forsknings-
material. Även gymnasieelever, föreningar och museer får undervisning som anpassas efter 
respektive grupps behov. Arkivet genomför arkivövningar och ger liksom Bibliotekets 
personal visningar och handledning för både universitet och grundskola. Museets medarbetare 
har föreläst vid Stockholms universitet (Etnologiska institutionen, Modevetenskap), 
Göteborgs universitet (Sociologiska institutionen, Institutionen för kulturvård och Högskolan 
för fotografi), Högskolan på Gotland och Lärarhögskolan i Stockholm. Praktikanter har under 
2007 tagits emot från Stockholms universitet (Curatorkursen, Kulturvetarlinjen, Museiveten-
skapen och Projektledarkursen), Göteborgs Universitet (Master’s Programme in International 
Museum Studies, Institutionen för Kulturvård), Högskolan på Gotland (Föremålsantikvariska 
programmet), University of Cambridge, UK och universitetet i Köln, Tyskland, samt från 
Räddningsverket, Riskhanteringsakademien i Mölnlycke, Sätergläntan och Handarbetets 
Vänner.  

Bedömning 
Utökade öppettider, engagerande utställningar och en aktiv, varierad programverksamhet har 
gjort att nedgången i publiksiffrorna, trots slopandet av fri entré för vuxna, stannat vid 35 %. 
För utbildningsväsendet har studiehandledningar utarbetats och Lekstugans verksamhet har 
anpassats efter förändringar i besökarkategorierna. Museets kunskapsservice och rådgivande 
verksamhet är fortsatt stor, inte minst till kolleger, forskare och studenter, journalister och 
föreningar. 
 
Nordiska museet lägger stora personalresurser på att svara mot de behov och önskemål som 
finns både inom utbildningsväsendet och i samhället i stort. Det sker i hela kedjan av 
museiarbete, från digitalisering och uppbyggnad av databaser, till utställningar, rådgivning 
och pedagogisk verksamhet. Museet har genom uppbyggnad av Fatburen tagit ett avgörande 
steg för ett närmande av resurserna i föremålssamlingar, arkiv och bibliotek (ABM-
samarbete) och Fatburen har börjat tas i anspråk för pedagogisk verksamhet av olika slag. 
Den fortsatta utvecklingen av museets databaser och Fatburen är nyckeln till den 
lättillgängliga resurs för alla som Nordiska museet önskar vara. 

Samlingarnas rörlighet i landet 
Målet är att öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar 
och regionala kulturinstitutioner. 
 
Nordiska museet arbetar på flera fronter, till exempel genom presentationer på internet, 
vandringsutställningar, depositioner och utlån, för att nå besökare i hela landet och skapa 
möjlighet för människor utanför stockholmsregionen att uppleva museet. Generösa öppettider 
under helg- och semestertider erbjuds och tillfälliga utställningar planeras så att visnings-
perioden innefattar någon långhelg då Stockholmsresor ofta företas. Museet annonserar i 
rikstäckande organ för att stimulera till besök. Till detta kommer att stiftelsen driver 
verksamhet på flera håll genom museets slott och gårdar, vilka alla bedriver publik verksam-
het, särskilt aktiv på Julita gård. Museets tjänstemän har under 2007 gjort ett flertal inslag i 
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radio och TV (drygt 205 min.). Vandringsutställningen Vad mina ögon sett har visats vid 
Östergötlands läns museum i Linköping. 

Aktivitet via webben 
Alltfler använder webben som sin huvudkanal när de söker information om museet. Av 
publikundersökningarna framgår att drygt 40 % av besökarna 2007 har varit inne på Nordiska 
museets hemsida, motsvarande andel var 2006 cirka 18 %. Antalet besök på hemsidan har 
fortsatt öka och utgjorde 2007 i genomsnitt 131.800 besökare i månaden, d v s cirka 4.333 
unika besökare om dagen. Däremot har den tid som tillbringas på hemsidan sjunkit till 2 min. 
50 sek. (2006: 9 min, 2005: 6 min). 
 
Under 2007 har utvecklingen av museets informationsstrategi drivits vidare med nya digitala 
tjänster och länkningar till olika delar av museets arbetsfält. Målet är att dels öka kännedomen 
om museet och locka till besök, dels tillgängliggöra kunskaper och komplettera de utställ-
ningar som visas i museet. Hemsidan görs mer användarvänlig och lättnavigerad. Skolinfor-
mationen på museets hemsida har förtydligats, uppdaterats och kompletterats med informa-
tion om museet på lätt svenska för människor med svenska som andraspråk eller med kognitiv 
funktionsnedsättning. Vidare har en webbresurs utarbetats i anslutning till Sápmi, samt ett 
”fotoskafferi” med kulturhistoriska bilder. En webbutställning med barnbilder ur det 
pågående accessprojektet har producerats, liksom en mindre presentation om glasögon. Varje 
månad introduceras ett nytt spännande föremål ur museets samlingar. Informationen om 
traditioner kring årets dagar har kompletterats, liksom den kontinuerliga uppdateringen av 
bilddatabasen över föremål med utförselförbud, vilken är ett arbetsredskap och hjälpmedel för 
tullverket, polis och auktionsverk. Julitas hemsida har omarbetats och uppdaterats. 
 
Förutom det kontinuerliga arbetet med information till kalendariet, notiserna, utställningarna, 
pressarbetet och övrig information kring den löpande verksamheten pågår utvecklingsprojekt 
som drivs i samverkan mellan museets olika avdelningar och enheter. Hemsidan är en viktig 
länk ut i samhället, inte minst för Samdok och Fotosekretariatet och för att göra forsknings-
verksamheten tydligare. Ett register över innehållet i Samdoks tidskrift Samtid & Museer har 
publicerats på Samdoks hemsida, liksom ett antal artiklar och konferensrapporter. Samdok-
registret kompletteras och uppdateras kontinuerligt med tillkommande samtidsundersök-
ningar. Fotosekretariatet publicerar artiklar och nyheter kring kulturhistoriskt fotografi i vid 
bemärkelse. Under året har inledande arbete gjorts för en översyn av både Fotosekretariatets 
och Samdoks hemsidor, vilka båda är i behov av förnyelse och omstrukturering. Sedan ett par 
år används museets hemsida även för insamlingsprojekt. 
 
AKTIVITETER PÅ INTERNET 2007 2006 2005 
Antal unika besökare på webbsidan (genomsnitt) 4 334/dag 4 000/dag 1 766/dag

Antal minuter/besökare på webbsidan (genomsnitt) 2min50sek 9 min 6 min 

Antalet sidvisningar per besökare (genomsnitt) 7,6   

Depositioner och utlån 
Föremålssamlingarna 
Museisamlingarna är till för att användas och föremålen utnyttjas för studier, forskning, utlån 
till andra museer, publicering i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, i press, 
radio, TV och naturligtvis utställningar. Vid sidan av utställningarna i museibyggnaden ställer 
museet ut föremål på Svindersvik, Tyresö slott, Julita gård med flera anläggningar i museets 
ägo samt på Skansen, Strindbergsmuseet och Flottningsmuseet i Gysinge. Museet lånar ut 
föremål till andra utställare för att sprida kunskap om kulturarvet. Under 2007 har 1.840 före-
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mål tagits fram för utställningar, studium med mera. Det är betydligt fler än de två föregående 
åren (2006: 1.176, 2005: 889). Variationen mellan åren hänger samman dels med aktuella 
utställningsteman, dels med antalet önskemål om lån från andra museer och institutioner. 
 
Utlån är en viktig del av den förmedlande verksamheten och året inleddes med ett extraordi-
närt ärende i samband med att brand utbröt i det huskomplex där åtta utlånade tavlor av de 
”Rålambska schillerierna” var utställda. Det allvarliga tillbudet fick ett lyckligt slut och 
tavlorna är nu åter på plats i museibyggnaden. Bland andra utlån kan nämnas några av 
museets mycket efterfrågade föremål: Scheutz differensmaskin, utlånad till Tekniska museet, 
Armillarsfären utlånad till Livrustkammaren, samt två sametrummor utlånade till Völker-
kundemuseum i Zürich. Till Nationalmuseums utställning ”Förfärligt härligt” har ett flertal 
föremål lånats ut samt till Ölands museums folkkonstutställning. Lånen kräver ofta fördjupade 
dialoger med långtagarna och insatser av flera personalkategorier. Några av årets utlån har 
varit så utrymmeskrävande att tillfälliga arbetslokaler måst skapas. Under 2007 har museet för 
utställningsändamål lånat ut 53 föremål och 2 arkivalier till 17 museer och institutioner. 
Motsvarande siffror 2006 var 66 föremål och 8 arkivalier till 15 låntagare. 7 av årets utlån har 
gått till stockholmsregionen, 7 till övriga landet och 3 till utlandet. 
 
Arkivet 
Från att ursprungligen ha varit interna, museala funktioner har Nordiska museets arkiv och 
bibliotek blivit alltmera offentliga och den externa brukarkretsen är idag större än den interna. 
Denna förändring beror på museernas ändrade inriktning och en medveten ambition att ställa 
de omfattande samlingarna till förfogande. I takt med att registreringen av arkiv och 
samlingar i Visual Arkiv avancerar, ökar intresset för materialet och databasen kan redan nu 
nås via Fatbursportalen. Arkiv, bibliotek och fotografresurser utnyttjas främst av personer 
bosatta i stockholmsområdet, men tjänsterna efterfrågas även av användare i övriga delar av 
landet och utlandet. Arkivet har 2007 tagit fram 2.142 (2006: 2.227) arkivvolymer för 
studium. Interurbanlån av arkivalier förmedlas ytterst sällan, främst på grund av bevarande- 
och säkerhetsskäl, dock har två svartkonstböcker gått till Stockholms stadsmuseum för 
utställningsändamål. 
 
Biblioteket 
Nordiska museets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med böcker och tidskrifter 
kring svensk kulturhistoria. Biblioteket välkomnar allmänheten och vänder sig särskilt till 
forskare och studenter. I samband med flytten har tillgängligheten förbättrats genom 
möjligheten till samlad överblick över hela biblioteksbeståndet. Öppettiderna har mer än 
fördubblats och nya lånerutiner har utvecklats. Bibliotekets samlingar är till största delen 
tillgängliga via webbkatalogen SAGA, de skannade äldre kortkatalogerna samt i den 
nationella biblioteksdatabasen Libris. Nordiska museet kan hävda sig som ett av de främsta 
specialbiblioteken i kretsen av offentligt tillgängliga Libris-bibliotek. För att underlätta för 
brukarna deltar museet i ett projekt på Kungliga Biblioteket som syftar till att utveckla en 
nationell biblioteksportal där olika BIBSAM-bibliotek ställer sina elektroniska resurser till 
förfogande. Det innebär framför allt att de tidskrifter som biblioteken prenumererar på och 
som finns i digital form efterhand kommer att kunna nås via den planerade portalen.  
 
Vid Biblioteket ökar den digitala förmedlingen av boklån, en förändring som motsvarar all-
männa utvecklingstendenser i samhället. En ansenlig volym av utlånen förmedlas via fjärrlån 
och Nordiska museets bibliotek är i detta sammanhang en nationellt viktig resurs med en 
nettoutlåning som överträffar flera större biblioteks. Under 2007 har 4.907 volymer lånats ut.  
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UTLÅN och framtagning av material i samlingarna 2007 2006 2005
Föremål o arkivalier utlånade för externa utställningar 55 74 302

    antal museer som lånat föremål 17 15 25

Böcker (exkl. litteratur använd i forskarsalen) 4 907 2 507 4 748

Arkivvolymer framtagna för studium 2 142 2 227 1 742

Föremål  framtagna för studium, utställningar etc 1 840 1 176 889

Fotografier, antal förmedlade 1 016 541 1 657

Publikationer når intresserade överallt 
Nordiska museets förlag har en angelägen utgivning dels av vetenskapliga publikationer, dels 
av böcker som vänder sig till en bredare läsekrets. Utgivningen följer museets inriktning och 
särskilda satsningar. På museets förlag har 8 böcker utkommit under 2007, häribland Märta 
Stures hushållsbok – en kokbok från 1739, utgiven i två delar. Den ena är ett faksimil som 
återger recepten skrivna med Pipers vackra handstil. Den andra delen är bearbetad för dagens 
matintresserade av Kersti Wikström. Boken har belönats med Måltidsakademiens diplom. Tre 
doktorsavhandlingar ingår i årets utgivning: Könsskillnadens estetik? Svensk hemslöjd under 
1920- och 1990-talen av Johanna Rosenqvist, Makten över monumenten – restaurering av 
vasaslott 1850-2000, av Mia Geijer, och Textila tolkningar. Om hängkläden, drättar, lister 
och takdukar av Anneli Palmsköld. Museets årsbok, Fataburen: Brokiga samlingars bostad, 
hade tema samlingar och samlande. Sms från Soppero, av Ann-Helén Laestadius, vann den 
barnbokstävling som i samband med Sápmiutställningen arrangerades av museet i samarbete 
med Samiskt informationcentrum och Podium. I serien Se museet har Tidsresan av Britt-Mari 
Borgström nytryckts och i slutet av året producerades Ack om du vore här. 1800-talets 
folkliga brevkultur av Britt Liljewall. Två kataloger har utgivits 2007, dels Ett hus fyller 
hundra, red Christina Westergren, och Sápmi – om att vara same i Sverige av Eva Silvén med 
flera. Slutligen utgavs ett litet häfte med Sånglekar sammanställt av Christina Mattsson inför 
museets årliga julgransplundring. Museets medarbetare har också publicerat sig på andra 
förlag och bidragit med ett fyrtiotal artiklar i olika skrifter. 

Bedömning 
Nordiska museet har under de senaste åren satsat stora resurser på digitalisering och ökning 
av informationsmängden i museets föremåls- och arkivdatabaser. Databasarbetet och strävan 
att öka tillgängligheten via museets hemsida är i stor utsträckning en satsning för att nå 
besökare i hela landet. Härtill kommer möjligheterna att underlätta för besökare, oavsett 
vistelseort, att nå museets material, både det obearbetade och bearbetningar av olika slag. 
Publicering av artiklar och rapporter på nätet har ökat, liksom beställningarna av boklån via 
nätet. Nordiska museets bibliotek, som under en period främst fungerat som lånecentral för 
universiteten, har ambitionen att i och med uppbyggnaden av Fatburen erövra en delvis ny 
profil som pedagogisk resurs och informationscentrum. 
 
Volymen på den årliga föremålsutlåningen till museer och institutioner runt om i landet styrs i 
hög grad av efterfrågan. Allt eftersom informationen om samlingarna blir lättare tillgänglig 
kommer sannolikt önskemålen och därmed utlåningen att öka. 
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Kunskapsuppbyggnad 
Målet är att öka kunskapen inom det område museet verkar genom bl.a. forskning och 
samverkan med universitet och högskola. 
 
Nordiska museet bedriver utifrån sitt insamlings- och dokumentationsprogram en insamlings-
verksamhet, som ska ge en god grund för forskning om vår tids kulturhistoria. Det insamlade 
materialet består av uppteckningar och intervjuer, beskrivningar, fotodokumentation och 
föremål. Den dokumentation som genomförs av museet innebär att de kulturskapande 
processer som ständigt pågår bevaras och finns tillgängliga för framtiden i museets arkiv och 
föremålssamlingar, där de utnyttjas av forskare från flera olika ämnesområden, liksom 
kolleger och intresserad allmänhet. Även kulturmiljövården uppmärksammar museets 
material i allt högre grad. 
 
En del av museets kunskapsbyggande sker genom att belysa hur identiteter byggs, förändras 
och nyskapas i olika sammanhang. Det sker i det dagliga arbetet och med särskilt fokus inom 
Samdoks ”Kulturmötesgrupp” och i minoritetsintendentens arbete. Det är också en viktig 
diskussionsfråga på de interna seminarierna, som hålls en eller ett par gånger i månaden. Till 
dessa bjuds kolleger och forskare in för att presentera aktuella projekt, gärna med anknytning 
till något vid museet pågående arbete. Seminarierna är fora för ökad diskussion över 
avdelningsgränserna och de bidrar till att medarbetarnas kunskaper fördjupas. Nordiska 
museets personal deltar formellt och informellt i olika samarbetsgrupper, nätverk, och 
forskningsråd relaterade till museivärlden och forskarsamhället. Ett sådant är forskarnätverket 
Nordic Network on Visual Studies, en nordisk plattform för en visuell samhällsvetenskap, 
d.v.s. undersökningar där bildmaterial utnyttjas för att studera olika samhällsfenomen. 
 
Stiftelsen Nordiska museet har en unik ställning bland de kulturhistoriska museerna, tack vare 
att professuren i etnologi vid Stockholms universitet är knuten till museet, vilket ger en direkt 
anknytning till såväl forskarsamhälle som utbildning. All forskning vid museet är extern-
finansierad, så är till exempel professuren finansierad av donationsmedel. Professorn ansvarar 
genom Institutet för folklivsforskning (IFF) för forskningsrådets möten, möten i ansvars-
museernas forskningsnämnd, samt bistår museets olika avdelningar och andra museer i 
forskningsrelaterade frågor. Professorn har under året deltagit i flera såväl nationella som 
internationella symposier och kongresser, samt hållit ett antal föredrag vid seminarier och 
konferenser, publicerat artiklar samt uppvaktat forskningsråd och akademier för att utveckla 
forskning och forskningssamverkan. Hon har haft styrelseuppdrag i flera forskningsrelaterade 
organ, bland annat Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. 
Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, samt i litterära sällskap och den 
internationella organisationen SIEF (Societe Internationale de Ethnologie et Folklore). 
 
Kontakterna med den forskning som i bred mening är relevant för museet har vidareutveck-
lats, liksom kontakterna med museer utomlands. Externa forskare, professorer inom ämnen 
som ekonomisk historia och historia, är medlemmar i Nordiska museets forskningsråd (tillika 
Samdoks forskningsråd), ett särskilt organ inrättat för att diskutera och utveckla museets 
forskning. Rådet har haft fyra möten under året och handlagt såväl aktuella forskningsfrågor 
som diskuterat hur museiforskningsuppdraget bör utvecklas och stärkas. Forskningsrådet 
utgör en kontaktlänk till universitet och högskolor samt svarar för att i samverkan med 
museets avdelningar utveckla idéer och förslag till forskningsprojekt. 
 
En stor del av verksamheten vid IFF består i att planera och söka medel för olika projekt samt 
att genomföra dem och förmedla dess resultat till en bred publik. Genom att låta studenterna 
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delta i projekt vid museet för att sedan gå vidare till forskarstudier, får de lära känna Nordiska 
museet som kunskaps- och forskningsmiljö. Professorn leder flertalet projekt och har samlat 
forskarna i dessa till en forskargrupp som bygger en forskarmiljö i avsikt att stimulera till 
forskning och stärka kunskapen inom museets ram. IFF håller nu på att växa till en relativt 
stor forskningsmiljö med ett tiotal anställda i lika många projekt. 
 
Nordiska museets forskarskola, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. 
Vitterhetsakademien, startade 2002 med elva doktorandtjänster och utökades med ytterligare 
två 2005. Avsikten med Forskarskolan är att öka antalet tillsvidareanställd personal med 
vetenskaplig skolning inom kulturarvssektorn, genom att göra det möjligt för anställda vid 
museer och kulturarvsinstitutioner att i tjänsten avlägga doktorsexamen vid något av landets 
universitet. De tretton doktoranderna, som arbetar vid olika museer och motsvarande institu-
tioner, bedriver sin forskning vid sex universitet från Lund i söder till Umeå i norr. Under 
2007 har Forskarskolan varit samlad till de tematiska läskurser, som avslutade Forskarskolans 
kurs- och seminarieverksamhet. I maj återsamlades doktoranderna för det sista gemensamma 
arrangemanget, en exkursion till Maramures i Rumänien, organiserad i samarbete med 
universitetet i Bukarest. Under hösten disputerade de två första doktoranderna: Eva Gustavs-
son med avhandlingen Grassland plant diversity in relation to historical and current land use, 
och Anneli Palmsköld med Textila tolkningar: om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 

Inom ett antal av Nordiska museet ansvarsområden finns efterfrågad specialkompetens och 
flera intendenter undervisar vid universitet och högskolor, men också vid hantverks-
utbildningar, studieförbund, hembygdsföreningar samt vid regionala och lokala museer. (Se 
även ”Rådgivning, studiebesök och högre undervisning”, sidan 30). Ett antal av museets 
medarbetare är engagerade i olika externa utvecklings- och forskningsprojekt, liksom i 
undervisning och handledning. Några uppdrag är långsiktiga medan andra är av engångs-
karaktär. Två av museets konservatorer deltar i ett samarbetsprojekt med Riksantikvarie-
ämbetet om Morgondagens kulturobjekt. Genom projektet byggs kunskap upp om plaster, för 
att underlätta framtida hantering och rådgivning. Vidare deltar en konservator i SIS:s standar-
diseringsarbete beträffande transport- och packningsmetoder för kulturföremål. Även här 
gäller det att utveckla kunskap och metoder för att minska skador. Runstavsprojektet med 
Gustavianum i Uppsala och Tekniska Högskolan samt Etnobiologisk analys av föremål från 
Tro- och sedmagasinet med Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet och Centrum 
för biologisk mångfald är andra samverkansprojekt för att öka kunskapen om museets 
samlingar. 
 
Kunskapen kring museets fotografiska samlingar byggs kontinuerligt upp genom 
efterforskning och registrering av bildmaterial, ett arbete som 2007 varit särskilt intensivt tack 
vare Accessprojektet Uppordnande av fotografarkiv. Vid Fotosekretariatet pågår kontinuerligt 
kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör hantering av fotografi i vid bemärkelse. Sekreta-
riatet anordnar också studiebesök, utbildningar och tar emot studiebesök. Fotosekretariatets 
samarbete med Riksarkivet om Det nationella fotografregistret utmynnade under 2007 i att 
Nordiska museet under senhösten drev arbetet vidare med målet att snart efter årsskiftet 
2007/08 publicera registret på webben, därefter kan arbetet med att komplettera de inlagda 
uppgifterna och även lägga in helt nya poster börja. Fotosekretariatet har också deltagit i 
referensgruppen för översättningen av TGMII (Thesaurus of Graphic Materials II), ett arbete 
som kan kopplas samman med Fotosekretariatets översyn av fototekniska termer. 
Biblioteket medverkar tillsammans med Bibliotekscentrum, Högskolan i Borås samt 
bibliotekstjänst i projektet LIVA (Library Information Visualization and Analysis). Projektet 
gäller framtidens bibliotekssystem och fokuserar på sökningar samt presentationen av 
sökresultat i systemen. 
 



 37

Inom ramen för Samdok drivs en fortlöpande diskussion kring museernas arbete med 
insamling och dokumentation. I augusti genomfördes ett fältseminarium i Ammarnäs med 
deltagande av flera pooler inom Samdok och i november genomfördes Connecting Collecting. 
An international conference on collecting as a key to the future of museums in a global 
community. Konferensen lockade ett stort antal internationella deltagare och gav rikt 
kunskapsutbyte. Vid konferensen bildades ett internationellt nätverk, som utgör avstamp för 
internationellt samarbete i insamlingsfrågor, till gagn för utvecklingen av den framtida 
museiverksamheten. 
 
Julita gård har ett särskilt ansvar för bland annat biologisk mångfald, genbanks- och 
lantbruksområdet. Inom dessa fält drivs flera utvecklingsprojekt och naturvetaren, som under 
året delvis varit tjänstledig för forskning, har talrika forskarkontakter och deltar i samarbeten 
med myndigheter och organisationer. Julita gård är med i Namsa (de naturhistoriska 
museernas samarbetsorganisation) och det nationella programmet för växtgenetiska resurser 
(POM). Genbanksverksamheten på Julita gård bedrivs lokalt, nationellt och internationellt. 
Det i POM:s regi insamlade frömaterialet odlas och evalueras på Julita. 
 
Konferenser och seminarier innebär både kunskapsuppbyggnad och förmedling av kunskap. 
Under 2007 har museet dels arrangerat två stora internationella konferenser dels varit 
medarrangör för ytterligare några. Flera medarbetare har kunnat beredas tillfälle att delta i 
konferenser eller göra studieresor utomlands och har under 2007 hållit ett sextiotal föredrag i 
olika universitets-, konferens- och museisammanhang i Sverige och utomlands. Museet följer 
den nationella och internationella utvecklingen inom museivärlden, inte minst inom området 
minoriteter och bevarande/konservering. 
 
KUNSKAPSUPPBYGGNAD 2007 2006 2005 
Böcker och utställningskataloger utgivna på museets förlag 11 7 5 

Artiklar publicerade av museets medarbetare 40 45 63 

Nordiska museets forskarskola antal doktorander 13 13 13 

Seminarier, föredrag 59 55 88 

Bedömning 
Verksamhetsgrenen kännetecknas 2007 av stor aktivitet, både på forsknings- och utvecklings-
sidan. Museets medarbetare är ledamöter i flera forskningsråd knutna till musei- och 
universitetsvärlden och i styrelserna för två högre hantverksutbildningar. De två postdok-
tjänster som tillfördes museet 2006 har verkat inspirerande och kommer att innebära att nya 
forskningsperspektiv tillförs museiarbetet  

Övriga mål  
Målet är att Nordiska museet, som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka 
för: 

- museologisk och pedagogisk kunskap inom museiområdet 
- samverkan med museer på regional respektive lokal nivå 
- rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer. 

Nordiska museet – ansvarsmuseet 
Nordiska museet driver sin roll som ansvarsmuseum för svensk kulturhistoria genom insatser 
på många olika verksamhetsfält och med många aktörer inom museet. Ansvarsmuseirollen 
förefaller självklar för såväl forskare, kolleger ute i landet som för journalister med flera. 
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Ökad museologisk kunskap 
Nordiska museet arbetar för att öka den museologiska kunskapen och följer nationell och 
internationell forskning och utveckling inom verksamhetsområdet. Ett flertal medarbetare har 
under året aktivt medverkat i konferenser både i Sverige och utomlands. Museet har under 
2007 arrangerat två stora internationella konferenser: International Wall Paper Conference, 
som var anordnad i två delar: två dagar i Stockholm med föredrag och studiebesök och 
därefter två dagar unik exkursion till gårdar i Hälsingland. Konferensen lockade 68 tapet-
forskare, konservatorer och museimän från åtta olika länder. Connecting Collecting om 
insamling som en nyckel till framtidens museer, lockade 136 forskare och professionella och 
mynnade ut i grundandet av ett internationellt nätverk kring insamlingsfrågor. Båda 
konferenserna bjöd på övervägande utländska föredragshållare, vilket gav de svenska 
deltagarna möjlighet att ta del av internationella, aktuella frågeställningar och erfarenheter. 
Vidare har Fotosekretariatet och Bernadottebiblioteket arrangerat ett fotohistoriskt 
seminarium med sex svenska och två utländska föreläsare – en uppföljning för en bredare 
publik har planerats för 2008. 
 
Det utvecklingsarbete som drivs i museets stora magasins- och lokalprojekt liksom inom 
databasutvecklingen leder till att medarbetarnas kompetens höjs, dels genom de utredningar 
och tester som görs, dels genom de kontaktnät som byggs. Studiebesöken och förfrågningarna 
från kolleger är talrika – något hundratal under 2007. 

Samverkan med museer på regional respektive lokal nivå 
Nordiska museets samarbete med andra museer och institutioner innefattar kontakter av 
många olika slag, alltifrån förfrågningar kring specialområden, kurser och konferenser, utlån 
av föremål till olika samarbeten. Tydligast är verksamheten vid Fotosekretariatet och vid 
Samdoksekretariatet. 
 
Samdok är de svenska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, 
dokumentation och forskning, grundad på initiativ av Nordiska museet 1977. Samdok, som 
står för samordning, samtid och samarbete, är ett välfungerande exempel på aktivt, 
landsomfattande samarbete. Samdoksekretariatet vid Nordiska museet ansvarar för 
verkställande och administrativa uppgifter samt – framför allt – för metodiskt, teoretiskt och 
annat utvecklingsarbete. Arbete med Samdoks pooler och Samdokrådet, Forskningsrådet, det 
nordiska samarbetsorganet Norsam, Industrihistoriskt forum, Samdoks tidning och webbplats 
hör till de löpande uppgifterna. Arbetet innebär täta kontakter med kollegerna vid de drygt 70 
medlemsmuseerna – inte minst genom de regelbundna möten som alla Samdoks åtta 
samarbetspooler har. Under året har sedvanliga möten genomförts inom poolerna. Vid 
Riksförbundet Sveriges museers vårmöte arrangerades i samarbete med svenska ICOM 
seminariet World-dok, samlingar, samtid och internationalisering med 53 deltagare. I 
samband med Samdoks 30-årsjubileum arrangerades den internationella konferensen 
Connecting Collecting, som utmynnade i beslut att bilda ett internationellt nätverk.  
 
Under året har föredragen från World-dok seminariet publicerats på Samdoks webbplats, 
liksom ett register över innehållet i Samdoks tidskrift Samtid & Museer 2004-2006. En 
utvärdering av Samdoks webbplats har gjorts med förslag till förbättringar. Samtidigt fortgår 
arbetet med retrospektiv inläggning och inrapportering till Samdokregistret av de kultur-
historiska museernas samtidsundersökningar, nu totalt 518 poster. Samdokregistret är 
tillgängligt på webben och medlemsmuseerna kan själva rapportera in aktuella dokumen-
tationer och projekt. Samdoks webbplats är, liksom Fotosekretariatets, en stor tillgång för 
landets alla museer och andra intresserade. 
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Fotosekretariatet arbetar för samordning och rådgivning i fotorelaterade frågor för i första 
hand arkiv, bibliotek och museer. Fotosekretariatet arrangerar konferenser och kurser, och 
informerar om pågående forskning med anknytning till fotografi och förmedlar kontakter med 
och mellan personer och institutioner för att på så sätt sprida den kunskap som finns på 
området. Vid Fotosekretariatet pågår kontinuerligt kunskapsuppbyggnad och sekretariatet får 
ett stort antal förfrågningar som ofta utmynnar i kvalificerad rådgivning av utredande 
karaktär. Frågorna gäller bland annat digitalisering, bildregistrering, bilddatabaser, fotograf-
namn, prissättning av fotografiska tjänster, upphovsrätt, gallring, vård och förvaring. 
Fotosekreteraren har 2007 hållit föredrag vid två kurser och arrangerat en konferens i 
samarbete med Bernadottebiblioteket (se ovan). 
 
Fotosekretariatet deltar i externa arbetsgrupper och nätverk och har som stöd en referensgrupp 
med företrädare för ABM-sektorn, samt personer med olika specialkompetenser. Sju arbets-
grupper har knutits till referensgruppen och genom dem sker ett nödvändigt utvecklings-
arbete. Webbplatsen blir ett allt viktigare instrument i kommunikationen med arkiv, bibliotek, 
museer och enskilda – forskare, allmänhet och yrkesverksamma – inom det fotografiska 
området. Sidan uppdateras kontinuerligt med artiklar, notiser och uppgifter i kalendariet och 
den fungerar som komplement till kvartalsbrevet. Det digitala kvartalsbrevet, Kontaktarket, 
som skickas till 560 abonnenter, främst ABM-sektorns företrädare och yrkesverksamma 
fotografer, kan även nås direkt via Libris. 
 
Nordiska museet arbetar inom en rad nätverk, såsom exempelvis Nätverket för industri-
samhällets kulturarv, Industrihistoriskt forum, Svenskt textilt nätverk och Rådet för yrkes-
historisk forskning. Samverkan med landets museer på alla nivåer och med hembygds-
föreningar sker genom bibliotekets bytesverksamhet, som resulterar i att svåråtkomlig 
utgivning av väsentlig hembygdslitteratur finns tillgänglig i museets bibliotek, som genom att 
vara sökbart via nätet, är en stor tillgång för de regionala och lokala museerna. Med sin 
inriktning på natur och miljö utgör Julita gård en särskild resurs genom den verksamhet som 
bedrivs avseende genbanksodling av olika växter och fortsatt utveckling av stöd för hotad 
fauna och flora.  

Stöd och rådgivning till regionala och lokala museer 
Rådgivning och service till andra museer äger kontinuerligt rum. Fotosekretariatet, 
Samdoksekretariatet och museets olika enheter tar emot åtskilliga studiebesök från andra 
museer, bibliotek och universitet, både svenska och utländska, som vill ta del av museets 
arbetsmetoder, erfarenheter och specifika kompetens. Studiebesöken gäller alla kategorier av 
museipersonal och rör frågor kring såväl enskilda föremålsgrupper eller företeelser som 
insamlingsmetoder, registrering, konservering, vård, utställningstekniska lösningar, 
tillgänglighet för funktionshindrade eller administrativa frågor. Museets medarbetare är 
styrelseledamöter i sju museers styrelser, samt i sju forskningsråd knutna till museivärlden. 
 
Utlån till andra museers utställningar är en del av museets rikstäckande verksamhet. Ofta 
innebär dessa utlån diskussion kring föremålens säkerhet, utställningars innehåll och liknande 
frågor som breddar kontakterna. Under 2007 har museet, för utställningsändamål, bidragit 
med 55 föremål och arkivalier till sjutton museer och institutioner. Sju av utlånen har gått till 
stockholmsområdet, de övriga tio till utlandet och övriga landet. 
 
Nordiska museet har ett uppdrag gällande utförselärenden, vari ingår handläggning av 
ansökningar om exporttillstånd för kulturföremål som regleras i 5 kap lagen (1988: 950) om 
kulturminnen. Handläggningen av ansökningar för tillståndprövning är en tidskrävande 
uppgift med hög prioritet och museet har inlett en diskussion med Riksantikvarieämbetet för 
att effektivisera handläggningsrutinerna. Av de tillståndsärenden som Riksantikvarieämbetet 
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tar emot går mer än 65 % vidare till Nordiska museet, övriga handläggs av Kungl. Biblioteket, 
Nationalmuseum eller Riksarkivet. Det löpande arbetet omfattar kontakter med tull, polis, 
antikhandel och auktionsföretag, förhandsbedömning inför de stora auktionerna, samt 
deltagande i samrådsmöten med övriga tillståndsmyndigheter och Riksantikvarieämbetet. 
Bilddatabasen över föremål som belagts med exportförbud uppdateras kontinuerligt.  
 
Under 2007 har 358 utförselärenden handlagts, ca 180 förfrågningar om utförsel har mottagits 
därutöver och förhandsbedömningar har gjorts inför sex auktioner. Huvuddelen av 
förfrågningarna rör allmänna frågor om lagstiftningen, ansökningsförfaranden, vilka 
föremålsgrupper som är tillståndspliktiga och motivering av preliminära utförselförbud. 
Nordiska museets erfarenhet och kunskap inom området tjänar som en resurs för andra 
kulturhistoriska museer. I oktober uppmärksammade museet en tidigare polisanmälan om en 
samling illegalt utförda möbler, försålda i Stockholm år 2000 och åter sålda på Sotheby’s i 
New York auktion i oktober. Riksantikvarieämbetet meddelade att de inte kan påverka 
ärendet, d.v.s. få föremålen återförda till Stockholm.  
 
UTFÖRSEL 2007 2006 2005
Handlagda ärenden 358 533 931

Förfrågningar 180 210 250

Auktionsbedömningar10 6 19 20

Lönebidrag 
Stiftelsen Nordiska museet har vid tre arbetsplatser haft 50 personer (24 kvinnor och 26 män) 
anställda med i medeltal 54,2 % lönebidrag, varierande från 37 – 80 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                     
10 Fr.o.m. januari 2007 utförs inte någon preliminär förhandsbedömning på Lilla Bukowskis auktioner, 
Stockholms auktionsverks vapenauktioner, Crafoord Auktioner och Göteborgs auktionsverk 
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Nordiska museets och Skansens Vänner 



Tack vare våra Vänner
Under jubileumsåret 2007 har Vänföreningen på en rad olika sätt bidragit till att fira 
byggnadens hundra år. Nordiska museets och Skansens Vänner är ett stort stöd för 
museet i dess arbete.
 
Vänföreningen har givit ett generöst bidrag till uppordnandet av det rika ritnings-
materialet från uppförandet av museibyggnaden. Planeringen av museibyggnaden pågick 
under flera decennier. Redan 1876 påbörjades insamlingen av medel till byggnads-
fonden och i april 1876 upplät Kungl. Maj:t tomten på Djurgården. En internationell 
arkitekttävling utlystes 1883. Det vinnande förslaget var den tyske arkitekten W. Manchots 
förslag, men inget av de prisbelönta förslagen antogs. Kritiken riktades främst mot att 
de var alltför osvenska i sin utformning. Uppdraget gick istället till arkitekten Magnus 
Isaeus, vars arbete byggde vidare på Manchots förslag. Men Magnus Isaeus avled 1890 
och Isak Gustaf Clason tog över ansvaret för arbetet. De båda arkitektkollegorna hade 
under 1880-talet rest runt i Europa och studerat de internationellt uppmärksammade 
nyuppförda museibyggnaderna för National History Museum i London och Rijksmuseum 
i Amsterdam.
 
Ritningsmaterialet kommer efter genomgång och inskanning av ett urval ritningar att 
ge stora möjligheter till fördjupade studier i det storartade museibygget som avslutades 
för hundra år sedan. Ritningarna beskriver allt från den stora versionen med en fyrlängad 
byggnadsplan med anknytning till dansk renässans, till planeringen av Allmogehallen, 
som utgör dagens museibyggnad. Från Clasons arkitektkontor finns förutom byggnads-
ritningar även ett stort antal teckningar och skisser från den långa arbetsprocessen, vilka 
speglar visionerna bakom musei-bygget och anpassningen till byggnadsvillkoren.
 
I skriften Ett hus fyller hundra, även den bekostad av Nordiska museets och Skansens Vänner, 
presenteras ”De brokiga samlingarnas byggnad”, ett museum för hela det kulturhistoriska 
området.
 
Vänföreningens stipendier till medarbetare vid museet gick 2007 till konservatorerna 
Kerstin Jonsson och Catharina Sack, Nordiska museet, för att besöka Brighton Museum 
and Art Gallery där ett seminarium hölls kring utställningen ”Indigo A Blue to Dye For” 
samt att därefter besöka The Whitworth Art Gallery, Manchester.
 
Volontärernas insatser i samverkan med museets personal och de fackliga organisa-
tionerna uppskattas mycket. Museets årliga populära julgransplundring är ett sam-
arrangemang mellan museet och Vännerna och i samband med jubileumsbanketten 
i juni var flera volontärer engagerade  för att välkomna på museets trappa när gästerna 
anlände.  
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