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

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

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

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

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



Verksamheter av det slag som Nordiska museet 
bedriver låter sig inte alltid begränsas av kalenderår 
utan löper oftast över mycket lång tid.  Stiftelsen äger 
gigantiska föremålssamlingar, det största specialbib-
lioteket i sitt slag och ett oskattbart arkiv. Till detta 
kommer de många hundra husen i kulturmiljöerna 
på Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga 
kaplansgård. Att sammanfatta verksamheten i en års-
berättelse ger inte en helt rättvisande bild av utveck-
lingen vid Sveriges största kulturhistoriska museum. 
Låt mig ta Nordiska museet och forskningen som 
exempel. 

I början av 2000-talet hade Nordiska museet ambitionen 
att återta sin roll som ledande kulturhistorisk forsknings-
institution och bli en självklar samarbetspartner i 
forskarsamhället och en forskningsresurs genom den 
kombination som finns av föremålssamlingar, arkiv och 

bibliotek. Sedan dess har den forskarskola som började 2002 för anställda inom museer 
och kulturmiljövård med Nordiska museet som huvudman hunnit avsluta sin verksam-
het. Genom forskarskolan främjades samarbetet mellan museet och de universitet och 
högskolor till vilka de tretton doktoranderna varit knutna. Den Hallwylska professuren 
är en annan av museets plattformar för samarbete mellan museet, universitet och hög-
skolor inom och utom landet, eftersom innehavaren professor Birgitta Svensson även är 
professor vid Stockholms universitet. 

Det har varit vår ambition att fler externa forskare skulle finna en miljö som gjorde 
det attraktivt att förlägga sina projekt till Nordiska museet. Vi har också lyckats vidga 
forskarmiljön kring den Hallwylska professuren genom en postdok-verksamhet som 
ytterligare stärker banden mellan museiarbetet och forskningen och som bereder 
möjlighet för disputerade att bedriva forskning vid museet. Under tiden 2007–2011 
har museet två ABM-postdok-tjänster inom ramen för en satsning från Riksbankens 
Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetskakademien med syfte att få in fler forskare på 
svenska minnesinstitutioner och skapa broar mellan universitet och arkiv, bibliotek och 
museer.  Forskningsprojektet Sötsaker och massmarknad handlar om konsumtionskulturer 
kring socker och söta varor i Sverige som vuxit fram från och med den svenska 
betsockernäringens genombrott och fram till idag. Det andra forskningsprojektet Boken 
om ditt liv analyserar fotografialbum, en företeelse som är på väg att försvinna när allt 
fler människor går över till att använda digitala system för att lagra och visa bilder. 

Ytterligare ett antal externfinansierade större forskningsprojekt är knutna till Institutet 
för folklivsforskning, som har det övergripande ansvaret för Nordiska museets forskning. 
På Julita gård bedrivs sedan 2006 forskningsprojektet Genetisk variation i historiskt 
växtmaterial finansierat av Stiftelsen Lagersberg m fl finansiärer i samarbete med 
Uppsala och Linköpings universitet. Projektet, som avslutas 2011, syftar till att studera 
Nordiska museets unika frösamlingar insamlade från mitten av 1800-talet fram till 
början av 1900-talet. Riksbankens Jubileumsfond finansierar sedan 2009 och under 
ytterligare två år en undersökning kallad Konstruktionen av ett samiskt kulturarv som tar 
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sin utgångspunkt i det omfattande materialet rörande samer i Nordiska museet, som 
skapades av intendenten Ernst Manker.  Bland övriga externfinansierade forsknings-
projekt kan nämnas tre som sätter det textila kulturarvet i fokus. Ett av dem gäller 
återbruk, ett annat badkläder och det tredje projektet har tagit sig an den kulturellt 
laddade platsen Tvättstugan. Sistnämnda projekt har särskilt tydligt visat museets 
ambition att åstadkomma en kedja som består av forskning-dokumentation-insamling-
utställning-bok för att stärka såväl forskningen som museiarbetet.

En viktig framtidsfråga har varit hur museets vetenskapliga kompetens samspelar 
med det omgivande samhället. En av förra årets diskussioner handlade om Nordiska 
museets framtida samarbete med Carl Malmstens verkstadsskola. Vi menade att ett 
samarbete mellan museet och skolan kring utbildning och forskning i möbelkultur 
och de teknikområden som har anknytning, skulle kunna vara till ömsesidig nytta för 
såväl studenter, lärare, forskare som museianknutna medarbetare. Malmstenskolan 
ligger i Stockholm men är sedan tio år tillbaka en del av Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling, IEI, vid Linköpings universitet. Genom en generös donation 
av systrarna Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne skapades förra året en professur 
i möbelkultur. Vid årsskiftet kunde överenskommelsen formuleras som innebär att 
Nordiska museet knyter ännu en professur till sin verksamhet, nämligen Byggmästare 
John Mattsons donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet. 
Den nya professuren utgör därmed ännu en plattform för samarbete mellan museet, 
universitet och högskolor inom och utom landet. Och ännu ett långsiktigt mål för 
museets forskning kommer att förverkligas. 

Christina Mattsson
Styresman för Stiftelsen Nordiska museet
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ÅRSREDOVISNING 2009 
 

Stiftelsen Nordiska museet (org nr 802002-4686) får härmed avge redovisning för 
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Stiftelsens ändamål och uppdrag 
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 2009 
(Ku2008/2172/SAM).  

Allmänt om verksamheten under 2009 
Nordiska museet är alltsedan grundandet en central kulturinstitution 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 utställningar, publikationer, seminarier och föreläsningar samt 
direkt service och kontakt med forskare och andra besökare.  

Produktionen av den kommande permanenta utställningen Modemakt - 300 år av 
kläder har tagit stora resurser i anspråk både vad gäller krav på materiel, klimat och 
konservering. I övrigt har museet prioriterat projekt som har stor betydelse för 
museets möjligheter att effektivt och med hög kvalitet möta användarnas skilda 
behov och önskemål. Hit hör arbetet med databassystemet Primus och 
arkivdatabasen Visual Arkiv liksom utflyttningen av föremål från södra 
markplanet. Det långsiktiga arbetet för att öka tillgängligheten till museets 
samlingar har de senaste åren kunnat drivas intensivt tack vare Accessprojektet, 
den av Kulturrådet finansierade sysselsättningssatsningen. Projektet har inneburit 
ett lyft för samlingsarbetet, såväl när det gäller samlingarnas bevarande som 
tillgängliggörande. Accessprojektet avslutades vid halvårsskiftet vilket lett till att 
digitaliseringsarbetet sedan dess sker i betydligt långsammare takt eftersom det nu 
måste rymmas inom basverksamheten. Material ur museets föremålsdatabas och 
bildsamlingar läggs kontinuerligt ut på Internet. Tillgängligheten förbättrades i hög 
grad i somras, då Primus Web uppdaterades och samtidigt bytte namn till 
DigitaltMuseum. 

Vid sidan av överförandet av samlingar till magasin med bättre klimat och större 
säkerhet har en rad åtgärder vidtagits för att skydda och bevara museets föremål, 
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såväl i magasin som i utställningar. Den nya transporthissen som togs i bruk i 
februari 2009 minskar skaderisken vid interna transporter. 

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. Genom Samdoks arbete med det internationella 
nätverket Collectingnet fungerar Nordiska museet som motor för internationellt 
utbyte och samverkan när det gäller insamling och dokumentation. Arbetet kröntes 
med framgång i december, då ICOMs Executive Council beslutade anta ansökan 
om att bilda en ny internationell ICOM-kommitté för insamlingsfrågor. 

Alla museets verksamhetsgrenar uppmärksammar barn och ungdomar. 
Kontinuerligt pågår utvecklingsarbete med nya aktiviteter och programformer. 

2009 har fortsatt stora resurser lagts på arbetet att säkra samlingarnas långsiktiga 
bevarande. Det gäller, vid sidan av överförande till nya funktionella magasin, t.ex. 
utveckling av lämplig förvaring för olika föremålstyper, förebyggande 
konservering och skadedjursarbete. En bokvårdsinventering har förberetts för att 
skapa en överblick över boksamlingarnas skick och vårdbehov. I enlighet med 
museets långsiktiga lokalplan drivs det fleråriga utflyttningsprojektet vidare och 
föremål förs från museibyggnadens södra markplan till mer ändamålsenliga 
magasin utanför byggnaden. 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. Nordiska museet och Upplandsmuseet har fortsatt sin samverkan 
för att stärka Primusutvecklingen i Sverige och genom aktivt arbete främja ett 
landsomfattande museinätverk kring samlingsdatabaser. Under året har ytterligare 
museer infört databassystemet Primus, som nu används av 13 svenska institutioner. 
Den svenska primusanvändargruppen har under året genomfört fyra samråds- och 
utvecklingsmöten. På vårkanten kunde DigitaltMuseum presenteras – en 
uppdatering av www.primusweb.se - som gör det möjligt att på internet nå samtliga 
Primusmuseers samlingar. Arbetet att anknyta Digitalt Museum till K-samsök 
pågår. 

Inom Förmedlingen har utställningar som engagerat en bred publik, generösa 
öppettider och varierad programverksamhet gjort att 2009 års publiksiffror är de 
högsta på 10 år, 217 982 besökare i huvudbyggnaden på Djurgården (om man 
undantar åren 2005 och 2006 då det var fri entré) att jämföra med 199 182 under 
2008. Stiftelsen Nordiska museet, d.v.s. inklusive kulturmiljöerna vid Julita gård, 
Tyresö, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård, hade 269 321 besökare (2008: 
250 489). DigitaltMuseum har, liksom samlokaliseringen av Fatburen och 
biblioteket, underlättat för publiken att ta del av museets samlingar. Museets 
hemsida används aktivt för information, rådgivning, insamling, publicering med 
mera. Museet bedömer att måluppfyllelsen inom verksamhetsgrenen varit god. 
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Under året intensifierades arbetet kring dräkt, mode och textil med inriktning på att 
öppna en ny stor basutställning i februari 2010. Flertalet avdelningar är engagerade 
i satsningen. 

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad kännetecknas 2009 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 bl.a. 
genom utställningssamarbete och de konferenser museet arrangerat och deltagit i. 
Den framtida kunskapsbasen byggs kontinuerligt på genom dokumentation och 
insamling. 

Nordiska museets roll som nationellt museum och fram till årets slut 
ansvarsmuseum, uppfattas som självklar av såväl forskare som kolleger och andra 
användare. Arbetet drivs både i det enskilda basarbetet, i nätverk och i organiserad 
form som inom Fotosekretariatet och Samdoksekretariatet. 

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 synpunkter inhämtas bland annat via 
publikundersökningar, referensgrupper och enskilda muntliga synpunkter från 
brukarna. Interna processer följs upp i utvärderingsmöten efter avslutade projekt 
och de olika verksamhetsgrenarna stäms av i tertialrapporter. 

Ekonomisk översikt 
Antal besökare till Nordiska museet, Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och 
Härkeberga uppgick till 269 321 (2008: 250 489 och 2007: 265 964). 

Årets intäkter uppgick till 150,6 mkr (2008: 151,8 mkr och 2007: 159,1) en 
minskning med 1,2 mkr.  

Årets kostnader uppgick till 148,7 mkr (2008: 149,8 mkr och 2007: 153,8) en 
minskning med 1,1 mkr. 

Årets resultat på 0,7 mkr (2008: 1,8 mkr och 2007: 4,7) disponeras mot 
ändamålsbestämt kapital, varav 1 mkr reserveras till kommande års reparationer 
och underhåll av museibyggnaden och 0,3 mkr utnyttjas av fonden för planerade 
utställningar. 

För museets ekonomi i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. 
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RESULTATRÄKNING 

Tkr Not   2009 2008  2007
       
INTÄKTER       
Statsanslag 1 111 724  112 779  111 554
Externa intäkter 2 26 600  24 007  24 490
Externa bidrag 3 12 305  15 062  23 097
SUMMA INTÄKTER  150 629  151 848  159 141
       
KOSTNADER       
Kostnader för personal 4 -78 531  -80 964  -82 358
Lokalkostnader 5 -34 014  -35 114  -31 811
Driftskostnader  -36 202  -33 764  -39 659
SUMMA KOSTNADER  -148 747  -149 842  -153 828
       
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  1 882  2 006  5 313
       
Avskrivningar 6 -1 458  -1 597  -1 512
       
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR  424  409  3 801
       
Finansiella intäkter och kostnader       
Finansiella intäkter  469  1 802  1 306
Finansiella kostnader  -171  -362  -377
Summa finansiella intäkter och kostnader  298  1 440  929
       
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 722  1 849  4 730
       
Förändring reserverade medel       
Ianspråktagande av reserverade medel  -  -  -
Förändring gåvo- och fondmedel  -51  -32  -24
Summa förändring reserverade medel  -51  -32  -24
       
ÅRETS RESULTAT 11 671  1 817  4 706
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BALANSRÄKNING 
 

Tkr� Not��� 091231 � 081231� � 071231

TILLGÅNGAR� � �� � � � �

Anläggningstillgångar,�materiella� � �� � � � �
Byggnader�och�mark� 7� 16�231 � 17�253� � 18�274
Maskiner�och�inventarier� 8� 635 � 703� � 558

Summa�anläggningstillgångar� � 16�866 � 17�956� � 18�832

Omsättningstillgångar� � �� � � � �
Varulager� � 552 � 666� � 1�462

Kortfristiga�fordringar:� � �� � � � �
Kundfordringar� � 946 � 1�171� � 1�483
Övriga�fordringar� � 592 � 85� � 106
Förutbetalda�kostnader�och�upplupna�intäkter� � 3�663 � 5�074� � 5�240

� � 5�201 � 6�330� � 6�829

Kortfristiga�placeringar� 9� 31�152 � 35�101� � 31�073

Kassa�och�bank� 10� 7�594 � 3�812� � 8�096

Summa�omsättningstillgångar� � 44�499 � 45�909� � 47�460

SUMMA�TILLGÅNGAR� � 61�365 � 63�865� � 66�292
�� �� �� � �� �� ��

EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER�� � � � � �

Eget�kapital� 11� �� � � � �
Grundkapital� � 10�980 � 10�980� � 10�980
Balanserat�resultat� � 184 � 168� � 0
Ändamålsbestämt�kapital� � 13�371 � 12�700� � 10�900
Årets�resultat� � 0 � 17� � 168
Summa�eget�kapital� � 24�535 � 23�865� � 22�048

Avsättningar� � �� � � � �
Gåvo��och�fondmedel� 12� 1�121 � 1�070� � 1�038
Övrig�avsättning� 13� 3�200 � 3�300� � 4�850
Summa�avsättningar� � 4�321 � 4�370� � 5�888

Långfristiga�skulder� � �� � � � �
Skulder�till�kreditinstitut� 14� 7�250 � 8�750� � 10�250

Summa�långfristiga�skulder� � 7�250 � 8�750� � 10�250

Kortfristiga�skulder� � �� � � � �
Leverantörsskulder� � 7�730 � 8�242� � 5�176
Övriga�skulder� 14� 6�042 � 7�203� � 6�868
Upplupna�kostnader�och�förutbetalda�intäkter� � 11�487 � 11�435� � 16�062
Summa�kortfristiga�skulder� � 25�259 � 26�880� � 28�106
� � �� � � � �
SUMMA�EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER� � 61�365 � 63�865� � 66�292
�� �� �� � �� �� ��

Ställda�säkerheter� � Inga � Inga� � Inga

Ansvarsförbindelser� 15� 0 � 0� � 0
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KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr     2009  2008  2007
            
Den löpande verksamheten         
            
Resultat efter finansiella poster  722   1 849  4 730
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 1 358   47  4 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten före         
förändringar av rörelsekapitalet         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning(-)Minskning(+) av varulager  114   796  -111
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 1 129   499  360
Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder  -1 621   -1 226  -6 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten -378   69  -5 928
Investeringsverksamheten          
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -369   -721  -1 806
Återbetalning av lån   -1 500   -1 500  -1 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 869   -2 221  -3 306
Årets kassaflöde    -167   -256  152
Likvida medel vid årets början   38 913   39 169  39 017
Likvida medel vid årets slut   38 746   38 913  39 169
Betalda räntor            
Erhållen ränta    469   1 802  1 306
Erlagd ränta    -171   -362  -377
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm        
Avskrivningar    -1 458   -1 597  -1 512
Övrig avsättning    100   1 550  -2 630
Eget kapital från Julitaförbundet  -   -  -514
     -1 358   -47  -4 656
Likvida medel           
Följande delkomponenter ingår i likvida medel        
Kassa och bank    7 594   3 812  8 096
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 31 152   35 101  31 073
     38 746   38 913  39 169
Ej utnyttjade krediter          
Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till   2 500   2 500  2 500
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 
        
Belopp�anges�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�redovisas�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�M.M.�      
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.�      
�        
Jordbruket�på�Julita�gård�arrenderas�ut�och�en�bedömning�av�underhållsskicket�sker�varje�år,�
om�underhållsskicket�har�förbättrats�äger�arrendatorn�rätt�att�erhålla�ersättning�för��
förbättringarna,�om�underhållsskicket�har�försämrats�har�jordägaren�rätt�till�ersättning�för��
försämringarna.�Per�091231�råder�det�balans�och�ingen�part�har�något�att�fordra�av�den�andre,�
vad�gäller�underhållsskicket.�      
�        
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�
4,8�mkr�(4,3�%)�(f�å�7,9�mkr�(7,0%)),�en�minskning�med�3,1�mkr.� �  
� � � � � � �  
NOT�2�� EXTERNA�INTÄKTER�      
De�externa�intäkterna�utgörs�bl�a�av�försäljningsintäkter�och�publika�intäkter.�Den�publika��
intäktsdelen�uppgår�till�10,6�mkr�(f�å�8,4�mkr)�en�ökning�med�2,2�mkr�jämfört�med�f�å.�
Ökningen�förklaras�av�ökade�besökssiffror�samt�att�entréavgiften�till�Nordiska�museet��
höjts�med�10�kronor�från�60�till�70�kronor.      
�        
NOT�3� EXTERNA�BIDRAG�      
De�externa�bidragen�består�av�bidrag�från�staten,�fonder,�stiftelser�och�företag.�
Den�statliga�bidragsandelen�uppgår�till�2,3�mkr�(30,9�%),�(f�å�3,4�mkr�(29,5�%))�en��
minskning�med�1,1�mkr.� � � � � �
� � � � � � � �
Övriga�bidrag�uppgår�till�10,0�mkr�(f�å�11,6)�en�minskning�med�1,6�mkr.�   
        
NOT�4� KOSTNADER�FÖR�PERSONAL     
Könsfördelning�i�företagsledning�  � � �
Andel�kvinnor�    2009� � 2008
Nämnden��    50%� � 50%
Övriga�ledande�befattningshavare�  50%� � 50%
     � � �
Medelantalet�anställda�   2009� � 2008
Sverige�     166� � 175
Varav�män�    36%� � 38%
Totalt�antal�anställda�med�tillsvidareanställning�uppgick�till�156�(158)�personer�därutöver�hade�
52�(30)�personer�tidsbegränsad�anställning.�     
     � � �
Löner,�andra�ersättningar�och�sociala�kostnader� 2009� � 2008
Nämnd�och�styresman�    1�380� � 1�335
Övriga�anställda�    50�211� � 51�501
Summa�     51�591� � 52�836
Sociala�kostnader�    23�664� � 24�948
(varav�pensionskostnader)�   (6�417)� � (6�397)

Av�stiftelsens�pensionskostnader�avser�653�(f�å�656)�gruppen�nämnd.��   
Stiftelsens�utestående�pensionsförpliktelse�till�dessa�uppgår�till�0�kr�(f�å�0).�
        
Sjukfrånvaro�    2009� � 2008
Total�sjukfrånvaro�som�en�andel�av�ordinarie�arbetstid� 3,87%� � 3,72%

Andel�av�den�totala�sjukfrånvaron�som�avser�samman�� � � �
hängande�sjukfrånvaro�på�60�dagar�eller�mer� 36,86%� � 34,60%

Sjukfrånvaron�fördelad�efter�kön:�  � � �
��Män�     4,23%� � 3,64%
��Kvinnor�     3,63%� � 3,77%
Sjukfrånvaron�fördelad�efter�ålderskategori:� � � �
��29�år�eller�yngre�    0,61%� � 3,63%
��30���49�år�    3,23%� � 3,01%
��50�år�eller�äldre�    4,36%� � 4,06%
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     � � �
NOT�5� LOKALKOSTNADER�   � � �
     2009� � 2008
Lokalhyror�inkl�uppvärmning�och�el�  14�064� � 13�875
Övriga�kostnader�hyrda�lokaler�   625� � 690
Kostnad�hyrda�lokaler�   14�689� � 14�565
Uppvärmning�och�el�egna�lokaler�  4�699� � 4�380
Övriga�kostnader�egna�lokaler�   14�626� � 16�169
Kostnad�egna�lokaler�   19�325� � 20�549
�     � � �
Summa�lokalkostnad�   34�014� � 35�114
�        
NOT�6� AVSKRIVNINGAR�AV�MATERIELLA�ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR�
     2009� � 2008
Byggnader�   1�021� � 1�021
Inventarier,�verktyg�och�installationer� 437� � 576

    1�458� � 1�597
     � � �
NOT�7� BYGGNADER�OCH�MARK     
     2009�12�31� � 2008�12�31
Ackumulerade�anskaffningsvärden�  � � �
Vid�årets�början�och�slut�   20�657� � 20�657
Nyanskaffningar�    0� � 0

Summa�anskaffningsvärden�   20�657� � 20�657

     � � �
Ackumulerade�avskrivningar�enligt�plan�  � � �
Vid�årets�början�och�slut�   �3�404� � �2�383
Årets�avskrivning�enligt�plan�   �1�021� � �1�021

Summa�ackumulerade�avskrivningar�enligt�plan� �4�425� � �3�404
     � � �
Planenligt�restvärde�vid�årets�slut�  16�232� � 17�253
     � � �
De�ingående�anskaffningsvärdena�för�museiverksamhetens�samtliga�byggnader�ligger��
kvar�till�de�ursprungliga�historiska�anskaffningsvärdena�på�5�335�tkr.�Stiftelsen�har�inte��
vidtagit�några�avskrivningar�på�denna�del,�då�bedömning�gjorts�att�det�bokförda�värdet��
av�museibyggnaderna�vida�understiger�det�verkliga�värdet.� � �
     � � �
Avskrivning�av�de�nytillkomna�delarna�som�uppgår�till�15�322�tkr�sker�på�15�år.���
     � � �
     2009�12�31� � 2008�12�31
Taxeringsvärden,�byggnader�   14�773� � 11�455
Taxeringsvärden,�mark�   11�248� � 6�200
     � � �
NOT�8� MASKINER�OCH�INVENTARIER     
     2009�12�31� � 2008�12�31

Ackumulerade anskaffningsvärden   � � �
Vid�årets�början�och�slut�   12�827� � 12�229�
Nyanskaffningar�    374� � 721�
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Avyttringar�och�utrangeringar�   �215� � �123�

Summa�anskaffningsvärden�   12�986� � 12�827�
     � � �

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  � � �
Vid�årets�början�och�slut�   �12�124� � �11�671
Avyttringar�och�utrangeringar�   209� � 123
Årets�avskrivning�enligt�plan�  �436� � �576

Summa�ackumulerade�avskrivningar�enligt�plan� �12�351� � �12�124
     � � �
Planenligt�restvärde�vid�årets�slut�  635� � 703
     � � �
NOT�9� KORTFRISTIGA�PLACERINGAR     
    Bokfört� Marknads
    värde� värde
Deposit�0911�1002�   30�000� 30�000
SEB�penningmarknadsfond,�Julita� 1�152� �� 1�205

    Summa� 31�152� � 31�205
     � � �
NOT�10� CHECKRÄKNINGSKREDIT�  � � �

     2009�12�31� � 2008�12�31
Beviljad�kredit��    2�500� � 2�500
Nyttjad�kredit�    0� � 0

Kvar�att�nyttja�    2�500� � 2�500
     � � �
NOT�11� EGET�KAPITAL��� � � �

�

Bundet�eget�kapital� Fritt�eget�kapital�

Nordiska�
museet�

Julita�
gård�

Summa�
bundet�

Bal.�
resultat�

Ändamåls��
best.kapital�

Årets�
resultat

Summa�
fritt

Vid�årets�början� 8�526� 2�454 10�980 184 12�700� � 12�884

Årets�resultat� ��� �� �� �� ��� 671 671
Avsättn/upplösn�till�
fritt�EK�

��� �� �� � 671� �671 0

Vid�årets�slut� 8�526� 2�454 10�980 184 13�371� – 13�555

     � � �

� � �  

Specifikation�av�ändamålsbestämt�kapital� Årets � �  

� � avsättning/  

� 2008 upplösning 2009   

Fastighetsfond� 4�000 1�000 5�000  

Fond�för�planerade�utställningar� 3�400 �329 3�071  

Fond�för�långsiktigt�vårdbehov� 3�300 � 3�300   

Fond�för�digital�långtidslagring� 1�000 � 1�000   

Fond�för�kunskapsuppbyggnad� 1�000 �� 1�000   

Summa� 12�700 671 13�371   
� � �    
� �     
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� �     
NOT�12� GÅVO��OCH�FONDMEDEL     
Avser ej utnyttjade anslag för Julita gård samt gåvor för specifika ändamål.   
        
� �      
� �      
NOT�13� ÖVRIG�AVSÄTTNING�      
     2009�12�31� � 2008�12�31
Intrångsersättning�Naturvårdsverket�  700� � 800
Omstruktureringskostnad�   2�500� � 2�500

     3�200� � 3�300
        
NOT�14� SKULDER�TILL�KREDITINSTITUT  � � �

     2009�12�31� � 2008�12�31
Förfallotidpunkt,�1���5�år�från�balansdagen�  6�750� � 6�750
Förfallotidpunkt,�senare�än�fem�år�från�balansdagen� 2�000� � 3�500

     8�750� � 10�250

       
NOT�15�        
Pensionsutfästelse�till�styresmannen.�     
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 
 

Stiftelsen Nordiska bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i ett nationellt 
perspektiv. Museets motto – Känn dig själv – uttrycker syftet att göra det möjligt 
för alla att lära känna sin historia för att bättre förstå samtiden och aktivt kunna 
möta framtiden. 

Nordiska museet ska vara ett museum för alla oavsett generationstillhörighet, kön, 
utbildning, geografisk hemvist, kulturell bakgrund eller nationell härkomst. Som 
mål för stiftelsen gäller dels de verksamhetsmål som utgår från stiftelsens stadgar, 
dels de målformuleringar för museet som redovisas i regeringsbeslut för 2009. 

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och 
ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för 
kulturskapare. 

Verksamhetsgrenar och återrapportering 
Nordiska museet redovisar och kommenterar i det följande verksamhetens resultat 
för år 2009 utifrån de av regeringen föreskrivna målen och 
återrapporteringskraven. De övergripande verksamhetsmålen inleder 
redovisningen, därefter följer de tre verksamhetsgrenarna tillgänglighet, bevarande 
och kunskapsuppbyggnad samt slutligen övriga mål och återrapporteringskrav. 
Jämförelser görs med åren 2007 och 2008. 

 

Kostnadsfördelning 

 

  År 2009 % År 2008 % År 2007 % 

Bevarande  57 843 39 57 795 38 52 103 34 
Förmedling  65 370 44 63 914 43 71 180 46 
Kunskapsuppbyggnad  25 534 17 28 133 19 30 545 20 
Totalt  148 747 100 149 842 100 153 828 100 
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ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 

Mångfald och jämställdhet 
Målet är att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Nordiska 
museets verksamhet. 

Kulturella uttryck och variationer i tid och rum har sedan många år dokumenterats 
och kommit till uttryck i museets utåtriktade verksamhet. I avsikt att skärpa 
medvetenheten och ge perspektivet mera tyngd, inrättade Nordiska museet redan 
2003 en intendentstjänst med syfte att bygga upp en samlad kompetens i frågor 
rörande nationella minoriteter, mångfald och kulturmöten. Satsningen har visat sig 
mycket positiv och borgar för att perspektivet hålls aktuellt i hela museets 
verksamhet. Det har också resulterat i att museet idag har kompetens och nätverk 
såväl med universitetsforskare inom ämnesområdet som med representanter för alla 
berörda grupper. 

Mångfald och kulturmönster har varit viktiga perspektiv inom alla delar av museets 
verksamhet 2009, såväl inom insamling och dokumentation, som inom 
kunskapsbygge och förmedling. Syftet med insamlingsprojekten har både varit att 
bygga vidare på museets tidigare dokumentationer och att skapa kontinuitet i 
samlingarna, men också att täcka in områden där museet tidigare inte varit 
tillräckligt aktivt. I samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka har 
Nordiska museet genomfört en insamling av berättelser på temat Att minnas 
migrationen. Insamlingen har underlättats av att bidragsgivarna använt sitt 
modersmål. Det är en insamling som både fångar in dagens situation och 
kompletterar museets tidigare dokumentationer av invandrare från bl.a. Finland och 
Italien. Projektet utgör med sin studiecirkelverksamhet och sina kontakter med 
massmedia, inte minst på olika invandrarspråk, en utveckling av tidigare 
minnesinsamlingsmetoder. Genom projektet blir migrationens historia en del av det 
framtida kulturarvet. 

De samiska föremålssamlingarna på Nordiska museet har fotograferats och 
tillgängliggörs på internet. Ett stort arbete har slutförts i och med att det s.k. Lapska 
arkivet har förtecknats. Det är ett mycket omfattande material som återfinns i flera 
olika arkiv och som serier i museets ämbetsarkiv. Det samiska materialet röner 
stort intresse i forskarsamhället. Flera forskare, bl.a. en norsk och en tysk forskare, 
har under året bedrivit forskning på museets samiska material. Frågeställningar 
kring hur det samiska gestaltas har omsatts i en serie artiklar. Kunskapsbygget 
fortsätter, genom en av museets egna medarbetare, i ett externfinansierat 
forskningsprojekt om Konstruktion av ett samiskt kulturarv. Ernst Manker och 
Nordiska museet. 

På museets hemsida har ingången till avsnittet om samer (Jag är…), avsett för 
skolor, byggts ut till att omfatta samtliga nationella minoriteter i Sverige. I 
Fotosekretariatets arbete med det Nationella fotografregistret, som lanserades i 
mars 2008, eftersträvas undersökningar för att lyfta fram kvinnliga fotografer. 
Registret har ett omfattande sökgränssnitt som ger möjlighet till genus- och 
mångfaldsperspektiv i forskningen kring svenska fotografer. 

Under 2009 har museet infört en ny produktionsprocess för kunskapsförmedlande 
projekt såsom utställningar. Ett av syftena är att i ett tidigt stadium integrera 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i arbetsprocessen. Mångfaldsperspektivet 
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integreras även i valet av utställningsteman. Exempel är utställningarna Underbarn 
respektive Livstycket på Nordiska museet. Fotoutställningen Underbarn, från 
Islands Nationalmuseum, skildrar vardagslivet för ett antal funktionshindrade barn 
på två specialskolor i Reykjavik. Fotografierna är tagna av Mary Ellen Mark, 
välkänd för sina dokumentära fotoprojekt. 

Nordiska museet har fortsatt det samarbete som inleddes 2008 med organisationen 
Livstycket - ett design- och kunskapscentrum i förorten Tensta norr om Stockholm - 
som arbetar i syfte att integrera invandrade kvinnor i Sverige. För många är 
organisationens verksamhet den första djupare kontakten med det nya landet och 
vägen ut i samhället. Samarbetet innebar att Livstyckets deltagare och lärare vid 
flera tillfällen mötte Nordiska museets personal kring det svenska kulturarvet. De 
tog del av utställningarna, fördjupningar i Fatburen och specialföreläsningar om 
svenska mat-, slöjd- och hantverkstraditioner, och inspirerades att skapa textila 
mönster utifrån ett mångkulturellt kulturarvsperspektiv. Livstyckets deltagare 
gjorde sedan en utställning Livstycket på Nordiska museet, som öppnade i 
september och som visar textilier, kläder och accessoarer de formgivit med 
inspiration från Nordiska museet varvade med Livstyckets tidigare produktion. 

Ett liknande projekt i mindre skala har genomförts med tredjeklassare i 
Askebyskolan i Rinkeby. Barnen, som är från ett tjugotal olika länder, har dels 
dokumenterat föremål i hemmen som betyder mycket för familjen, dels avbildat 
folkkonstföremål utställda hos Nordiska museet. Resultatet har ställts ut i museets 
folkkonstutställning på temat Vad är folkkonst för dig? presenterat med texter på 
såväl svenska som varje elevs hemspråk. 

I samverkan med Viadidakt (Katrineholms och Vingåkers kommuners 
gemensamma förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad) har 
försök med kombinerad SFI-undervisning och arbetspraktik inletts vid Julita gård. 
Två grupper, med vardera hälften flyktingar och hälften arbetssökande infödda 
svenskar, ingår i arbetslag som utför olika ”vardagliga” sysslor – t.ex. 
trädgårdsarbete, fastighetsrenovering eller städning. Varje arbetslag består av 8 
personer där 5 personer rekryteras från gruppen ”nyanlända” och 3 personer är 
svenskar med någon form av ”försörjningsstöd” från kommunen eller 
arbetsförmedlingen. De svenska deltagarna är med för att skapa en representativ 
arbetsgrupp och så att svenska blir det naturliga ”arbetsspråket”. Förutom den 
språkinlärning som sker när gruppen arbetar, kompletteras den med SFI-utbildning 
– inklusive samhällsinformation, vilket genomförs i lämpliga lokaler på Julita gård. 
Modellen är ny och syftar till att utveckla en alternativ introduktionsmodell för att 
effektivisera och förkorta tiden till egen försörjning för invandrare och samtidigt 
testa en ny metod för språkinlärning och individuell utveckling. 

Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet beaktas självklart i det interna arbetet, 
såsom t.ex. vid bildval och textproduktion. Vid rekrytering eftersträvas 
jämställdhet och mångfald. Mötestider bestäms så att även de som har nedsatt 
arbetstid för vård av barn kan delta och föräldrar av båda könen uppmuntras att 
dela på föräldraledighet och vård av sjuka barn. Skrivtolkar anlitas vid 
avdelningsmöten för anställd med hörselskada. 
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Barn och ungdomar 
Målet är att ett barnperspektiv ska integreras i Nordiska museets 
verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande 
och delaktighet ökar. 

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 samspel med barnen och ungdomarna kan anpassas till deras 
synpunkter och behov. Nordiska museet har fri entré för barn och ungdomar under 
19 år. 

Under 2009 har museet fortsatt prioriterat barn och unga främst via skolan, för att 
nå individer från alla samhällsgrupper. Skolvisningarna anpassas till varje 
besökande skolklass behov av tematiskt undervisningsstöd och den historiska 
presentationen relateras till de besökande elevernas egen samtida situation, vilket 
ökar förutsättningarna för elevernas delaktighet och inflytande. Konceptet har 
prövats under året och utfallit mycket väl med visningar och aktiviteter kring 
utställningen Mössa av och på. 

Direkt delaktiga är barnen i den uppsökande verksamhet som museet driver i 
Rinkeby i samarbete med Rinkeby bibliotek och skolor. I år har klass 3 i 
Askebyskolan dokumenterat föremål i hemmet, som betyder mycket för familjen. 
De har också avbildat folkkonstföremål utställda i Nordiska museet. Resultaten av 
elevernas arbete har ställts ut som en del i museets folkkonstutställning på temat 
Vad är folkkonst för dig? invigd med bandklippning och cider i närvaro av tjugo 
mycket stolta och delaktiga elever. 

Lekstugan, där de yngsta museibesökarna genom lek förflyttas drygt hundra år 
bakåt i tiden, är fortsatt mycket populär med närmare 100 % beläggning. I 
Lekstugan får eleverna genom rollspel leva sig in i en vardagssituation på 1800-
talet och lösa en rad konkreta uppgifter för att sedan jämföra livsbetingelserna då 
och nu. Denna tidsresepedagogik utgår helt från barnperspektiv och bygger på 
barnets delaktighet och inflytande över lärandesituationen. För de lite äldre barnen 
fortsätter utvecklingen av den så kallade storyline-metodiken, som fördjupar 
fördelarna med tidsresor. Metoden innebär att elevernas fantasi engageras i 
lärprocessen. Varje storyline är knuten till en plats, en viss tid och till personer 
(karaktärer) och berättelsen skapas av elever och pedagoger tillsammans. Parallellt 
har museet utarbetat konceptet Folkhemmet, en interaktiv fysisk lärmiljö där 
pedagogiken kan bedrivas utifrån en hemmiljö från 1950-talet, som genom praktisk 
lek ska förmedla perspektiv på historia och samhällsutveckling. Projektet syftar till 
att utveckla kontakterna med lärare och elever. Museet har stor potential att fortsatt 
fungera som ett stärkande komplement till undervisningen i klassrummet och söker 
extern finansiering för att kunna omsätta konceptet Folkhemmet i verkligheten. 

Vid sidan av de program som erbjuds under veckorna anordnas lovaktiviteter för 
både fritidsgrupper och familjepublik. Som exempel kan nämnas julgransplundring 
med lekar och dans, att ”slå katten ur tunnan” under fettisdagen och klä fastlagsris i 
Stora hallen, att flyga med kvast på dymmelonsdagen och gå på häxjakt. Härtill är 
Lekstugan öppen varje eftermiddag året om för alla barn. 
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Kursen Källor och källkritik riktad till gymnasiet drivs fortsatt. Utgångspunkt är 
museets olika typer av källor och olika slag av material som exemplifierar källorna. 
Temat är hygien och utgångspunkten är en finsk kortfilm, Guds tänder, av Pentti 
Kasurinen. 

Även vid museets gårdar anordnas populära barn- och familjeaktiviteter, som har 
en stadigt växande publik. På Julita gård är barn- och ungdomsverksamheten 
knuten till dels Pettson och Findus, som utökats med dramatisering, dels 
Skaparverkstad, dels en parkvandring, På spaning, med sex hållplatser. På 
hållplatserna finns aktiviteter och frågor för nyfikna barn och gamla. I juni väcktes 
Svindersvik, museets sommarnöje från 1700-talet, till liv med visningar, musik och 
familjeaktiviteter både utomhus och i köket och i höstmörkret arrangerades vid 
Tyresö slott Vandra med väsen med tema svenska folktroväsen. Då mötte publiken 
i skenet av marschaller bl.a. lyktgubben, ett troll, några älvor och de hörde näcken 
spela i mörkret. 

Internationellt och interkulturellt samarbete 
Målet är att Nordiska museets internationella och interkulturella utbyte och 
samarbete ska öka och integreras i museets verksamhet 

Det internationella utbytet är för Nordiska museet, som nationellt museum, av 
största betydelse och drivs av samtliga verksamhetsgrenar. Under 2009 har det 
långsiktiga nätverksbygget och kunskapsuppbyggnaden fortsatt parallellt med 
arbete med depositioner, utlån och anpassning av utställning för andra museer. 
Medarbetarna har deltagit i en rad olika internationella och interkulturella 
sammanhang. 

Den nordiska samverkan är omfattande och har dels fast karaktär, såsom 
samarbetet kring objektdatabasen Primus, dels formen av projektsamarbeten och 
nätverk av olika slag. Nordiska museet har, som sammanhållande länk för de 
svenska primusanvändarna, drivit samarbetet vidare med KulturIT i Norge och 
Norsk Folkemuseum kring utvecklingen av Primus och webbversionen 
DigitaltMuseum. Det nordiska samtidsnätverket Norsam arbetar med 
metodutveckling och samarbete kring samtidsdokumentation på nordisk basis bl.a. 
genom projekt kring gemensamma teman. Under 2009 inleddes så ett 
samarbetsprojekt med temat Bröd. Fotosekretariatet strävar efter att upprätthålla 
kontakterna med de nordiska länderna inom området kulturhistorisk fotografi och 
fortsätter samtalen kring ett samarbetsprojekt om en handbok om att vårda, bevara 
och tillgängliggöra kulturhistorisk fotografi. Ett ökat utbyte av information över 
Norden har noterats då uppgifter om kurser och konferenser nu regelbundet sprids 
över landsgränserna. Det är dock framför allt på diskussionslistan på Google 
Groups som det internationella deltagandet har ökat och där alla nordiska länder 
deltar. Fotosekretariatets hemsida och webbplatsen för Nationella fotografregistret 
har besökare från ett flertal europeiska länder. Museet deltar i styrgruppen för ett 
Nordiskt nätverk för fotoforskning, vars nästa konferens arrangeras av Nordiska 
museet samt i styrgruppen för Nordic Visual Studies in Social Science. De 
nordiska lantbruksmuseernas samarbetsgrupp har under året hållit ett samnordiskt 
möte i Danmark, då frågor kring insamling, gallring och forskning diskuterades 
och en gemensam utställning visades, en utställning som kommer att öppna på 
Julita gård 2010. 
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Under 2009 bildades på Nordiska museets initiativ ett nordiskt textilvetenskapligt 
nätverk med syfte att bygga broar mellan universitet och museum samt mellan 
textilvetenskaplig forskning och museal kunskapsuppbyggnad. En av museets 
postdokforskare medverkade vid grundandet av en svensk avdelning av 
International Commission on the Anthropology of Food (ICAF) för forskning om 
matens och måltidens antropologi. Museets intendent med ansvar för minoriteter, 
mångfald och kulturmöten deltar i det tvärvetenskapliga International Sami 
Research Seminar (ISRS) med medlemmar från Sverige, Norge, Finland, Ryssland, 
Tyskland, USA m.fl. Andra nätverk där Nordiska museet aktivt deltar är Nordiskt 
nätverk kring forskning om bostadslöshet. 

Den inriktning på internationellt utbyte och samarbete som initierades genom 
samdokkonferensen Connecting Collecting 2007 fortsatte med dels utgivning av ett 
digitalt nyhetsbrev, CollectingNet, dels aktiviteter i nätverkets arbetsgrupp. 2008 
kunde ett förslag om inrättande av en ny ICOM kommitté med inriktning på 
samlande och samlingar distribueras runtom i världen. I april 2009 hade 
Samdoksekretariat tagit emot 140 ”Declarations of support” från 27 länder. 
Förslaget med namnlista skickades till ICOM:s Standing Committee for 
International Committees för granskning och vidare behandling inom ICOM. 
Förslaget antogs vid ICOM:s Executive Councils möte i december 2009, vilket 
innebär att det internationella samarbetet nu inleds i fastare form. Museets personal 
deltar aktivt även i andra ICOM-sammanhang: Chefen för Antikvariska 
avdelningen är vice ordförande i internationella kommittén för Vernacular 
Architecture (ICOMOS), samt koordinator för de svenska Icomoskommittéerna. En 
medarbetare ingår i svenska ICOM:s styrelse. Museets professor är vicepresident i 
Société Internationale de Ethnologie et Folklore (SIEF), ingår i redaktionsrådet för 
Ethnologia Europaea och är redaktör för den engelskspråkiga tidskriften 
Ethnologia Scandinavia. 

Museet är involverat i flera internationella sammanhang kring 
kunskapsuppbyggnad och forskning. Projektet Alkoholen i mitt liv med frågelista 
och skrivarupprop ingår i ett större internationellt forskningsprojekt vid 
Stockholms universitet och med aktörer i Finland och Italien. Inom det 
växtgenetiska området har internationella forskningssamarbeten etablerats med 
forskare i Skottland och Frankrike. I anknytning till projektet 
Medborgarskapsceremonier, som under året slutförts på Nordiska museet, föreläste 
en medarbetare vid en konferens vid Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i 
Norge om ”Statsborgarseremoni på nasjonaldag: den svenske ritualiseringa av 
statsborgarskap”. Kontinuerligt förs samtal om forskning och museer med kolleger 
i såväl de nordiska länderna, som med kolleger i Holland, Irland, England, 
Tyskland, Frankrike, USA och Australien. 

Museets medarbetare har under 2009 deltagit med föredrag och presentationer i en 
rad internationella konferenser inom vitt skilda verksamhetsfält, såsom vid en 
museikonferens i Belgrad med tema Why Museums and to whom – Museums as 
Forum and Actor, arrangerad av NGO C31 Centre for Developing Children’s 
Rights Culture, The Museum of Yugoslav History, svenska ambassaden i Belgrad 
samt Historiska museet i Stockholm, vid en transporthistorisk konferens i York i 
England Cultural Histories of Sociability Spaces and Mobility samt vid två 
konferenser i Australien Cultures of Violence and Conflict i Brisbane och 
Emerging Directions in Cultural History och en textilhistorisk konferens i 
Köpenhamn. Flera medarbetare deltog i den Nordiska etnolog- och 
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folkloristkongressen i Helsingfors. Museets postdokforskare med inriktning på 
fotografi, har deltagit med föredrag vid internationella konferenser i Manchester, 
Köpenhamn och Reykjavik. Föredrag har härutöver hållits i bland annat Finland, 
Norge och Danmark. 

Vid sidan av konferensdeltagandet har museets medarbetare företagit ett antal 
studieresor till institutioner i Finland och England (forskningskontakter, 
analysmetoder vid konservering), England (skadeinventering av biblioteks- och 
arkivsamlingar, samt pappersidentifikation) och Norge (magasinsförvaring). Det 
nordiska museidirektörsmötet höll sin konferens i Tórshavn på Färöarna i 
september. Samma månad gjorde museiledningen en planerings- och studieresa till 
Åland och i december deltog två medarbetare i en konferens om ”Digital Strategies 
for Heritage” i Rotterdam. Större delen av konferensdeltagandet och studieresorna 
har bekostats av dels avkastningen från anknuten stiftelse avsedd för personalens 
resor, dels stipendier från Nordiska museets och Skansens vänner. 

Ett kunskapsutbyte kommer till stånd då utländska forskare och kolleger 
konsulterar museets specialister. Under 2009 har museet tagit emot bl.a. 
museikolleger från Estland, Frankrike, Ryssland, USA, Sydafrika, Uganda och 
Nicaragua samt en grupp studenter och lärare från Norge. Museets pedagogiska 
verksamhet genom Lekstugan har i år varit föremål för stort internationellt intresse. 

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. Under 2009 har den tidigare stora depositionen till 
Norsk Folkemuseum kompletterats med ytterligare 3500 föremål och beslut har 
fattats om återförande till Norsk Folkemuseum av norska folkmusikinstrument, 
som för närvarande är deponerade på Musikmuseet. Diskussioner pågår även med 
chefen för Deutsches Historisches Museum i Berlin angående återförande av 
material ur Nordiska museets tyska skråsamling. Under året har föremål lånats ut 
till Finland. Museet har föremål långtidsdeponerade utomlands, dels på svenska 
institutioner, som exempelvis ambassader dels till utländska museer i Schweiz, 
England, Danmark, Finland, Island och Norge. Under året har en gruvmodell från 
Stassfurt återförts till Tyskland, vilket väckte stor uppmärksamhet i den tyska 
pressen. 

Två stora internationella utställningar som togs emot 2008 visades även under en 
period 2009, dels Underbarn, en fotoutställning producerad av Islands 
Nationalmuseum, dels Icon Dressed, en danskproducerad, modehistorisk 
internationellt turnerande konstutställning. 

Bedömning 
Måluppfyllelsen är god. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv integreras i 
dagliga arbetsuppgifter och projekt. Museets medarbetare är aktiva i nätverk inom 
mångfaldsfältet och museet har representanter i styrelserna för Ájtte, Centrum för 
multietnisk forskning och Mångkulturellt centrum i Botkyrka. 

Museet har goda erfarenheter av samverkan med barn och ungdomar och kommer 
att arbeta vidare med referensgrupper i bl.a. kommande utställningsprojekt. 
Prioriteringen av pedagogisk verksamhet i anknytning till museets lek- & lärmiljö 
har varit positiv. Ökad användning av arkivmaterial i barn- och 
ungdomsverksamheten eftersträvas framgent. Folkminnesmaterialet kan användas 
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mer i den pedagogiska verksamheten och diskussioner pågår om hur även annat 
arkivmaterial, såsom t.ex. de insamlade barnhemsminnena, bäst används. 

Nordiska museet har ett brett internationellt kontaktnät och flera pågående 
samarbeten inom olika verksamhetsfält. Kontakterna utvecklas löpande och drivs 
aktivt inom samtliga verksamhetsgrenar. 

 

TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRMEDLING 
Målet är ökad tillgänglighet till samlingarna 

Tillgänglighet är ett nyckelord i museets arbete. Att nå människor med information 
och kunskap kräver insatser inom alla delar av museets verksamhet, allt ifrån 
registrering och digitalisering till utställningar och hemsida. Tillgänglighet innebär 
att samlingarna ska vara tillgängliga, dels i utställningar och arkiv, dels nåbara via 
webben. Utlån till andra museer i Sverige och utomlands är ett annat sätt att göra 
samlingarna tillgängliga. Museets kunskap ska också vara begriplig – intellektuellt 
tillgänglig. Särskilda krav ställs därför på urval, tolkning och samverkande design, 
så att samlingarna presenteras på ett sätt som tillfredsställer museets brukare1. 
Museet ska också vara fysiskt tillgängligt, så att människor med olika slags 
funktionshinder kan röra sig i museet och tillgodogöra sig det museet kan erbjuda, 
samt inte minst tillgängligt i tid, så att informationen ska kunna nås via internet 
dygnet runt och så att museet är öppet på tider när besökarna kan komma. 

Nordiska museet har under 2009 prioriterat arbetet med ökad tillgänglighet. Nya 
digitala tjänster har utvecklats, arbetet med databassystemen Primus och Visual 
Arkiv har drivits vidare, liksom säkerhetsarbetet avseende museets tekniska 
infrastruktur. Nordiska museet deltar i K-samsök för att göra kulturarvsinformation 
brett tillgänglig. För att underlätta besök har museet varit öppet varje dag i veckan 
och på onsdagskvällar med fri entré. Målet är ökad användning av utställningar, 
samlingar och expertis som resurser för människors lärande, kreativitet och glädje. 

Tillgängliga samlingar – Primus, Visual Arkiv och hemsidan 
Grundläggande åtgärder för att öka tillgängligheten till samlingarna är de stora 
insatser som under året gjorts för att öka informationsmängden i objektsdatabasen 
Primus och arkivdatabasen Visual Arkiv, båda viktiga redskap i museiarbetet och 
för att vidareutveckla museet som ABM-institution. Uppbyggnaden av Primus 
drivs kontinuerligt vidare i basverksamheten både på föremåls- och fotosidan 
genom registrering, komplettering, justering och inläggning av digitala fotografier. 
Under året har 7 312 digitala bildfiler producerats och 2 797 nya poster har införts i 
Primus fotomodul. I föremålsdatabasen har under året 16 161 registreringsfoton 
lagts in, vilket betyder att ca 23 % av föremålsposterna nu har minst ett foto. 
Utöver nyförvärv, utlån och utställda föremål är det framför allt smycken och dräkt 
som har kompletterats med registreringsfoto. Nästan 3 000 föremålsposter har 
försetts med beskrivande text – totalt har nu ca 13,8 % av posterna fritext 
inskriven. Inventarienummer 1-2 000 har fått texten från huvudliggaren avskriven 
och inlagd. Rättning och standardisering fortgår löpande. Informationen i en 
objektsbas måste vara så korrekt som möjligt både av säkerhetsskäl och för att 
användarna ska kunna återsöka informationen. 

                                                      
1 Det är speciellt viktigt för synsvaga/blinda och dyslektiker att det t.ex. finns lättlästa texter, taktila 
modeller och audioguider. 
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Arbetet med att lägga in Nordiska museets tidigare förvärv i Visual Arkiv (VA) 
pågår kontinuerligt. Aktuella accessioner förtecknas och läggs in i VA efterhand 
som de tas in i Arkivet. Vid årets slut ingår ca 8 500 arkivbildare i databasen. Flera 
av dessa kommer att kompletteras med förteckningar eller är endast grovt 
förtecknade. Till det material som har förtecknats under året hör 
inredningsarkitekten Lena Larssons stora arkiv med bland annat manuskript, 
dagböcker, anteckningsböcker, brev, skisser och fotografier. Ett annat intressant 
arkiv som förtecknats under 2009 är Per Arne Wåhlbergs arkiv, innehållande 
svensk cirkushistoria från 1700-talet fram till nutid. Vidare Karin Granaths (1905-
1996) personarkiv med bland annat 4 500 brev och vykort, dagböcker, almanackor 
och fotografier. De digitalt registrerade arkivposterna har under året ökat med 885 
poster. Tack vare detta basarbete och Kulturrådets bidrag till 
sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, det s.k. Access-projektet, har 
informationsmängden och -kvaliteten ökat kraftigt både i Primus och i VA. 

Under sommaren uppdaterades PrimusWeb och bytte samtidigt namn till Digitalt 
Museum. Sökbarheten i det utlagda materialet förbättrades därvid betydligt. 
Allteftersom databasen utvecklas och fylls på, ökar successivt antalet föremål och 
fotografier som är tillgängliga i www.DigitaltMuseum.se – så har en arbetskedja 
utvecklats som löper obruten från förvärv och registrering till publicering på 
internet. Antalet utlagda föremålsposter har under året ökat med ca 2 000 (totalt ca 
28 900) och fotoposter med 1 548 (totalt 3 939). Målet är att större delen 
föremålssamlingarna är tillgängliga på webben, liksom de digitaliserade fotografier 
som är upphovsrättsligt fria. 

Under året har museet presenterat ett urval av sina unika kulturhistoriska filmer på 
internet. Filmerna, som restaurerats i samarbete med norska Nasjonalbiblioteket, är 
inspelade mellan 1927 och 1967 och visar alltifrån värmländska folkdanser till 
hustimring. Genom åren har museet producerat ett drygt hundratal filmer, där 
innehållet ofta är nära knutet till etnologins klassiska studieområden: folkliga 
sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst m.m. Ambitionen har varit att 
genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, 
samtidigt som filmmediets stora potential som pedagogiskt redskap kan utnyttjas. 
Sex filmer har gjorts tillgängliga via museets hemsida. Museet planerar att på 
längre sikt digitalisera hela filmarkivet, under tiden finns ett större antal titlar 
tillgängliga för lån på VHS. 

Hemsidan 
Under året har utvecklingen av museets informationsstrategi gått vidare. En 
förstudie gällande en nödvändig uppgradering av hemsidan och den tekniska 
plattformen har utarbetats. Riktlinjer för sociala medier har tagits fram. 

2009 har hemsidans layout förfinats, bl.a. har ett kalendarium tillförts liksom enkla 
rörliga bilder vid några av utställningspresentationerna och filmade prov från 
samtalskvällarna i samband med Modebilder. Nya digitala tjänster och länkningar 
till olika delar av museets arbetsfält har gjorts, kontrastfunktion har tillförts och 
hänsyn tas till lättlästperspektiv. Ett nyhetsbrev har introducerats. Målet är dels att 
öka kännedomen om museet och locka till besök, dels att tillgängliggöra kunskap 
och komplettera de utställningar som visas i museet. 

Skolinformationen uppdateras och kompletteras löpande med nytt material. Varje 
månad introduceras ett nytt intressant föremål ur museet samlingar. Bilddatabasen 



23 

över föremål med utförselförbud är ett arbetsredskap och hjälpmedel för tullverket, 
polis och auktionshus. Nya bilder och uppgifter tillförs regelbundet och 
utförseltexten har justerats på svenska och engelska. 

Hemsidan är en viktig länk ut i samhället, inte minst för Samdoksekretariatet och 
Fotosekretariatet. Samdoks webbplats uppdateras och kompletteras löpande, bl.a. 
med länkar till aktuella projekt vid medlemsmuseerna och nya texter och bilder till 
poolsidorna. Under året har 71 nya poster lagts in i Samdokregistret (2008: 26 st). 
Samdok har också publicerat två nummer av Samtid & museer och fyra nummer av 
Collectingnet Newsletter. 

Fotosekretariatets webbplats, där rapporter, artiklar, nyheter och ett kalendarium 
publiceras, har fått ett lyft tack vare stora arbetsinsatser med parallella instrument 
såsom dels ett nyhetsbrev, dels en diskussionslista. Värdet på webbplatsen har 
också ökats genom en gratispublikation, Kortboken, om vård och hantering av 
kulturhistoriska fotosamlingar och genom en rörlig film om fotografiska tekniker 
och en interaktiv tidslinje. Fotosekretariatet förmedlar genom det elektroniska 
nyhetsbrevet Kontaktarket aktuell forskning, seminarierapporter, nyskrivna 
artiklar, länkar och mycket mer till 543 prenumeranter i hela Norden. Det 
Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklats av Fotosekretariatet, speglar 
kulturhistorisk fotografi i ett nationellt perspektiv genom att uppgifter samlas in 
från svenska ABM-institutioner och hembygdsföreningar. Registret är ett led i 
arbetet med att synlig- och tillgängliggöra svensk kulturhistorisk fotografi. En hel 
del frågor och diskussioner av rådgivande art äger numera rum på 
Fotosekretariatets diskussionslista på Google Groups, vilken skapats under året och 
nu har 130 medlemmar. 

På museets hemsida inbjuds allmänheten att berätta vilka utställningar de skulle 
vilja se på museet och sedan ett par år används hemsidan även för insamling genom 
upprop med frågor. Under 2009 har material samlats in till projekten 
Melodifestivalen och Brödbanken. 

Ett stort antal människor använder internet som huvudkanal när de söker 
information om museet. Av publikundersökningarna framgår att 39 % av 
besökarna 2009 varit inne på Nordiska museets hemsida (2008: 36 %, 2007: drygt 
40 %). Antalet unika besök på hemsidan 2009 var 422 984. För år 2008 
redovisades 1 266 581. Besökstalen är inte jämförbara eftersom Nordiska museet 
har bytt redovisningsprogram och fr.o.m. januari 2009 använder gratisprogrammet 
Google Analytics för att ta fram webbstatistik på hemsidan. Programmet, som för 
närvarande är accepterad praxis när det gäller besöksstatistik på webbplatser 
generellt, ger mer precisa och rättvisande mätningar än de mätinstrument museet 
tidigare använt. Programbytet har medfört att det förefaller som om museet tappat 
webbesökare jämfört med tidigare år, vilket således inte är fallet. 

Besökare på Internet 2009 

Unika besökare (genomsnitt) 1 202/dag 

Minuter/besökare (genomsnitt) 2m4s 

Sidvisningar per besökare (genomsnitt) 3,42 
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Fatburen och Biblioteket 
I Fatburen har museet skapat en informell lärandemiljö där användaren på ett och 
samma ställe, via databaserna, når såväl museets omfattande bibliotek, som 
föremålssamlingar och arkiv. Redan nu är hela föremålssamlingen, med ca 1,3 
miljoner föremål, och arkivbasen Visual Arkiv tillgängliga för besökare i Fatburen. 
Museet har under året uppdaterat Fatbursvisionen och ett Fatbursråd har nyinrättats 
för att aktivera och underlätta samverkan med utställningsavdelningen, arkivet och 
biblioteket kring presentationer och aktiviteter i lokalen. 

Fokus i Fatburen ligger på användarna i syfte att stimulera till fördjupad egen 
aktivitet. Verksamheten har i första hand vänt sig till icke-specialister, men även 
avancerade användare med höga krav vad gäller tillhandahållande av information, 
sökningar i databaser m.m. I och med att Fatburen varit öppen när museet är öppet, 
sju dagar i veckan, har tillgängligheten varit hög och besökarna fått svar på sina 
frågor kring föremål, arkivalier och företeelser inom svensk kulturhistoria i 
allmänhet och museets profilområden i synnerhet och därtill haft tillgång till 
Fatburens omfattande referensbibliotek. Fatburen och biblioteket delar 
receptionsdisk och läsesal. 

Museets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek, som vänder sig särskilt till 
forskare och studenter. Bibliotekets samlingar av böcker och tidskrifter kring 
svensk kulturhistoria är till allra största delen tillgängliga via webbkatalogen 
SAGA, de skannade äldre kortkatalogerna samt i den nationella 
biblioteksdatabasen Libris. Nordiska museets bibliotek hävdar sig som ett av de 
främsta specialbiblioteken i kretsen av offentligt tillgängliga bibliotek i Norden. 

Biblioteket har arbetat vidare med nya utåtriktade satsningar med 
låntagarseminarier utifrån material ur bibliotekets mer populära fack, en 
mejlinggrupp för låntagare, samarbeten med HISS-biblioteken (Humanistiska 
biblioteken i Storstockholm) och konstbiblioteksgruppen Arlis. De sju 
låntagarseminarierna, om bland annat Möbler, Modejournaler, Kökets historia, 
Byggnadsvård och historisk jaktlitteratur, har varit välbesökta av såväl interna som 
externa låntagare. HISS-samarbetet har bl.a. resulterat i att Nordiska museets 
bibliotek ställer ut information om och material ur museets boksamling på 
Stockholms Stadsbibliotek. Detta informationsmaterial kommer sedan att ställas ut 
på Stockholms universitetsbibliotek och på Södertörns högskolebibliotek. En 
omfattande genomgång av samlingen av priskuranter har genomförts. Det innebär 
att större delen av samlingen nu är digitalt sökbar och tillgänglig. 

Biblioteket har under året tagit emot besökande forskare från bland annat 
universiteten i Umeå, Uppsala och Göteborg, samt kolleger från 
konstbiblioteksgruppen, Teatermuseet och Skansen. Specialvisningar har 
genomförts för grupper från universitet, designutbildningar, folkhögskolor och 
gymnasier. Fem kurser i Källor och källkritik har under året hållits för 
gymnasieelever, vilket positivt påverkat besökssiffrorna. Bibliotekets besöksantal 
har fortsatt att stiga. Under 2009 besökte 3 009 personer biblioteket och lånade 
hem 4 919 böcker. Motsvarande siffror 2008 var 2 708 besökare som lånade hem 
4 621 titlar. Både biblioteket och Fatburen används som studieplatser. Det trådlösa 
nätet uppskattas, liksom kopiering till bra priser och möjligheten till framtagning 
för läsesalslån även under helger. 
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Utställningar 
Nordiska museet ska förmedla kunskap och ge upplevelser. För många människor 
är museer synonymt med utställningar – museets viktigaste medium. Genom 
föremål och andra originaldokument kan utställningar förklara företeelser och 
berätta historier som väcker engagemang och intresse även hos den ovane 
besökaren. Utställningen är ett starkt medium, ett ”multimedium” som när det är 
som bäst engagerar människor, ger insikt och inspirerar till samtal. 

Museets samlingar lyfts fram i utställningar av skilda slag: stora och små, 
problematiserande och beskrivande. Några utställningar vill väcka diskussion kring 
olika samhällsfrågor, andra syftar till att ge upplevelser och kunskap om vår 
historia och inspirera till fördjupning och eget skapande. Utställningarnas teman 
2009 har valts för att museet sammantaget över året ska erbjuda utställningar 
riktade till brett skilda besöksgrupper, och med vitt skilda uttryckssätt. Här kan 
särskilt nämnas Proggens affischer, Livstycket på Nordiska museet och 
Tvättstugan. De externa reaktionerna på detta har varit övervägande positiva. I 
museets stora satsning på dräkt och mode visades utställningarna Fair Fashion och 
Modebilder, båda med livlig programverksamhet. 

Med Proggens affischer nådde museet delvis nya besökargrupper och ökat inslag 
av män. Proggens budskap spreds i stor utsträckning genom musiken, och här 
spelade affischerna en viktig roll. I utställningen visades 170 originalaffischer ur 
Håkan Agnsäters privata samling, från de åtta år som proggen var en stark 
alternativrörelse. Affischerna gjordes för musikfester och konserter, politiska 
demonstrationer, kvinnokampen och solidaritetsrörelsen. Flera formgavs av 
konstnärer som Kjartan Slettemark, Channa Bankier och Carl Johan De Geer, 
andra av kreativa bandmedlemmar och arrangörer. 

Livstycket på Nordiska museet öppnade i september 2009 och föregicks av en rad 
möten mellan Livstyckets deltagare och lärare och Nordiska museets medarbetare 
kring det svenska kulturarvet. Ur detta skapade Livstycket en utställning med 
textilier, kläder och accessoarer formgivna och designade av Livstyckets deltagare 
med inspiration från Nordiska museet, varvade med Livstyckets tidigare 
produktion. Utställningen kröns av ett överdådigt festbord där all förtäring är gjord 
av textilier. Livstycket arrangerade också en modevisning. Livstycket är ett design- 
och kunskapscentrum för världens kvinnor och män. Grunden för Livstyckets 
arbete är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Människans drivkraft 
ses som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå detta. 

Tvättstugan är en utställning om tvättstugan som mötesplats och om konflikter 
mellan människor och mellan rent och smutsigt. Tvättandet och tvättstugan 
rymmer konflikter både i vardagen och i ett globalt miljöperspektiv. Innehåll och 
form bygger på några få element: tvättmaskiner, arga lappar, texter på maskinerna, 
ett antal filmprojektioner, ett statistikbildspel samt You Tubefilmer. Utställningen, 
som föregicks av ett forskningsprojekt finansierat av Kulturrådet, har fått stor 
uppmärksamhet i media. 

Fotoutställningen Modebilder visade svenska modefotografers arbeten från 1940-
talet till idag i urval av modeskribenterna Lotta Lewenhaupt och Tonie 
Lewenhaupt (i samarbete med bokförlaget Arena). Bland fotograferna i 
utställningen märks Kerstin Bernhard, vars stora bildarkiv finns i Nordiska 
museets samlingar. Totalt 23 olika fotografer är representerade, bl.a. Lars Nordin, 
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Georg Oddner, Hans Hammarskiöld, Ralf Turander, Anette Almén och Carl 
Bengtsson. Den äldre generationen fotografer har haft stor betydelse för 
utvecklingen av hur mode skildrats och skildras i vår tid, men de fick aldrig något 
riktigt erkännande för sina modebilder. I samband med utställningen genomfördes 
under fem onsdagskvällar en programserie med spännande samtal och 
paneldiskussioner. Nordiska museet har omvandlat Modebilder till 
vandringsutställning och från senhösten visas den i Borås. 

Fair Fashion är en utställning, inlånad från Världskulturmuseet i Göteborg, som 
gav en inblick i textilproduktionens baksidor. Bara i Sverige köpte vi 2008 kläder 
för 71 miljarder kronor. Ständiga modeväxlingar, ökad efterfrågan och maximerade 
ekonomiska vinster utsätter miljö och människor för allt starkare påfrestningar. 
Utställningen visade exempel på kläders livscykel från produktion till användning 
och förbrukning. Begreppen kring ekologisk märkning av textilier reddes ut och 
konkreta förslag på hur var och en kan förändra till det bättre erbjöds. I samband 
med utställningen arrangerades dels en programserie Samtal om hållbart mode (i 
samarbete med Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet), dels en 
Medveten modehelg med föredrag, workshop, film, samtal och modevisningar. 
Utställningen attraherade unga och skolor, men även en stor del av museets 
vuxenbesökare påverkades av utställningen, som väckte många frågor. 

Utställningen Bröllop handlade om bröllopets rekvisita, kläder och slöja, 
ceremonin och dess ritualer - både gamla och nya, vanliga och ovanliga. Ett 
tjugotal par och deras giftermål presenterades: Hur gjorde t.ex. Carola och Sten 
under studentrevolten 1968 och Elsa och Arnold 1950? Med utställningen, som 
gjordes i samarbete med Varbergs museum, ville museet inspirera blivande brudpar 
att hitta sitt eget sätt att gifta sig på. 

Fotoutställningen Foto Lotten von Düben med bilder ur Nordiska museets arkiv 
visades över sommaren. Åren 1868 och 1871 reste Lotten von Düben tillsammans 
med sin man Gustaf på vetenskapliga expeditioner i Lappland för att studera 
samernas liv. Lottens uppgift var att fotografera människorna och landskapen. 
Fotografierna följer sin tids sätt att se på ”naturfolk” som exotiska och främmande, 
men de är också vetenskapligt registrerande, med ett allvar i mötet mellan den som 
studerar och den som blir studerad. Som en fördjupning presenteras på museets 
hemsida en specialsajt om Lotten von Dübens arbete och fotografier. 

I Foto-dokumenterat har museet lyft fram 12 bilder från Nordiska museets 
samlingar. Bilderna - dräkt och dräktdetaljer - är bland de äldsta fotografiska 
bilderna i Arkivet. De är fotograferade på glasplåtar runt förra sekelskiftet, tagna i 
en dagsljusateljé i avsikt att registrera och dokumentera museets samlingar. 
Föremålsfotografier som de här syns sällan i museiutställningar och fotohistoriska 
böcker. I de poetiska bilderna blandas oklanderlig skärpa med en surrealistisk 
framtoning. Bilderna ger en spännande inblick i museiarbetets och fotografins 
historia och visar tydligt att dokumentationsmetoderna förändrats över tid. 

Årstafruns ring förvärvades av Nordiska museet genom en insamling i december 
2008. Ringens miniatyrporträtt, målat på ben, föreställer Märta Helena Reenstierna, 
mera känd som ”Årstafrun”. Det är den enda kända bild som finns av Årstafrun, 
som levde på Årsta gård utanför Stockholm och är en av Sveriges mest kända 
dagboksförfattare. Mellan 1793 och 1839 förde hon personliga anteckningar om 
små och stora händelser i vardagen - en viktig källa till hur livet levdes på den 
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tiden. Dagboken som omfattar ett stort antal volymer ärvdes inom Årstafruns familj 
och skänktes 1946 till Nordiska museet. Ringen och en av originaldagböckerna 
visades i en monter i museets stora hall under en period 2009. Denna 
minimalistiska utställning lockade en historiskt intresserad allmänhet och bidrog 
till många frågor om Årstafrun till personalen i Fatburen. 

I Svenskt 1900-talstenn visades ett antal föremål ur museets unika tennsamling. Det 
var tennföremål av välkända svenska tillverkare från det tidiga 1900-talet, då 
intresset för tenn som material i prydnadsföremål och inredningsdetaljer var 
mycket stort. Museets material kompletterades med föremål från Firma Svenskt 
Tenn, formgivna under 1920- och 1930-talen, en tid då svensk formgivning 
uppmärksammades internationellt. Tidens stilideal kan följas i utställningen, från 
jugend till klassicism och så småningom funkis. De nyaste föremålen är Svenskt 
Tenns jubileumskollektion från 2004 (i samarbete med Svenskt Tenn). 

Den stora fotoutställningen, Underbarn, producerad av Islands Nationalmuseum, 
visades en bit in på året. Museets traditionella julmonter visade hur 
Julklappspapper sett ut mellan 1930 och 1990: Från ark till rulle, från enfärgat till 
julmönstrat, från skämtgåva till vackert paket. Under året har växlande föremål 
visats i montrerna Månadens föremål och Vännernas gåva. 

Stora resurser har under 2009 lagts på två omfattande utställningar som kommer att 
öppnas 2010: Modemakt – 300 år av kläder och Plast! I den nya basutställningen 
Modemakt vill Nordiska museet ge perspektiv på och väcka intresse för de 
drivkrafter som styr individens sätt att klä sig. Utställningen skildrar klädernas och 
modets historia från 1700-talet till våra dagar. För första gången visas kläder från 
olika samhällsgrupper tillsammans, från folkdräkt till haute couture, i en och 
samma utställning. Medarbetare på alla avdelningar är engagerade i 
utställningsprojektet som i år krävt mycket stora konservators- och 
hantverkarinsatser för den komplicerade produktionen. 

Arbetet med den kommande utställningen Plast! har gått vidare med föremålsurval 
och formskiss. Utställningen kommer att berätta plastens hela historia. Under de 
drygt hundra år som plasten funnits har den hunnit förändra vår vardag i grunden 
och den är en av förutsättningarna för det välfärdsliv vi lever. Utställningen tar sin 
utgångspunkt i hemmet, med mängder av exempel ur Nordiska museets samlingar. 
Här samsas bakelittelefonen med klassiker formgivna av Stig Lindberg och Carl-
Arne Berger. Den anonyma vita trädgårdsstolen, kanske världens mest spridda 
plastföremål, finns självklart också med. I Plast! presenteras även privatsamlaren 
Thomas Lindblad och hans enorma samling av hushållsplast. Utställningen 
kommer att öppna i juni. 

Hela Julita gård kan betraktas som en utställning med sina drygt 360 hus fördelade 
på torp och gårdar, ett mjölkjordbruk, ett skogsbruk med naturreservat och stora 
jaktmarker. På godsområdet finns vid sidan av herrgården, park, trädgård och 
örtagård, också ett gårdsmejeri, en brandstation, kyrka, tegelbruk och 
möbelsnickare Forsmans verkstad. För barnen finns här gubben Pettsons och katten 
Findus gård, som är uppbyggd i barnstorlek, 2/3 skala, tillsammans med författaren 
Sven Nordkvist. Vid sidan av de levande miljöerna och visningsladugården med 
dagens mjölkjordbruk finns utställningar om matens vandring från gård till bord. 
Under sommaren 2009 visades dels 199 sätt att fånga en råtta i Orangeriet, dels 
den nya utställningen Traktorer med drag med några föremål ur Nordiska museets 
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lantbrukssamlingar och inlån från entusiaster runt om i landet, samt Kärlek, kor och 
gödselspridare, inlånad från Sörmlands läns museum. 

Museipedagogisk verksamhet  
Museipedagogerna har arbetat på flera fronter för att öka den unga publiken. Tre 
lärarkvällar har genomförts under året. I våras arrangerades lärarkvällarna Fair 
Fashion och Max 1800-tal i samarbete med Medioteket respektive 
Utbildningsradion och under hösten genomfördes en lärarkväll med fokus på 
Tidsresan. Under våren gjordes fem utskick av nyhetsbrevet Pedagogbrevet. 
Museipedagogerna deltog på kulturombudsträffar på Kulturhuset och i Kärrtorp 
samt arrangerade heldagen Focus på pedagogik, en dag om tillgänglighetsfrågor i 
samarbete med FUISM (Föreningen för undervisning i svenska museer). 

Nordiska museet erbjuder och anpassar skolprogram för alla årskurser, alltifrån 
förskolan2 till gymnasiet och efter olika önskemål. Museet vill genom programmen 
väcka frågor och funderingar, ge möjlighet till samtal och reflektion och ibland 
eget skapande. Målet är att ge eleverna en upplevelse som stannar kvar och en 
erfarenhet att bygga vidare på. I skolprogrammen används ofta rekvisita och vid 
sidan av mer traditionella visningar arbetar pedagogerna med tidsresemetodik för 
de yngre barnen och värderingsövningar tillsammans med de äldre eleverna. 
Praktiska verkstadsmoment kan ingå i de längre besöken. Programmen knyts ofta 
till flera olika skolämnen – historia, samhällskunskap, slöjd, bild och form – men 
också till gymnasiekurser såsom kulturhistoria och människan socialt och 
kulturellt. En anpassning till regeringens satsning Skapande skola har också gjorts. 
Museet arbetar kontinuerligt fram program som skolorna kan söka Skapande 
Skola-bidrag för, vilket gör programmen mer attraktiva för skolorna. För flera av 
museets utställningar kan numera Skapande Skola-program erbjudas. (Se även 
”Barn o ungdomar, s 17.) 

Museet utnyttjas även av vuxenstuderande, både i gymnasial och högre utbildning. 
Utställningar som Dukade bord, Möblerade rum, Folkkonst, Modegalleriet och 
Textilgalleriet lockar praktiska och estetiska utbildningar, och Traditioner är 
välbesökt av såväl SFI-grupper som utbildningar inom vård och omsorg. Museet 
har tagit fram pedagogiska hjälpmedel för SFI, dels en studiehandledning, dels en 
audioguide på lätt svenska. 

Biblioteket och Fatburen tar emot allt fler gymnasieelever med lärare. Under 2009 
har många introduktionsvisningar genomförts, främst för grupper från gymnasiet 
och universitetet. Fem kurser i Källor och källkritik har genomförts. Tanken är att 
eleverna inför egna uppsats- och projektarbeten ska komma i kontakt med olika 
typer av källor. Eleverna får pröva att kritiskt granska källmaterial och lära sig hur 
man använder sig av information från arkiv, bibliotek, museisamlingar och 
internet. 

Under 2009 har Nordiska museet tagit emot 620 skolgrupper med 11 160 elever, 
varav 223 grupper med 4 014 elever deltagit i museilärarledda program. På Tyresö 
slott har 326 elever, fördelade på 18 grupper lärt känna slottets historia och fått en 
tidsbild från tidigt 1900-tal genom den siste ägarens, markis Claes Lagergren, 
ståtliga hem. På Julita gård, som arbetar med integrerad natur- och 

                                                      
2 De allra yngsta barnen, 2 – 4 år, får pröva på livet på landet förr med hjälp av dockan Hildur. För 
förskolan erbjuds två olika program, för grundskolans år 0-6 sju program och för år 7 och gymnasiet 5 
olika program.  
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kulturbetraktelse, har 3 skolgrupper med 72 elever deltagit i lägerskola. 
Minskningen sedan tidigare år beror på att Katrineholms kommun dragit in stödet 
till lägerskolan, vilket minskar skolornas möjlighet att delta. 

 

SKOLPROGRAM  

2009 2008 2007 

Antal 
grupper

Antal 
elever 

Antal 
grupper 

Antal 
elever 

Antal  
grupper 

Antal 
elever 

NORDISKA 
MUSEET  

      

Pedagogledda 223 4 014 240 4 326 261 4 768 

obokade skolgrupper 397 7 146 305 5 527 129 1 577 

TYRESÖ 
skolgrupper3 

18 326 18 410 22 466 

JULITA skolgrupper 3 72 19 247 22 247 

TOTALT 641 11 558 582 10 510 434 7 058 

 

Programverksamhet 
Under skolloven har många aktiviteter genomförts för barn, både fritidsgrupper och 
familjepublik. På sportlovet anordnades familjevisningar, fettisdagsfirande och 
tillverkning av fastlagsris. Under påsklovet arrangerades tipspromenaden 
Häxjakten, under höstlovet verkstadsaktivitet med tema Halloweenpyssel och 
under julen en tipsrunda. Julfirandet avslutades med den årliga 
julgransplundringen i januari. Lovaktiviteterna är mycket populära och såväl 
Svindersviksdagen i början på juni som höstlovets Vandra med väsen på Tyresö har 
genomförts även 2009. Lekstugan har hållit extra öppet under sommaren. 

2009 har museet, i samarbete med ABF hållit sju kurser med utgångspunkt i 
museets utställningar. Kurserna har handlat om bl.a. Inredning och möbler, Bordets 
attribut, Det vackra 1700-talet, Allmogehus, Tvätta – ett rent nöje och 
Jultraditioner och julpyssel. Ytterligare en kurs har anordnats i samarbete med 
Vuxenskolan. Programverksamheten för vuxenpubliken har till stor del 
koncentrerats till onsdagskvällarna och tematiskt främst kopplats till 
utställningarna Svenskt 1900-talstenn, Modebilder, Fair Fashion, Proggens 
affischer och Livstycket. En helg i april genomfördes en ”Medveten modehelg” (i 
samarbete med bl.a. Beckmans designhögskola, Moderådet och Kulturhuset/Lava) 
med föreläsningar om mode, en mässa med ekologiska produkter i Stora hallen och 
en workshop om återbruk för ungdomar. Under Äppeldagarna svarade Julita gård 
för föredrag, sortbestämning, rådgivning och försäljning av äppelträd i Stora 
hallen. I samband med den mycket populära Chokladfestivalen, som museet 
arrangerar i samarbete med konditormästare, genomfördes föreläsningar, visningar 
och tävlingar – bland annat om vackraste brudklänningen av choklad i naturlig 
storlek. Festivalen som varade i tre dagar drog rekordpublik, 16 800 besökare. Med 
syfte att locka ny publik har museet arrangerat tedanser till levande jazzmusik i 
                                                      
3 Härav  på Svindersvik 2007: 3 grupper med 48 elever 
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Stora hallen i anslutning till restaurangen, som serverade klassiskt Afternoon Tea, 
med scones och marmelader. Initiativet har varit mycket uppskattat av museets 
besökare. 

Vid sidan av de gratisvisningar för allmänheten, som museet erbjuder varje 
onsdagskväll, genomförs specialvisningar av olika slag. Visningarna av 
utställningen Tvättstugan har lockat många och Traditionsutställningen är särkilt 
populär bland invandrargrupper. Under 2009 har museet tagit emot 321 
vuxengrupper, tillsammans 5 778 personer. 130 av grupperna var SFI-grupper. Via 
museets presentationer i det väl fungerande audioguidesystemet nås många 
enskilda – inte minst utländska – besökare. 

På Julita gård har en rad evenemang genomförts under året, allt ifrån det 
traditionella valborgsmässofirandet och kosläppet i början av maj, till 
midsommarfestligheter, spelmansstämma, klassisk musikfestival och Jordbrukets 
dag med utställningar och samtal kring årets tema ”Matglädje”. I september 
genomfördes äppeldagar med information och sortbestämning av äpplen och päron, 
försäljning av växter, hantverk och matprodukter.  

Tillgänglighet för funktionshindrade 
Nordiska museet ska vara ett museum för alla. Det innebär ett kontinuerligt arbete 
för att underlätta för människor med skilda 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 alla större utställningsprojekt strävar efter att tidigt 
i planeringen bygga in den pedagogiska användningen och tillgängligheten för 
funktionshindrade. Flertalet av museets utställningar är försedda med bl.a. 
punktskrift, reliefer, rekvisita och modeller. 

Under 2009 har museet infört en ny produktionsprocess för kunskapsförmedlande 
projekt såsom utställningar. Ett av syftena är att i ett tidigt stadium integrera 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i arbetsprocessen, ett annat är att få in en 
standardchecklista rörande tillgänglighet för funktionshindrade i planering och 
genomförande av alla förmedlingsprojekt. Museet har ackumulerat kunskap om 
olika funktionshindrade gruppers behov och om effektiva och enkla åtgärder 
avseende exempelvis fastighetsanpassningar, kommunikationsanpassning och 
personalutbildning men samordningen mellan olika verksamhetsgrenar har ibland 
brustit. För att underlätta utvecklingen har en avdelningsövergripande 
tillgänglighetsgrupp inrättats och personal har deltagit i utbildningar. Vidare har 
museet stått värd för ett heldagsseminarium för medlemmarna i FUISM 
(Föreningen för undervisning i svenska museer) på temat tillgänglighet – ”Hur gör 
man? – Om möten mellan kulturinstitutioner och vård & omsorg”. Arbete pågår 
med att skapa t.ex. taktila modeller och texter med punktskrift och stor stil till den 
kommande utställningen Modemakt, för att göra den tillgänglig också för 
synskadade. En syntolkad version av audioguiden (som ska kunna laddas ned i en 
Daisyspelare) produceras också. Museet har inlett samarbete med 
Handikapphistoriska föreningen kring dokumentationer och att öka tillgängligheten 
till material. I texter och på hemsidan beaktas lättlästperspektiv. 

Audioguiden 

Audioguiden togs redan 1995 i bruk som ett viktigt redskap för att öka 
tillgängligheten för funktionshindrade. Museet utvecklade då en audioguide för 
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synskadade, men insåg snabbt att alla har nytta och nöje av den, inte minst 
dyslektiker och andra med läs- och språksvårigheter. Audioguiden kan utnyttjas på 
många sätt. Den kan fördjupa utställningsupplevelsen på olika sätt och t.ex. låta 
autentiska röster berätta eller skildra hur det faktiskt kunde låta i en bullrig 
verkstadsmiljö. Det utvecklingsarbete som museet inledde 1995 har fortsatt och 
audioguiden finns nu både med fördjupningar av större utställningar och i form av 
Höjdpunkter, en specialvandring genom museet. Höjdpunkter omfattar nu samtliga 
basutställningar och finns på svenska, lätt svenska, engelska, tyska, franska, 
spanska och ryska, samt i en speciell version för barn. Nordiska museet har nått 
betydligt längre än andra museer när det gäller den pedagogiska ambitionsnivån i 
audioguider för synskadade. 

En markant ökning av den totala utlåningen av audioguider har noterats. Detta tack 
vare att guiden från årsskiftet inkluderats i entréavgiften. Manus har utarbetats för 
en audioguide till Modemakt. 

Hjulburna besökare 

Museets slott och gårdar är gamla kulturbyggnader där möjligheten att anpassa den 
fysiska tillgängligheten är begränsad. Även i den hundraåriga museibyggnaden är 
det komplicerat att undanröja alla hinder för personer med rörelsehandikapp. 
Handlingsplaner har upprättats för att så långt möjligt anpassa lokalerna, och 
bristerna åtgärdas efterhand, såväl i museets huvudbyggnad som på Julita gård. De 
senaste årens ombyggnad av museibyggnadens markplan har inneburit en kraftig 
förbättring för de rörelsehindrade både när det gäller att ta del av utställningarna 
och museets källmaterial. Numera kan de hjulburna besökarna lättare ta sig runt i 
museibyggnaden, eftersom båda hissarna kan nås på alla museets våningsplan. 
Rullstolsburna ledsagas vid behov av museivärdar från Norra porten vidare in i 
byggnaden. 

Depositioner och utlån  
Föremålssamlingarna 

Museisamlingarna ska 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 visar museet föremålssamlingar på Svindersvik, 
Tyresö slott, Julita gård och Härkeberga kaplansgård, men även på Skansen, 
Strindbergsmuseet och Flottningsmuseet i Gysinge. I samband med nedläggningen 
av Dalälvarnas flottningsmuseum i Gysinge har kontakt tagits med andra 
intressenter för övertagande av föremålssamlingen, som förvärvats speciellt för 
flottningsmuseet och inte hör till Nordiska museets vanliga samlingsområde. Beslut 
har fattats om att överlämna hela föremålssamlingen och utställningen som gåva 
till Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum. 

Museet lånar ut föremål till andra utställare för att sprida kunskap om kulturarvet. 
Under 2009 har 2 581 föremål tagits fram för olika ändamål4. Det är färre än 
föregående år, men betydligt fler än 2007 (2008: 3 013 föremål och 2007: 1 840). 
Variationen mellan åren hänger samman dels med aktuella utställningsteman, dels 
med antalet önskemål om lån från andra museer och institutioner. 

                                                      
4  Exempelvis utställningar, utlån, fotografering, som åskådningsmaterial vid arrangemang 
eller för studium 
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Utlån är en viktig del av den förmedlande verksamheten. Förutom överförandet av 
ca 3 500 föremål som deposition till Norsk Folkemuseum har museet under 2009, 
för utställningsändamål lånat ut 41 föremål, 6 arkivalier och 1 bok till 14 museer 
och institutioner, vilket är knappt hälften jämfört med 2008. Två av låntagarna är 
utländska institutioner, tre utlån har gått till stockholmsregionen och nio till övriga 
landet. Bland låntagarna kan nämnas Åbo landskapsmuseum, Västmanlands läns 
museum, Sveriges fängelsemuseum, Stockholms medeltidsmuseum och 
Nationalmuseum. Lånen kräver ofta fördjupade dialoger med låntagarna och 
insatser av flera personalkategorier.  

Arkivet 

Nordiska museets ambition att ställa de omfattande samlingarna till förfogande har 
varit framgångsrik. Museets arkiv och bibliotek, som ursprungligen var interna 
funktioner, har blivit alltmera offentliga och den externa brukarkretsen är idag 
större än den interna. I takt med att registreringen av arkiv och samlingar i Visual 
Arkiv avancerar och de blir tillgängliga på internet, ökar intresset för materialet. 
Databasen kan redan nu nås via Fatburen. 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 
2009 tagit fram 1 883 arkivvolymer för studium (2008: 2 477 och 2007: 2 142). 
Interurbanlån av arkivalier förmedlas ytterst sällan, främst på grund av bevarande- 
och säkerhetsskäl, dock har en arkivhandling lånats ut till Nationalmuseum i 
Stockholm och fem till Vingåkers kommun. 

I september deltog Nordiska museet under två dagar i utställningen ”Image for 
Sale” i Galleri Kontrast, ett arrangemang av Bildleverantörernas förening. 
Nordiska museet var den enda kulturinstitution som deltog i denna fotomässa, vars 
avsikt var att skapa kontakt mellan bildförsäljare och bildkunder. Ett bildspel hade 
producerats till detta tillfälle, bestående av 1 000 av museets bilder. Flera nya 
kontakter har resulterat i bildköp. Museet har också publicerat ett litet urval av 
museets fotografier på Flickr för att sprida information om museets rika 
bildsamlingar. 

Biblioteket 

Den digitala förmedlingen av boklån är fortsatt stor vid Biblioteket, något som 
motsvarar allmänna 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 2009 har 5 172 volymer lånats ut (2008: 4 885, 2007: 
4 907), en ökning med nästan 300 sedan 2008. 
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UTLÅN och framtagning av material i samlingarna 2009 2008 2007 

Föremål o arkivalier utlånade för externa utställningar 48 128 55 

    antal museer som lånat föremål 14 17 17 

Böcker (exkl. litteratur använd i forskarsalen) 5 1725  4 885 4 907 

Arkivvolymer framtagna för studium 1 883 2 477 2 142 

Föremål  framtagna för studium, utställningar etc 2 581 3 013 1 840 

Fotografier, antal förmedlade 880 978 1 016 

 

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 tre böcker 
utkommit under 2009, dels Stockholms korgmakare av Arne Biörnstad, dels God 
Jul! Från midvinterblot till Kalle Anka av Lena Kättström Höök (nytryck) och dels 
museets årsbok 2009 Amatörfotografernas värld. Fataburen 2009 med Annette 
Rosengren och Christina Westergren som redaktörer. Två konferensrapporter har 
publicerats Bättre vetande. Ett symposium med anledning av den Hallwylska 
professurens 90-årsjubileum sammanställd av Jenny Björkman och New 
Discoveries, New Research. Papers from the International Wallpaper Conference 
at the Nordiska museet, Stockholm 2007 med Elisabet Stavenow-Hidemark som 
redaktör. Tvättstugan. En svensk historia av Kristina Lund, producerades i 
anslutning till utställningen med samma namn. Museets medarbetare har också 
publicerat sig på andra förlag och bidragit med cirka tjugofem artiklar i olika 
skrifter. 

Besökare 
Under 2009 har Nordiska museet haft 217 982 besökare, att jämföra med 199 182 
år 2008, d.v.s. en ökning med 9 % sedan föregående år. Barn och ungdom under 19 
år utgjorde 2009 25 789 (2008: 25 742), d v s 11,8 % av besökarna på Nordiska 
museet. Trots att de unga och de lärare som kommer med en grupp fortfarande har 
fri entré till museet har deras andel av besökarna sjunkit något i procent även om 
det faktiska antalet är en aning högre 2009 än 2008 (2008: 12,9 %). De insatser 
som gjorts för att öka andelen unga besökare har ännu inte gett önskat resultat. 
Museet räknar med att de aktiviteter som nu genomförs ska ge effekt. En 
utvärdering av visningarna och Tidsresorna har inletts, studiehandledningar till 
Modemakt för olika årskurser arbetas fram, nya lärarkvällar är planerade och en 
målgruppsanpassad skolfolder har tagits fram. 

Generösa öppettider är avgörande 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 2009 har 
Nordiska museet varit öppet 360 dagar, i genomsnitt 46 timmar i veckan. Fatburen 

                                                      
5 Varav 253 fjärrlån 
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(med utökad information, referensbibliotek och utlämning av böcker från 
biblioteket) har samma öppettider som det övriga museet. Antalet besökare på 
Julita gård var 2009 44 387 personer, d.v.s. i stort sett lika många som föregående 
år, medan både Svindersvik och Tyresö slott gått tillbaka något. 

Arkivet har 2009 haft 1 022 besökare, vilket innebär en liten minskning. 
Ansträngningarna att locka studenter och forskare från universitet och högskolor 
har lett till en liten ökning av antalet grupper, det handlar om grupper från 
universitet och högskolor men också släktforskare och andra. Arkivets användare 
definieras av tradition som ”forskare” men inom gruppen dominerar odisputerade 
hembygdsforskare och andra amatörforskande privatpersoner. Den största andelen 
kommer från Stockholmsområdet, men landsorten är starkt representerad. Under 
sommaren hade arkivet ökat öppethållande i förhållande till tidigare år för att 
underlätta för besökande forskare från andra delar av landet. 

2009 hade biblioteket 3 009 besökare, en ökning med drygt 11 % sedan 2008. 
Gymnasisterna har ökat sin andel något liksom forskare från universitet och 
högskolor. Stockholmarna svarar fortfarande för 90 % av besöken och de utländska 
besöken utgör oförändrat 2 %. Det är värt att notera att den låga andelen 
biblioteksbesökare utifrån landet hänger samman med att fjärrlån är rutin bland 
bibliotek. Kvinnorna är sedan länge en dominerande besöksgrupp med 70 % av 
besöken. Grovt räknat är hälften av besökarna under 40 år och en knapp tredjedel 
är 60 år eller äldre. Även åldersfördelningen har förskjutits med fler äldre besökare. 
Både arkivet och biblioteket erbjuder introduktioner för olika grupper som vill 
utnyttja resurserna. 

 

BESÖKARE 2009 2008 2007 

Nordiska museet, utställningarna  217 982 199 182 210 624 

varav Nordiska museet, arkivet 1 022 1 183 1 077 

varav Nordiska museet, biblioteket 3 009 2 708 2 337 

varav Nordiska museet, föremål6 87 82 151 

Julita gård 44 387 44 000 51 762 

Tyresö slott 2 635 3 096 2 233 

Svindersviks herrgård 1 701 1 821 1 345 

Härkeberga kaplansgård 2 616 2 390 - 

Totalt Stiftelsen Nordiska museet  269 321 250 489 265 964 

 

Bedömning 
Nordiska museet har under de senaste åren satsat stora resurser på digitalisering 
och ökning av informationsmängden i museets föremåls- och arkivdatabaser. 
                                                      
6 Av säkerhetsskäl är stiftelsen mycket återhållsam när det gäller besök i 
föremålsmagasinen 
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Databasarbetet och strävan att öka tillgängligheten via museets hemsida är i stor 
utsträckning en satsning för att nå besökare i hela landet. 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. Kurser i 
”Källor och källkritik” har genomförts som stöd och inspiration för gymnasister 
inför deras examensarbeten. 

Museet har arbetet mycket aktivt med programverksamhet av skilda slag i 
anknytning till utställningarna, vilket lockat ”ny” publik. Specialsatsningar på 
unga besökare har höjt antalet gymnasister som besöker museet. Dock har de 
museilärarledda skolbesöken minskat något medan antalet obokade skolgrupper 
ökat kraftigt, vilket troligen beror på skolornas knappa ekonomiska resurser. 
Museet har för att möta de obokade gruppernas behov utarbetat 
studiehandledningar och förberedelsematerial till flera utställningar, vilket också 
lagts ut på hemsidan. 

Insatserna för att öka tillgängligheten till museets samlingar på internet är i hög 
grad ett arbete som underlättar för personer med funktionsnedsättning. En 
tillgänglighetsgrupp har inrättats för att ta tillvara och sprida erfarenheter, samt 
samordna och driva på insatserna och kompetensutvecklingen. Museet arbetar med 
checklistor för att säkra att tillgänglighetsaspekter alltid beaktas i det publika 
arbetet. Inför utställningen Modemakt prövar museet ytterligare vägar att 
underlätta för synskadade, vid sidan av anpassade audioguider, även taktila 
modeller, tygprover m.m. Museet arbetar enligt en handlingsplan som kontinuerligt 
uppdateras efter analys av problem och lösningar och inpass från en extern 
referensgrupp. 

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. 

BEVARANDE  
Målet är förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande 

Nordiska museets föremålssamlingar omfattar 356.230 inventarienummer, vilka 
motsvarar omkring 1,3 miljoner föremål (ett inventarienummer kan beteckna ett 
enstaka föremål men också en hel servis, ett dockskåp med all inredning eller i 
något fall en hantverkares alla verktyg). Arkivet omfattar 93.075 accessioner, 
fotosamlingarna drygt 6,5 miljoner fotografier och biblioteket ca 250.000 titlar. 
Samlingarna speglar arbete och liv i Sverige under de senaste 500 åren. 

Magasinssituationen, vård och arbete med samlingarna 
Nordiska museet har de senaste åren satsat stora resurser på att säkra samlingarnas 
långsiktiga bevarande genom dels utveckling av lämplig förvaring för olika 
föremålstyper, dels utflyttning av föremål från undermåliga magasin i museet till 
bättre lokaler. Utflyttningsprojektet, som inleddes 2009 och omfattar ca 100 000 
föremål i museibyggnadens södra markplan, beräknas vara slutfört senast 2015. 
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Föremål 
I utflyttningsprojektet har arbetet främst ägnats museets smyckesamling, som 
inventerats, fotograferats och publicerats i Primus. Smyckesamlingen har delats in i 
tre kategorier, metall, plast och organiskt material, eftersom de olika materialen 
kräver olika förvaringsklimat. Så har ca 2 600 poster med organiska smycken och 
solfjädrar packats i specialemballage och ca 300 plastsmycken har avskiljts och 
packats för placering i särskilt magasin. Omflyttning av metallsmycken har inletts 
och ett magasin har ställts om till torrt klimat för metallförvaring. Samlingen av 
gjutjärn har förtätats för att frigöra magasinsutrymme och ett sjuttiotal stoppade 
möbler har flyttats. Ett möblemang av Ferdinand Boberg med spår efter skadedjur 
på överdragen har packats, frysts och skickats till kallt magasin. Föremålen 
kommer att tas ur sin karantäninpackning först under slutet av 2010. Oroväckande 
mycket mal har uppmärksammats i C-mag. En omfattande malsanering har 
genomförts med inplastning av alla skåp, dammsugning och frysning av textilierna 
och sanering av de tomma skåpen. Fällor har placerats ut, ett saneringsrum har 
byggts liksom en sluss mellan magasinsdelarna för att stoppa mal. Dialog pågår 
med hyresvärden Statens Fastighetsverk om felsökning på ventilationen, då 
tätningen av lokalen inte har gett tillfredsställande resultat. 

I magasinen pågår ständigt förbättringsarbete. Klimatet mäts löpande i de olika 
föremålsmagasinen, liksom i arkiv och bibliotekssamlingar för att uppnå bästa 
möjliga förvaringsförhållanden. Stor uppmärksamhet ägnas IPM-arbete, d.v.s. 
skadedjursförebyggande arbete, så att åtgärder snabbt kan vidtas då 
skadedjursangrepp upptäcks. Skadedjurskontrollen i C-mag har funnit sin form och 
rutinerna där ligger till grund för en systematisk skadedjurskontroll i samtliga 
magasin. 

Vid sidan av överförandet av samlingar till magasin med bättre klimat och större 
säkerhet har en rad åtgärder vidtagits för att skydda och bevara museets föremål, 
såväl i magasin som i utställningar. Den nya transporthissen som togs i bruk i 
februari 2009 är viktig för att minska skaderisken vid transporter. I den kommande 
basutställningen, Modemakt, används metoder som ligger i frontlinjen för skonsam 
exponering av museiföremål. Utställningens montrer har försetts med ständigt 
övertryck för att skydda föremålen från damm och exponera dem i renad luft. 
Exponeringsytorna är lackmålade med en säker färg, som stänger inne eventuella 
skadliga ämnen från trämaterial. Museet fortsätter också den övergång till nästa 
generations styrsystem för utställningsteknik, som påbörjades 2007 och som bidrar 
till en varsammare och bättre kontrollerad ljusexponering av föremålen. 

Modeutställningen har krävt mycket stora konservatorsresurser för att så långt 
möjligt minska skadlig påverkan på de utställda föremålen. Insatserna gäller både 
krav på materiel och klimat, konservering av mer än 225 dräkter och arbete med 
figurer och torser, noggrant anpassade efter respektive plagg, och olika slag av stöd 
för det ofta mycket ömtåliga dräktmaterialet. Drygt 250 par skor från den under 
året rivna skoutställningen har försetts med specialstöd och återplacerats i magasin 
i speciallådor. 

På Julita gård har silvermagasinet rustats upp, nya skåp och skyddande silverduk 
har inköpts och samlingen har omorganiserats och blivit mer överskådlig och 
förtätad. Stora innertält har monterats på Tyresö slotts vind för att skydda de 
magasinerade föremålen från träck från fladdermöss. Med anledning av 2009 års 
Albertus Pictor-jubileum och en förväntad publikökning på Härkeberga 
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kaplansgård, har ca 20 tavlor därifrån vårdats och försetts med distans mellan glas 
och ram samt isolering mot träbakstycke. 

FÖREMÅL  2009 2008 2007

Föremål i samlingarna, inv.nr7 356 230 355 757 355 592

Varav registrerade i digital form, % 100 100 100

Tillväxt, nyförvärv  480 156 162

Föremålsbilder inlagda i databasen  16 260 5 657 4 698

Andel poster i databasen med digital bild, % 23 19 17

Tillgängligt på internet 30 831 28 000 3 383

Antal rekvirerade föremål 2 581 3 013 1 840

Föremålstransporter, antal körda mil 637 1 441 2 193

 

Arkiv och bibliotek 
Den nyinrättade tjänsten som papperskonservator med ansvar för arkivets och 
bibliotekets samlingar har höjt nivån på bevarandet och tillgängliggörandet. Under 
året har museets samtliga 19 svartkonstböcker, som var och en består av 20-60 
sidor, konserverats och fotograferats. Böckerna var i mycket dåligt skick med 
nedbrutet papper, sidor angripna av bläckfrätning och pärmar som knappast höll 
ihop. Svartkonstböckerna kommer nu att kunna tillgängliggöras digitalt under 
2010. Drygt 800 originalritningar från förra sekelskiftet rörande museibyggnaden 
har rengjorts, vårdats och försetts med nya omslag som preventiv konservering 
inför magasinering. 

Ett viktigt arbete för att bevara samlingarna, öka säkerheten och effektivisera 
hanteringen av arkivmaterial är inmatning av nyförvärv i accessionsliggaren i 
databasen Visual Arkiv (VA), liksom att ordna upp och förteckna äldre arkiv. Ett 
arbete som kontinuerligt pågår. Till de större arkiv som förtecknats under året hör, 
förutom det samiska materialet, Nils Lithbergs arkiv och inredningsarkitekten och 
konsumentjournalisten Lena Larssons arkiv. 

Löpande utförs bildvård genom att fotografier och negativ flyttas till syrafritt 
emballage. Olämpliga och skadliga arkivkapslar byts ut allteftersom. 
Rekommendationer har utarbetats rörande känsligt arkivmaterial och lathundar har 
tagits fram för materialleveranser från museets övriga avdelningar till arkivet. 
Genom bättre rutiner och ett aktivt arbete vid källan förbättras möjligheterna att ta 
hand om materialet på ett adekvat sätt. Det har tidvis varit problem med hög 
luftfuktighet och läckage i arkivlokalerna. Åtgärder har vidtagits av 
fastighetsägaren. 

Bibliotekets flytt till nyinredda, effektiva lokaler i norra markplanet 2007 innebar 
stora förbättringar för de omfattande samlingarna – stabila hyllor, särskilda 
foliantsektioner, konstant klimat utan dagsljus, en sluten magasinsdel för 
raritetssamlingen och en samlad överblick över hela biblioteksbeståndet. Under 

                                                      
7 I huvudsamlingen 329 781 och på gårdarna 26 449 
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2009 har det Müntzingska jaktbiblioteket flyttats till den slutna samlingen för 
bättre förvaring och säkrare tillgänglighet. Jaktbiblioteket omfattar ca 50 hyllmeter. 
Samtal har inletts med Svenska jägareförbundet i syfte att söka medel för 
uppordning och katalogisering av samlingen. En evakueringsplan för biblioteket 
håller på att arbetas fram och en bokvårdsinventering, enligt British Library’s 
principer, har planerats för att skapa överblick över samlingarnas skick och 
vårdbehov. 

ARKIVET med bild- o negativarkiv 2009 20087 2007 

Samlingarnas storlek 93 075 92 802 92 557 

Tillväxt, arkivaccessioner 273 245 34 

Antal fotografier i accessionerna, ca 20 308 566 5 813 

 

BIBLIOTEKET 2009 2008 2007 

Nyregistrerade titlar 1 844 1 669 884 

Retrospektivt registrerade titlar 853 253 8 283 

Tillgängligt på internet, % 100 100 100 

 

Slott och gårdar 
Stiftelsen Nordiska museet har, vid sidan av museibyggnaden och Villa 
Lusthusporten på Djurgården, flera värdefulla anläggningar på skilda håll i landet 
bl.a. Tyresö slott, Julita gård, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård. Stiftelsen 
får i princip inga statliga anslag för att förvalta de kulturhistoriska miljöerna 
utanför Stockholm.  

Under 2009 har fokus i bevarandet av kulturmiljöerna legat på säkerhetsarbete, 
d.v.s. skydd av byggnaderna. Underhållet har kunnat hållas på en rimlig nivå, 
vilket innebär att statusen inte försämrats. Ett undantag är dock Tyresö slott där 
problemen med fasadputsen kvarstår. Några läckande tak vid Härkeberga 
kaplansgård har lagats och skorstenen har rensats från fågelbon (nät och plåthuv 
har monterats för att i framtiden förhindra att fåglar bygger bon i skorstenen). På 
Julita har arbetet med byggnadsvård haft fortsatt hög prioritet. Bland de särskilt 
prioriterade miljöerna har Djupanboda och Nybble fått en skötselplan från 
länsstyrelsen med förslag till finansiering av åtgärderna, samtidigt som ansökningar 
om byggnadsvårdsmedel lämnats in för Tåkenön och Gryt, kompletterade med 
antikvarisk rådgivning från länsmuseet. 

Det levande kulturarvet på Julita gård kräver stora insatser. Planering och skötsel 
av genbanksodlingar med bl.a. äpple, humle och rabarber är viktiga inslag i 
bevarandearbetet, liksom skötseln av Julitas kulturmarker med herrgårdsområdets 
park med genbanksodling, köksträdgård och örtagård, men också naturbeten, 
slåtterängar, hamling av 150 träd samt upprätthållande av stängsel. 2009 har delar 
av trädbeståndet på godsområdet förnyats. Träd som riskerar att falla har 
identifierats och delvis tagits ner eller beskurits. De gamla kraftigt rötskadade 
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träden i björkallén har bytts mot nya av den särskilda allésorten ”Julitabjörk” som 
är förädlad av material från Julita gård. 

Gårdarna har städats och miljöerna och föremålen har gjorts i ordning inför 
säsongöppnandet. Särskilda insatser har i år ägnats Härkeberga kaplansgård, med 
anledning av Albertus Pictor-jubileet, och Julita gård. Vid visningssäsongens slut 
och stängningen av gårdarna har ett antal föremål tagits in till magasin för 
vinterförvaring. Ett möblemang (rekvisita) har köpts in för placering i Svindersviks 
huvudbyggnads entré. 

Accessprojektet och föremålen 
Genom Accessprojektet (2006-2009) har Nordiska museet under olika perioder 
kunnat engagera totalt 33 arbetslösa akademiker i arbetet med att bevara, vårda och 
tillgängliggöra museets samlingar. Projektet har inneburit ett kraftfullt lyft för 
museets möjligheter att förbättra föremålens förvaring genom intensivt utnyttjande 
av magasinslokalerna utanför museibyggnaden. I samband med projektet har 
museet utvecklat nya förvaringsmetoder och investerat i nya lokaler, 
förvaringssystem, magasinsinredning, datorer, foto- och vårdutrustning. 
Accessprojektet har bedrivits i direkt anslutning till den ordinarie verksamheten 
och har bl.a. resulterat i metodutveckling inom vård, konservering och förvaring. 

Den digitala åtkomsten, den ökade informationsmängden och antalet 
registreringsfotografier har dels stärkt säkerheten genom att föremål snabbt kan 
identifieras, dels förbättrat forskarnas och publikens tillgång till samlingarna. 
Mycket arbete, såsom föremålsurval för utställningar och utlån kan göras direkt i 
datorn utan att föremålen behöver flyttas från magasin. Accessprojektet, som 
avslutades i juli 2009, har inneburit en kraftfull avstamp för museets långsiktiga 
planer och för utveckling av kompetens och arbetsrutiner. Med projektet har 
rutinerna i samlingsarbetet effektiviserats, vilket gagnar det fortsatta arbetet med 
olika föremålskategorier och fotosamlingar. Arbetskedjan från inventering och 
insamling till publicering på webben har etablerats och bidrar till att museets 
samlingar i allt högre takt kan presenteras på webben. 

Bedömning  
Museet arbetar långsiktigt och aktivt för att förbättra förutsättningarna för 
samlingarnas förvaring, såväl i magasin som i utställningar. Arbetet leder även till 
ökad säkerhet, bättre arbetsrutiner och ökad tillgänglighet. Insatser i en del av 
museets basverksamhet ger mervärden även i andra delar. Väl utnyttjade, 
lättarbetade magasin stärker långsiktigt bevarande och möjliggör rationellt arbete. 
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KUNSKAPSUPPBYGGNAD  
Målet är ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och 
samverkan med universitet och högskolor 

Dokumentation och insamling  
Nordiska museets samlingar utgör en viktig bas för kulturhistorisk forskning i vid 
mening. Museets uppdrag förutsätter en ständigt uppdaterad och fortlöpande 
insamling i form av föremål, arkiv-, foto-, intervju- och minnesmaterial. De 
pågående och under året avslutade insamlingsprojekten syftar till att säkerställa ett 
källmaterial så att människor i framtiden ska kunna ta del av sin historia. 
Målsättningen är att mångfalden ska genomsyra alla museets verksamheter och då 
inte bara etnisk mångfald utan även mångfald relaterad till kön, generation och 
klass. Parallellt med insamlingen pågår kunskapsuppbyggnad och nytolkning av 
samlingarna.  

Under året har ett nytt dokumentations- och insamlingsprogram samt policy 
utarbetats. Arbetet med program och policy föregicks av en utvärdering av 
dokumentations- och insamlingsverksamheten under den senaste femårsperioden 
och en översyn av ansvarsområdena inom Antikvariska avdelningen. I arbetet med 
att utveckla insamlingsmetoderna har ett pilotprojekt, Brödbanken, inletts för att 
pröva den digitala teknikens möjligheter vid dokumentation och insamling. 
Empiriskt kretsar frågorna kring bröd. I Brödbanken presenteras fakta om svensk 
brödkultur som redan finns i museets samlingar av föremål, arkivmaterial och 
litteratur. Det sker utifrån ett ABM-perspektiv (ABM = Arkiv, Bibliotek, 
Museum). I Brödbanken finns det möjlighet att lämna längre berättelser, men också 
att besvara ett antal korta frågor. Projektet inbjuder till dialog mellan museet och 
nätbesökarna och mellan besökarna sinsemellan genom att alla svar läggs ut i 
Brödbanken och alla har möjlighet att komma med egna kommentarer och tankar. 
Projektet, som redan mötts med stort intresse, utvärderas vid årsskiftet för att se hur 
metoden kan utvecklas och hur museerna bäst kan använda sociala medier i 
undersökningar och insamling. 

Under 2009 har materialinsamlingen avslutats inom projektet Nya folkliga högtider 
med dels ett upprop om melodifestivalsfirandet på Nordiska museets och SVT:s 
hemsidor, dels dokumentation av firandet genom intervjuer och fotografering 
hemma hos en festivalfirare med gäster. Det insamlade materialet ska bearbetas i 
samarbete med Linköpings och Stockholms universitet. Även projektet kring det 
folkliga Nobelfirandet framför TV:n har avslutats under året. 

Dokumentations- och insamlingsprojekten utgår från museets profilområden: 
Kläder och mode, Hem och bostad, Seder och bruk och Naturbruk. Vid 
regelbundna förvärvsmöten värderas alla förslag till förvärv kritiskt. Under 2009 
har föremålssamlingarna ökat med 480 inventarienummer (2008: 156). Arkivet har 
tillförts 273 arkivaccessioner (2008: 245) och 20 308 fotografier (2008: 566). 

Dräkt, kläder och textil är ett tema som varit brett förankrat i museets verksamhet 
under det gångna året. Museet har samlat in dels barnkläder, dels plagg som 
kommer att ingå i Modemakt och dels samtida svensk kläddesign genom fortsatta 
förvärv av vinnarnas plagg i Guldknappen, tidningen Damernas Världs 
designutmärkelse. Intervjuer med pristagarna har fortsatt under 2009 och de plagg 
som saknades i serien har kompletterats. Till de 1900-talskläder som samlats in hör 
också kavaj, väst, hatt och damasker som tillhört författaren Erik Zetterström ”Kar 
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de Mumma” samt klänning och hatt som burits av hans hustru Marianne. Vidare 
kockkläder, traktörpanna, arkivmaterial och tidskrifter som tillhört hovtraktör 
Verner Vögeli samt en flickklänning från 1955 i randigt nylontyg med tillhörande 
hårband. 

Inför en kommande smyckeutställning har museet köpt in både antika 
silversmycken och antikt silver, och moderna smycken från 1920-talet fram till 
idag. Bland det äldre silvret kan nämnas rökgarnityr i tre delar av Wiwen Nilsson, 
samt broscher och armband. Till det modernare hör smycken av formgivare som 
Helena Sandström, Birger Haglund, Olle Ohlsson och Annika Bertilsdotter. 

Museet har mottagit glasföremål, både bruks- och konstglas, från mitten av 1950-
talet från Orrefors, Kosta Boda och Reijmyre. Bland föremålsförvärven ryms också 
en servis från Nittsjö keramik, Rörstrandsporslin från 1900-talets början och vitt 
IKEA-porslin från våren 2009, en ljuskrona i empirstil, en tavla med blomsterkrans 
av fiskfjäll tillverkad omkring 1850/70, en vattendriven mixer från 1940/50-tal, 
tapetprover från 2009 års kollektion, ett flertal föremål från Europridefestivalen i 
Stockholm 2008 och ett matsalsmöblemang från 1960-talet, som ingår i museets 
arbete kring 1900-talets stilmöbler. 

Bland intressanta arkivförvärv som har stort kulturhistoriskt intresse är Per Arne 
Wåhlbergs arkiv, innehållande svensk cirkushistoria från 1700-talet fram till nutid. 
Vid sidan av program och tidningsartiklar rymmer Wåhlbergs arkiv intervjuer med 
artister och annan cirkuspersonal samt kartläggning av släktskaps- och 
anställningsförhållanden. Vidare har museet tagit emot en stor bildsamling som 
kompletterar det material som redan finns i Arkivet rörande STF (Svenska 
Turistföreningen) samt ca 1 000 diabilder av svenska skolhus och en stor samling 
bondedagböcker. 

Nordiska museet har sänt ut frågelistor till fasta meddelare i hela landet sedan 
1920-talets slut. Idag omfattar samlingen svar på mer än 460 frågelistor i olika 
ämnen. Frågelistmaterialet är av olika karaktär beroende på när det tillkommit. 
Oavsett detta är svaren av intresse för den som söker kunskap om en viss 
företeelse. De personligt erfarenhetsbaserade frågelistsvaren har dessutom ett värde 
i det uttalat subjektiva och det är ett material som lämpar sig väl för studier av 
berättelser och berättande. Under 2009 har tre frågelistor sänts ut och publicerats 
på museets hemsida, dels ”Skriv Ditt 1900-tal”, dels en om textilt återbruk och dels 
en om Astrid Lindgren. De två senaste med anknytning till forskningsprojekt vid 
Institutet för folklivsforskning (IFF) respektive Växjö Universitet. Arkivet 
samarbetar också med Stockholms universitet kring frågelistan ”Mitt liv med 
alkohol” som skickades ut 2007 och där svar fortfarande kommer in tillsammans 
med dagböcker och levnadsberättelser. En frågelista med tema ”Att smycka Dig” 
har utarbetats och kommer att distribueras i början av 2010. Den riktar sig inte 
minst till ungdomar för att dokumentera deras värderingar och uttryck. 

I samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka drivs insamlingen av 
berättelser på temat Att minnas migrationen, ett skrivarprojekt för att samla minnen 
av migration under 1900- och 2000-talen. Projektet pågår i form av 
studiecirkelverksamhet. Projektet, som innebär en utveckling av tidigare 
minnesinsamlingsmetoder, presenterades och diskuterades vid den nordiska 
etnolog- och folkloristkongressen i Helsingfors i augusti. Arkivets medarbetare 
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ingår även i ett samarbete med Stockholms stadsmuseum/stockholmsforskningen 
och Stockholms Universitet om ”stadsliv”. 

Forskning och universitetssamverkan 
Nordiska museet ska eftersträva ökad kunskap inom sitt verksamhetsområde 
genom bl.a. forskning och samverkan med universitet och högskola. På museet 
arbetar kunniga och hängivna medarbetare med djup förankring inom sina 
specialområden, flera kan räknas som landets främsta experter. Museet har också 
en särskild forskningsenhet Institutet för folklivsforskning (IFF) med en professor i 
spetsen som leder det vetenskapliga arbetet. Professorn, som är innehavare av den 
Hallwylska donationsprofessuren, delar sin tid mellan museet och Stockholms 
universitet, vilket ger en direkt anknytning till såväl forskarsamhälle som 
utbildning. Nordiska museet har härigenom en unik ställning bland de 
kulturhistoriska museerna.  

Professorn bistår museets olika avdelningar och andra museer i 
forskningsrelaterade frågor. Nordiska museets forskningsråd (tillika Samdoks 
forskningsråd) svarar för att i samverkan med museets avdelningar utveckla idéer 
och förslag till forskningsprojekt. Professorn ingår ett flertal 
forskningssammanhang, såväl svenska som internationella och har under året 
deltagit i både nationella och internationella symposier och kongresser, hållit ett 
antal föredrag vid seminarier och konferenser samt publicerat artiklar. I juli och 
augusti var hon inbjuden som gästprofessor vid University of Queensland, 
Brisbane, Australien. 

Under 2009 har nio projekt8 varit knutna till IFF under professorns ledning. 
Projekten rör såväl museets arkivmaterial, som föremål och genetiskt material. 

Nordiska museets forskarskola, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond och 
Kungl. Vitterhetsakademien, har haft som mål att öka antalet anställda med 
vetenskaplig skolning inom kulturarvssektorn. Forskarskolan avslutades formellt 
2007 och har därefter minskat successivt. Finansieringen fortsätter dock t.o.m. 
2010 för några doktorander som under utbildningstiden gjort studieavbrott med 
föräldrapenning. Forskarskolan har haft 13 doktorander, av vilka tio avlagt 
doktorsexamen, varav två under 2009. Forskarskolan har utvärderats på uppdrag av 
Riksbankens jubileumsfond. Resultatet av utvärderingen är mycket positivt. 

Samtliga avdelningar arbetar för att öka kunskapen inom sina arbetsfält. En del av 
kunskapsbyggandet sker i det dagliga arbetet genom belysning av hur identiteter 
byggs, förändras och nyskapas i olika sammanhang. Det är också ett 
återkommande ämne på de interna seminarierna, som hålls ett par gånger i 
månaden. Seminarierna är fora för ökad diskussion över avdelningsgränserna och 
de bidrar till att medarbetarnas kunskaper fördjupas. Museets personal deltar 
formellt och informellt i olika samarbetsgrupper, nätverk och forskningsråd 
relaterade till museivärlden och forskarsamhället. 

Samarbete med universitet och högskolor prioriteras inom arkivet. Information om 
verksamheten och besök på arkivet ingår i etnologiundervisningen vid Södertörns 

                                                      
8 Sötsaker och massmarknad, Genetisk diversitet i historiskt växtmaterial, Boken om ditt 
liv, Konstruktionen av ett samiskt kulturarv, Berömmelsens kulturhistoria, Kulturellt 
laddade platser/Tvättstugan, Textilt återbruk – materiellt och kulturellt slitage, Män i 
baddräkt och Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser 
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högskola och Stockholms universitet, liksom vid institutionen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet. Genom forskning som museets postdoktorer bedriver 
upprätthålls forskarkontakter med flera discipliner vid universiteten. Kontakter 
upprätthålls också med etnologiundervisningen vid Uppsala universitet. Inom ett 
antal av Nordiska museets ansvarsområden finns efterfrågad specialkompetens och 
flera intendenter undervisar vid universitet och högskolor, men också vid 
hantverksutbildningar, studieförbund, hembygdsföreningar samt vid regionala och 
lokala museer. Ett antal av museets medarbetare är engagerade i olika externa 
utvecklings- och forskningsprojekt, några uppdrag är långsiktiga medan andra är av 
engångskaraktär. 

Fotosekretariatet har löpande kontakt med forskare på området kulturhistorisk 
fotografi för föreläsningar och inslag i Kvartalsbrevet. Under året har en kontakt 
byggts upp med IT-universitetet i Göteborg, för fördjupad kunskap på området 
upphovsrätt/immaterialrätt och kulturarv. Inom ramen för Samdok drivs en 
fortlöpande diskussion kring museernas arbete med insamling och dokumentation. 
Årets satsning har gällt museernas arbete med digitala medier. Såväl Samdoks 
höstmöte med temat Digitalt – samla, spana, spara, som ett nummer av Samtid och 
museer har haft detta tema. Det internationella utbytet och samarbetet har fått en 
fastare form i och med att en ny internationell ICOM-kommitté för 
insamlingsfrågor har antagits av ICOMs Executive Council. 

 Ett särskilt ansvar när det gäller biologisk mångfald, genbanks- och 
lantbruksområdet vilar på Julita gård. Forskningen här handlar om att beskriva, 
evaluera och bevara växtgenetiska resurser och drivs i samverkan med forskare vid 
Uppsala och Linköpings universitet, samt institutioner i Frankrike och Skottland. 
Nordiska museets stora frösamling från början av 1800-talet katalogiseras, beskrivs 
och jämförs med levande frömaterial insamlat i bl.a. POM:s regi (det nationella 
programmet för växtgenetiska resurser). Julita gård är med i Namsa (de 
naturhistoriska museernas samarbetsorganisation). Genbanksverksamheten på 
Julita gård bedrivs lokalt, nationellt och internationellt. 

KUNSKAPSUPPBYGGNAD 2009 2008 2007 

Böcker och utställningskataloger utgivna på museets 
förlag 

6 7 11 

Artiklar publicerade av museets medarbetare 41 42 40 

Nordiska museets forskarskola antal doktorander 13 13 13 

Seminarier, föredrag 62 43 59 

Bedömning 
Verksamhetsgrenen kännetecknas 2009 av stor aktivitet, både på insamlings-, 
forsknings- och utvecklingssidan. Museets medarbetare är ledamöter i flera 
forskningsråd knutna till musei- och universitetsvärlden och i styrelserna för bl.a. 
två högre hantverksutbildningar. De två postdok-tjänster som tillfördes museet 
2006 har verkat inspirerande och medfört att nya forskningsperspektiv tillförs 
museiarbetet. 
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NORDISKA MUSEET – ANSVARSMUSEET 
Målet är att Nordiska museet inom sitt verksamhetsområde skall verka för:
  

o museologisk och pedagogisk kunskap inom museiområdet 

o samverkan med museer på regional respektive lokal nivå 

o rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer. 

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. 

Ökad museologisk kunskap 
Nordiska museet arbetar för att öka den museologiska kunskapen och följer 
nationell och internationell forskning och utveckling inom verksamhetsområdet. 
Konferenser och seminarier innebär både kunskapsuppbyggnad och förmedling av 
kunskap. Ett flertal medarbetare har under året aktivt medverkat i konferenser både 
i Sverige och utomlands. Under 2009 har museet arrangerat fyra större konferenser 
och seminarier, varav tre internationella, i samverkan med bland andra Àjtte, 
Stockholms Universitet (Religionshistoriska avdelningen), Riksbankens 
Jubileumsfond och Statens Kulturråd. I samarbete med Bernadottebiblioteket 
genomfördes i maj Fotoveckan med seminarier och kurser på tema kulturhistorisk 
fotografi. Vidare har kurser arrangerats i t.ex. Äldre fotografiska tekniker, 
Trädbeskärning och Förädling av frukt och sortkännedom. Flera medarbetare har 
kunnat beredas tillfälle att delta i konferenser eller göra studieresor utomlands och 
de har under 2009 hållit drygt 60 föredrag i olika universitets-, konferens- och 
museisammanhang i Sverige och utomlands. Museet följer den nationella och 
internationella utvecklingen inom museivärlden. 

Utvecklingsarbetet drivs kontinuerligt inom museets olika verksamhetsgrenar. 
2009 har t.ex. en projektmodell tagits fram med standardchecklistor för att 
förtydliga utställningsprocessen. Målet är att dels säkra tillgängligheten för 
funktionshindrade, dels kapa tidstjuvar och arbeta bort flaskhalsar. Det 
utvecklingsarbete som drivs i museets stora magasins- och lokalprojekt liksom 
kring databaser och digitala medier, 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 har varit talrika, drygt 50 
studiebesök av mer än 150 kolleger, och uppåt tusen förfrågningar under 2009. 

Samverkan med museer på regional respektive lokal nivå 
Nordiska museets samarbete med andra museer och institutioner innefattar 
kontakter av många olika slag, alltifrån specialistförfrågningar, kurser och 
konferenser, utlån av föremål till olika samarbeten. Tydligast är verksamheten vid 
Fotosekretariatet, vid Samdoksekretariatet och i Primussamarbetet. 

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 
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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, Samtid & museer 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. En samlad satsning från samdoksekretariatet har gällt museernas arbete 
med digitala medier. Såväl Samdoks höstmöte Digitalt – samla, spana, spara, som 
nr 2 av Samtid och museer hade detta tema. En sammanställning av svaren på den 
enkät som ställdes till medlemsinstitutionerna om Digital kultur och digitala 
medier, har publicerats på Nordiska museets hemsida. Den inriktning på 
internationellt utbyte och samverkan som initierades genom konferensen 
Connecting Collecting 2007 fick en fastare grund i slutet av året, då ICOM:s 
Executive Council antog den nya internationella kommittén för insamlingsfrågor 
COMCOL (Committee on Collecting). Härigenom har en internationell plattform 
skapats för reflektioner kring insamlingens praktik, teori och etik, som kan komma 
alla museer till godo. 

Fotosekretariatet arbetar för samordning och rådgivning i fotorelaterade frågor och 
bedriver dagligen rådgivning och stöd till i första hand arkiv, bibliotek och museer 
(ABM-institutioner) i hela landet. I det elektroniska nyhetsbrevet Kvartalsbrevet 
förmedlas aktuell forskning, seminarierapporter, nyskrivna artiklar, länkar och 
mycket mer till cirka 600 prenumeranter i hela Norden. Genom webbplatsen 
www.nordiskamuseet.se/Fotosekretariatet publiceras kontinuerligt rapporter, 
artiklar, nyheter och kalendarium. Fotosekretariatet har tagit initiativ till 
diskussionsgruppen Kulturhistorisk fotografi på Google Groups, varigenom ett nytt 
forum för rådgivning med en vidgad målgrupp har skapats. 

Fotosekretariatet deltar i externa arbetsgrupper och nätverk och har som stöd en 
referensgrupp med företrädare för ABM-sektorn, samt personer med olika 
specialkompetenser. Fotosekretariatet samarbetar med ABM-centrum om frågor 
kring upphovsrätt, fotografi och webbpublicering och uppmuntrar de regionala 
institutionerna att förmedla kunskapen vidare lokalt. Genom det Nationella 
fotografregistret sker samverkan också direkt mellan sekretariatet och institutioner 
och föreningar på lokal nivå. 

Utbildningsverksamhet är en del i arbetet att sprida kunskap om vård, bevarande 
och förmedling av kulturhistorisk fotografi. I slutet av maj arrangerades 
Fotoveckan, en vecka med seminarier, kurser och studiebesök och under sommaren 
har ett kurspaket tagits fram till stöd för mindre ABM-institutioner och 
hembygdsföreningar. Fotosekreteraren har därtill hållit flera föredrag och fungerat 
som moderator vid ett antal konferenser arrangerade av ABM-centrum. Andra 
centrala aktiviteter har varit rådgivning via telefon och e-post, moderering av 
diskussionslistan på Google Groups, utgivning av Kvartalsbrevet samt fortsatt 
uppbyggnad av det Nationella fotografregistret, som nu uppnått 2 000 poster. 

Nordiska museet arbetar inom en rad nätverk, såsom exempelvis Nätverket för 
industrisamhällets kulturarv, Industrihistoriskt forum, Svenskt textilt nätverk och 
Rådet för yrkeshistorisk forskning. Samverkan med landets museer på alla nivåer 
och med hembygdsföreningar sker genom bibliotekets bytesverksamhet, som 
resulterar i att svåråtkomlig utgivning av väsentlig hembygdslitteratur finns 
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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, Primussamordnaren 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 elva 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 2009 
har museet, för utställningsändamål, bidragit med 48 föremål, arkivalier och böcker 
till 14 museer och institutioner. Tre av utlånen har gått till stockholmsområdet och 
elva till övriga landet och utlandet. 

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 för 
diskussioner med Riksantikvarieämbetet för att effektivisera 
handläggningsrutinerna. Av de tillståndsärenden som Riksantikvarieämbetet 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 2009 har museet fått återkommande förfrågningar från svenska Tullverket 
respektive norsk antikhandel om exporten av kulturföremål till Norge (främst 
vapen och möbler). Alltfler förfrågningar kommer från privatpersoner angående 
export och utförsel av möbler. Under hösten har två illegala utförselärenden 
uppmärksammats. Det gäller en rokokospegel som belagts med preliminärt 
utförselförbud år 2000 vid försäljning på Bukowskis. Spegeln har förts ut illegalt 
och såldes i januari 2007 på Christie’s i London. Därefter har den återinförts till 
Sverige. Ansökan om utförsel, som inkommit till Nordiska museet under november 
har avslagits. Det andra fallet rör en barockspegel, såld på Norrköpings 
auktionsverk hösten 2008. Spegeln fanns till försäljning på Christie’s i december 
2009. Vid en ansökan skulle ärendet ha avslagits. Både ärendena har överlämnats 
till Riksantikvarieämbetet och utreds vidare av Rikskriminalen. 
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122 utförselärenden har handlagts under året, varav nio avslagits. Ca 170 
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.  

UTFÖRSEL 2009 2008 2007 

Handlagda ärenden 122 248 358

Förfrågningar Ca 170 Ca 175 Ca 180

Auktionsbedömningar 6 7 6
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TACK VARE VÅRA VÄNNER 
  

Nordiska museets & Skansens Vänner, en av Sveriges äldsta vänföreningar, har 
2009 genomfört ett rikt program som gett vännerna många möjligheter att närmare 
lära känna kunnandet och bredden i Nordiska museets verksamhet. 

Nordiska museets personal har varit livligt engagerad i årets program, som bjudit 
på både specialvisningar i nya utställningar och djupdykningar i Fatburen och i 
museets arkiv. Våren inleddes med en kväll kring Årstafrun, Märta Helena 
Reenstierna, och den ring med hennes bild, som kunde ropas in på auktion tack 
vare en insamling, där även vännerna bidrog med en mindre summa. 
Specialvisningar av två utställningar, Bröllop och Fair Fashion, bjöd på en 
försmak av museets kommande stora utställning Modemakt, som öppnar i februari 
2010. Höstprogrammet inleddes med en nostalgikväll kring Proggen. I november 
fick Vännerna ett muntligt Smakprov ur måltidens historia som rymde såväl 
matens beredning och servering, som kökens utformning under olika tider och 
eldstadens utveckling från stenhäll till induktionsspis. Vännernas program 2009 på 
Nordiska museet avslutades med Ingen går tomhänt från arkivet då Arkivet visade 
upp sin bredd med bland annat Nordiska museets mycket stora fotosamling och 
insamlingsverksamheten i form av projektet Att minnas migrationen, där man 
samlat in dokumentation om hur invandrare upplever sitt nya land. 

Vänföreningen är ett stöd för museet i dess verksamhet. Under 2009 har museet 
mottagit bidrag till produktion av taktila hjälpmedel för synskadade. Till den 
kommande utställningen Modemakt tillverkas taktila dräktfigurer som 
kompletterade med punktskrift och text i stor stil kommer att underlätta för 
synskadade att ta till sig utställningen. Bidraget är ett gott stöd för museets arbete 
att öka tillgängligheten för funktionshindrade.  

Vänföreningens stipendium till medarbetare vid museet gick 2009 till 
planeringschefen Berit Rönnstedt för resa till Washington D.C. för studier bland 
annat vid National Museum of American History, som nyligen återöppnat efter en 
genomgripande ombyggnad. 

Volontärernas insatser i samverkan med museets personal och de fackliga 
organisationerna uppskattas mycket. 



50 

 

INNEHÅLL 
ÅRSREDOVISNING 2009 ............................................................................ 1�

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ................................................................ 1�

Stiftelsens ändamål och uppdrag ....................................................................... 1�
Allmänt om verksamheten under 2009 ............................................................. 1�
Bedömning ........................................................................................................ 2�
Ekonomisk översikt .......................................................................................... 3�

RESULTATRÄKNING ........................................................................................ 4�
BALANSRÄKNING ............................................................................................ 5�
KASSAFLÖDESANALYS .................................................................................. 6�
NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
BOKSLUTSKOMMENTARER ........................................................................... 7�
UNDERSKRIFTER ............................................................................................ 12�
REVISIONSBERÄTTELSE ............................................................................... 13 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 ....................................... 14�

Verksamhetsgrenar och återrapportering ........................................................ 14�
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ...................................................... 15�

Mångfald och jämställdhet .............................................................................. 15�
Barn och ungdomar ......................................................................................... 17�
Internationellt och interkulturellt samarbete ................................................... 18�
Bedömning ...................................................................................................... 20�

TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRMEDLING ..................................................... 21�
Tillgängliga samlingar – Primus, Visual Arkiv och hemsidan ....................... 21�
Hemsidan ........................................................................................................ 22�
Fatburen och Biblioteket ................................................................................. 24�
Utställningar .................................................................................................... 25�
Museipedagogisk verksamhet ......................................................................... 28�
Programverksamhet ........................................................................................ 29�
Tillgänglighet för funktionshindrade .............................................................. 30�
Depositioner och utlån .................................................................................... 31�
Publikationer når intresserade överallt ............................................................ 33�
Besökare .......................................................................................................... 33�
Bedömning ...................................................................................................... 34�

BEVARANDE .................................................................................................... 35�
Magasinssituationen, vård och arbete med samlingarna ................................. 35�
Accessprojektet och föremålen ....................................................................... 39�
Bedömning ...................................................................................................... 39�

KUNSKAPSUPPBYGGNAD ............................................................................ 40�
Dokumentation och insamling ........................................................................ 40�
Forskning och universitetssamverkan ............................................................. 42�
Bedömning ...................................................................................................... 43�

NORDISKA MUSEET – ANSVARSMUSEET ................................................ 44�
Ökad museologisk kunskap ............................................................................ 44�
Samverkan med museer på regional respektive lokal nivå ............................. 44�
Stöd och rådgivning till regionala och lokala museer ..................................... 46�

REVISORSINTYG ............................................................................................. 48�
TACK VARE VÅRA VÄNNER ........................................................................ 49�
INNEHÅLL ........................................................................................................ 50�

 



Livstycket på 
Nordiska museet
Foto Jessika Wallin
© Nordiska museet

Proggens affischer
Foto Peter Gullers
© Nordiska museet

Tedans
Foto Karl Thorson
© Nordiska museet

Äppeldagar
Foto Peter Segemark
© Nordiska museet

Tvättstugan
Foto Karl Erik Granath
© Nordiska museet

Fair Fashion?
Foto Mats Landin
© Nordiska museet

Bröllop
Foto Peter Segemark
© Nordiska museet

Tryck: Larserics D
igital print A

B
 2010



Stiftelsen Nordiska museet

Box 27820

115 93 Stockholm

Tel: 08-519 546 00

Fax: 08-519 545 80

www.nordiskamuseet.se


