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Detta är Stiftelsen Nordiska museet 
 
När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlings- 
resa i Dalarna 1872 ville han rädda en folkkultur som han trodde skulle gå förlorad. Året därpå,  
den 24 otober, öppnade han den första utställningen under namnet Skandinavisk-Etnografiska  
samlingen vid Drottninggatan i centrala Stockholm. Redan 1880 hade samlingen blivit så omfatt- 
ande att han ombildade den till stiftelsen Nordiska museet och i sitt överlåtelsebrev skänkte han  
samlingarna till svenska folket. En särskild nämnd med fem ledamöter skulle ansvara för verksam- 
heten, som även kom att inkludera Skansen grundat 1891. Snart blev de tillfälliga utställnings- 
lokalerna för små. Planerna på det stora museibygget på Djurgården växte fram med syftet att  
skapa ”en bra hemvist för museets utomordentliga samlingar och en stor nationell festhall”. Detta  
lade grunden för Nordiska museet och Skansen, som vid tiden för Artur Hazelius död hade vuxit  
till en nationell institution med internationell räckvidd. 

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

Nordiska museet är i dag Sveriges största kulturhistoriska museum. Samlingarna speglar landets  
kulturhistoria från och med 1500-talet fram till nutid. Samlingen omfattar närmare en och en halv  
miljon föremål, omkring tio miljoner arkivalier, cirka sex miljoner fotografier och en kvarts miljon  
böcker. Nordiska museet har systematiskt samlat in uppgifter om svenskt folkliv i mer än hundra  
år, inte bara om materiell och social kultur utan också om den andliga kulturen – om hur man  
tänkt, känt och trott.

Utöver den stora museibyggnaden på Djurgården äger stiftelsen flera kulturhistoriska miljöer på  
skilda håll i landet: Tyresö slott, Julita gård, Svindersvik och Härkeberga kaplansgård. Även Villa  
Lusthusporten (Wicanderska villan) mitt emot museet på Djurgården tillhör stiftelsen. De olika  
fastigheterna har i de flesta fall tillförts museet som testamentariska gåvor. Stiftelsen svarar för  
driften och förvaltningen av dessa miljöer med cirka 460 byggnader, oftast i samverkan med  
utomstående intressenter – kommuner, byalag, föreningar och privatpersoner. 

Nordiska museets verksamhet finansieras till cirka 70 procent av statsanslag. Det är stiftelsens  
styrelse, Nordiska museets nämnd, som svarar för att stiftelseförordnandet följs. Ansvaret för  
frågor som rör användningen av stiftelsens tillgångar och placering av förmögenhet ligger hos  
styrelsen, i enlighet med stiftelselagen och enligt stiftelsens egna stadgar.

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

• vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar 
• hålla ett urval av samlingarna tillgängliga samt driva och stödja utställningsverksamhet  
                och annan kulturförmedlande verksamhet
• initiera, driva och stödja forskning inom museets verksamhetsområde
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När Nobelstiftelsen har sin årliga mottagning i 
Nordiska museets stora hall kvällen före pris- 
utdelningen i Konserthuset och banketten i  
Stadshuset brukar jag bära min Leksandsdräkt.  
Det är ett fint tillfälle att visa för alla utländska 
gäster hur en lokalt särpräglad dräkt kan se ut  
och dessutom en markering att folkkonsten är  
ett av museets ansvarsområden. Vad många  
däremot inte vet är att Nordiska museet redan  
från början systematiskt samlat in uppgifter om  
liv och arbete i vidaste mening, inte bara den  
materiella och sociala kulturen utan också den  
andliga kulturen. Här finns berättelser om  
samerna, en urbefolkning som länge varit i  
minoritetsställning i Sverige. Här finns berätt-
elserna om sverige-finnarna som levt i Sverige 
i hundratals år.  I levnadsödesprojektet som 

bedrevs på 80-talet intervjuades bl.a. ester som hade flytt undan den sovjetiska ockupa- 
tionsmakten 1944. I arkivet finns också den historia som de svenska romerna berättar.  
En annan stor insamling är Judiska minnen som syftade till att samla in berättelser av  
överlevande från de nazistiska lägren. Och många, många fler exempel finns. 

Sverige är ett förhållandevis öppet och tolerant land, men i höstas blev det tydligt att 
det finns krafter som anser att ett mångkulturellt samhälle hotar Sverige på olika sätt. 
Sverigedemokraterna anser att det blir problem när olika kulturer ska samsas och 
komma överens. Skulle de få makt över kulturpolitiken vill de stödja svensk kultur. Men 
inte vilken svensk kultur som helst. Den ska vara ”konstruktiv, positiv och samhällsnyttig”
och den ska stärka den gemensamma identiteten. För att undanröja alla tvivel om vad 
som är ”samhällsnyttig” kultur vill Sverigedemokraterna dessutom sammanställa en 
svensk kulturell kanon.  

Men den levande kulturen förändras hela tiden, det är liksom det som är själva poängen.  
Min egen leksandsdräkt är ett hopplock av ärvda persedlar, sådant som köpts på auktion 
och sådant som jag låtit sy upp hos skickliga slöjdare. Däremot vägrar jag att bära den 
s k kärringhatten. Det är ett plagg som jag personligen tycker är så missklädsamt att 
jag inte vill ha den på mig. Det är förstås tvärtemot vad många anser vara korrekt, men 
hellre att jag bär nästan hela dräkten än inte alls. Hellre att låta delar av en tradition leva 
vidare än att avstå från att bruka den. Alltså händer det att jag vid andra tillfällen bär det 
småländska dräktsmycke som min man ärvt efter sin mormor och som hon en gång i tiden 
bar till sin dräkt och som också jag bär när jag vill vara fin, som t ex när jag ska fotograferas 
för en bild till årsberättelsen.  Halslåset med filigransdekor och röda och gröna glasflusser 
”stenar” har sin egen historia med början strax efter 1700-talets mitt då det dyker upp 
som ett nytt silversmycke i kvarlåtenskapen efter småländska och blekingska bondhustrur. 
Sådana här halslås har ingen inhemsk tradition, förebilden kom antagligen istället från 
kontinenten, där lås av samma typ som de småländska har använts till kedjor i tyskt folkligt 
dräktskick. Det finns gott om liknande exempel som en ständig påminnelse om att svensk 
kultur är en evig process och inte ett nationalistiskt monument. För oss som arbetar på 
kulturarvsinstitutionerna är det en viktig uppgift att ständigt påminna om att vår historia 
är en historia av mångfald från olika håll.  

Christina Mattsson
Styresman för Nordiska museet
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Årsredovisning 

Stiftelsen Nordiska museet (org nr 802002‐4686) får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2010. 

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 2010 (Ku2009/2288/SAM). 

Allmänt om verksamheten 2010 

Stiftelsen Nordiska museet är allt sedan grundandet en central kulturinstitution i Sverige. Museet kan i dag 
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 genom direkt 
service och kontakt med forskare och andra besökare.  

Museets utställningar engagerar en bred publik. Den nya utställningen Modemakt – 300 år av kläder, de 
tillfälliga utställningarna och den omfattande programverksamheten och generösa öppettider har bidragit 
till att besöksantalet stigit med 4 procent i jämförelse med 2009. Museets fortlöpande arbete med 
digitalisering gör samlingarna successivt tillgängliga på webben för intresserade i hela landet. Material 
publiceras kontinuerligt via bland annat museets webbplats, objektdatabasen Primus webbversion 
DigitaltMuseum och arkivdatabasen Visual arkiv.  

Nordiska museet har ett omfattande fastighetsbestånd på skilda håll i landet. Fram till 2006 förvaltade 
Statens Fastighetsverk byggnaderna på Djurgården, då museet tog över förvaltningsansvaret. Sedan dess 
har ett långsiktigt kapital byggts upp och en plan utarbetats för att kunna hantera och finansiera nöd‐
vändiga framtida åtgärder. En ombyggnad av restaurangköket kunde dock inte genomföras som planerat 
under 2010 sedan arbetet med den offentliga upphandlingen blivit försenat. Därmed kunde inte om‐
byggnaden genomföras under sommaren, som var den enda tid som restaurangen kunde hållas stängd. 
Upphandlingen är nu klar och ombyggnaden kommer att påbörjas i maj 2011. 

Stiftelsen får i princip inga statliga anslag för att förvalta de kulturhistoriska miljöerna utanför Stockholm. 
Under året har Nordiska museets nämnd fattat beslutat om att satsa på donationen Tyresö slott. Under de 
kommande åren ska museet renovera parken enligt en fastlagd vårdplan, genomföra nödvändiga upp‐
rustningar och underhåll av de byggnader som är centrala för det totala intrycket, samt åtgärda övriga 
byggnader i en ordning som i första hand bestäms utifrån byggnadernas närhet till slottet.  

Museet har under 2010 fortsatt det omfattande arbetet med att säkra samlingarnas långsiktiga bevarande 
på olika sätt. Museet arbetar förebyggande med konservering och skadedjursbekämpning samt utvecklar 
förvaringen för olika föremålstyper. Det stora utflyttningsprojektet drivs vidare och föremål flyttas från 
museibyggnadens södra markplan till mer ändamålsenliga lokaler. I detta arbete ingår även att förbereda 
arkivets flytt in i museibyggnaden. Museet fortsätter också den övergång till nästa generations styrsystem 
för utställningsteknik, som påbörjades 2007 och som bidrar till en varsammare och bättre kontrollerad ljus‐
exponering av föremålen. 

Under sensommaren upptäcktes ett större mögelangrepp i ett av de magasin som hyrs av Statens 
fastighetsverk. I de aktuella lokalerna finns drygt 55 000 föremål, varav omkring 20 000 med synligt mögel. 
Anledningen till angreppet bedöms bero på bristfälligt klimat i magasinet under den varma och fuktiga 
sommaren. En kostnadsberäkning av saneringskostnaden ska göras i början av 2011. I dagsläget går det inte 
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att bedöma kostnaden, men det handlar med största sannolikhet om ett antal årsverken och flera miljoner 
kronor. 

Arbetet med att öka kunskapen inom museets breda verksamhetsfält bedrivs i många olika former – genom 
dokumentation, insamling, forskning och samverkan. Det nationella och internationella utbytet är av stor 
betydelse och det långsiktiga utbytet och kunskapsuppbyggnaden har fortsatt under året. Museet har ett 
väl etablerat samarbete med universitet och högskolor men även med andra museer, myndigheter och 
andra organisationer. Ytterligare en professur, Byggmästare John Mattsons donationsprofessur i möbel‐
kultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet, knöts till museet under året.  

Museet arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten för alla grupper av besökare. Museet integrerar 
jämställdhets‐ och mångfaldsperspektiv i hela arbetsprocessen från val av utställningsteman, bildval och 
textproduktion till nyrekrytering av medarbetare. Museet har fortsatt prioriterat barn och unga. En om‐
fattande programverksamhet bedrivs, främst via skolan för att nå individer från alla samhällsgrupper. I syfte 
att utveckla verksamheten och säkra kvaliteten inhämtas besökarnas synpunkter genom bland annat 
publikundersökningar och referensgrupper.  

Ekonomisk översikt 

Årets intäkter uppgick till 158,5 mkr (2009: 150,6 mkr och 2008: 151,8 mkr), en ökning med 7,9 mkr, varav 
drygt hälften är hänförligt till ökade entréintäkter och ökade försäljningsintäkter. 

Årets kostnader uppgick till 145,1 mkr (2009: 148,7 mkr och 2008: 149,8 mkr) en minskning med 3,6 mkr. 
Minskningen förklaras av att de medel som reserverats för ombyggnaden av restaurangköket inte har 
förbrukats 2010. Ombyggnaden har skjutits fram till 2011. 

Årets resultat 11,9 mkr (2009: 0,7 mkr och 2008: 1,8 mkr) disponeras mot ändamålsbestämt kapital med 11 
mkr och 0,9 mkr balanseras i ny räkning. Av det ändamålsbestämda kapitalet kommer under 2011 cirka 6 
mkr att bekosta den omfattande ombyggnaden av restaurangen och cirka 4 mkr den planerade 
renoveringen av Tyresö slott med omgivande byggnader. 1 mkr reserveras till framtida års reparationer och 
underhåll av museibyggnaden.  

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

Tkr  Not    2010  2009  2008
    

INTÄKTER     

Statsanslag  1  114 076   111 724  112 779

Externa intäkter  2  29 704   26 600  24 007

Externa bidrag  3  14 712   12 305  15 062

SUMMA INTÄKTER  158 492   150 629  151 848
   

KOSTNADER     

Kostnader för personal  4  ‐79 255   ‐78 531  ‐80 964

Lokalkostnader  5  ‐31 505   ‐34 014  ‐35 114
Driftskostnader  ‐34 332   ‐36 202  ‐33 764

SUMMA KOSTNADER  ‐145 092   ‐148 747  ‐149 842
   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  13 400   1 882  2 006
   

Avskrivningar  6  ‐1 562   ‐1 458  ‐1 597
   

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR  11 838   424  409
   

Finansiella intäkter och kostnader     

Finansiella intäkter  194   469  1 802

Finansiella kostnader  ‐124   ‐171  ‐362

Summa finansiella intäkter och kostnader  70   298  1 440
   

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  11 908   722  1 849
   

Förändring reserverade medel     

Förändring gåvo‐ och fondmedel  ‐10   ‐51  ‐32

Summa förändring reserverade medel  ‐10   ‐51  ‐32
   

ÅRETS RESULTAT  11  11 898   671  1 817
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Balansräkning 
Tkr  Not    101231   091231  081231

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar, materiella       

Byggnader och mark  7  15 210    16 231  17 253

Maskiner och inventarier  8  736    635  703

Summa anläggningstillgångar  15 946    16 866  17 956

Omsättningstillgångar       

Varulager  672    552  666

Kortfristiga fordringar:       

Kundfordringar  1 454    946  1 171

Övriga fordringar  1 180    592  85

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 718    3 663  5 074

6 352    5 201  6 330

Kortfristiga placeringar  9  36 162    31 152  35 101

Kassa och bank  10  10 726    7 594  3 812

Summa omsättningstillgångar  53 912    44 499  45 909

SUMMA TILLGÅNGAR  69 858   61 365  63 865
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital  11       

Grundkapital  10 980    10 980  10 980

Balanserat resultat  184    184  168

Ändamålsbestämt kapital  24 371    13 371  12 700
Årets resultat          898    0  17

Summa eget kapital  36 433   24 535  23 865

Avsättningar       

Gåvo‐ och fondmedel  12  1 131    1 121  1 070

Övrig avsättning  13  600    3 200  3 300

Summa avsättningar  1 731    4 321  4 370

Långfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut  14  5 750    7 250  8 750

Summa långfristiga skulder  5 750    7 250  8 750

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   6 259    7 730  8 242

Övriga skulder  14  7 017    6 042  7 203

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 668    11 487  11 435

Summa kortfristiga skulder  25 944    25 259  26 880

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  69 858   61 365  63 865
        

Ställda säkerheter  Inga   Inga  Inga

Ansvarsförbindelser  15  0   0  0
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Kassaflödesanalys 

Tkr  2010    2009  2008
     

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster  11 908    722  1 849

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  ‐1 038    1 358  47

Kassaflöde från den löpande verksamheten före        

förändringar av rörelsekapitalet       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Ökning(‐)Minskning(+) av varulager  ‐120    114  796

Ökning(‐)Minskning(+) av rörelsefordringar  ‐1 151    1 129  499

Ökning(+)Minskning(‐) av rörelseskulder  685    ‐1 621  ‐1 226

Kassaflöde från den löpande verksamheten  ‐586    ‐378  69

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  ‐642    ‐369  ‐721

Återbetalning av lån  ‐1 500    ‐1 500  ‐1 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten  ‐2 142    ‐1 869  ‐2 221

Årets kassaflöde  8 142    ‐167  ‐256

Likvida medel vid årets början  38 746    38 913  39 169

Likvida medel vid årets slut  46 888    38 746  38 913

Betalda räntor        

Erhållen ränta  194    469  1 802

Erlagd ränta  ‐124    ‐171  ‐362

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm       

Avskrivningar  ‐1 562    ‐1 458  ‐1 597

Övrig avsättning  2 600    100  1 550

1 038    ‐1 358  ‐47

Likvida medel       

Följande delkomponenter ingår i likvida medel       

Kassa och bank  10 726    7 594  3 812

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel  36 162    31 152  35 101

46 888    38 746  38 913

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 MM 

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

anges nedan. 

Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas 

bland stiftelsens intäkter. 

Bidrag skuldförs när bidragen erhålls. 

När utgifter som bidraget ska täcka uppkommer minskas skulden med motsvarande 

belopp som då intäktsförs. 

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 101231 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 

5,1 mkr (4,5 %) (f å 4,8 mkr (4,3%)), en ökning med 0,3 mkr. 

NOT 2   EXTERNA INTÄKTER 
De externa intäkterna utgörs bl a av försäljningsintäkter och publika intäkter. Den publika  

intäktsdelen uppgår till 11,6 mkr (f å 10,6 mkr) en ökning med 1,0 mkr jämfört med f å. 

Ökningen förklaras av ökade besökssiffror samt att entréavgiften till Nordiska museet  

höjts med 10 kronor från 70 till 80 kronor. 

NOT 3  EXTERNA BIDRAG 
De externa bidragen består av bidrag från staten, fonder, stiftelser och företag. 

Den statliga bidragsandelen uppgår till 1,6 mkr (10,9 %), (f å 2,3 mkr (18,7 %)) en  

minskning med 0,7 mkr. 

Övriga bidrag uppgår till 13,1 mkr (f å 10,0) en ökning med 3,1 mkr. 

NOT 4  KOSTNADER FÖR PERSONAL 

Könsfördelning i företagsledning 
Andel kvinnor  2010  2009
Nämnden   50%  50%
Övriga ledande befattningshavare  50%  50%

Medelantalet anställda  2010  2009

Sverige  158  166

Varav män  39%  36%

Totalt antal anställda med tillsvidareanställning uppgick till 154 (156) personer samt hade 

59 (52) personer tidsbegränsad anställning. 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  2010  2009

Nämnd och styresman  1 484  1 380

Övriga anställda  51 679  50 211

Summa  53 163  51 591

Sociala kostnader  25 058  23 664

(varav pensionskostnader)  (7 035)  (6 417)

Av stiftelsens pensionskostnader avser 663 (f å 653) gruppen nämnd.  

Stiftelsens utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 kr (f å 0). 

NOT 5  LOKALKOSTNADER 
2010  2009

Lokalhyror inkl uppvärmning och el  9 592  14 064
Övriga kostnader hyrda lokaler  638  625
Kostnad hyrda lokaler  10 230  14 689

Uppvärmning och el egna lokaler  5 955  4 699
Övriga kostnader egna lokaler  15 320  14 626

Kostnad egna lokaler  21 275  19 325

Summa lokalkostnad  31 505  34 014
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NOT 6 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

2010  2009

Byggnader  1 021  1 021

Inventarier, verktyg och installationer  541  437

1 562  1 458

NOT 7  BYGGNADER OCH MARK 

2010‐12‐31  2009‐12‐31

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  ‐4 426  ‐3 405

Årets avskrivning enligt plan  ‐1 021  ‐1 021

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan  ‐5 447  ‐4 426

Planenligt restvärde vid årets slut  15 210  16 231

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.   

2010‐12‐31  2009‐12‐31

Taxeringsvärden, byggnader  14 798  14 773

Taxeringsvärden, mark  11 301  11 248

NOT 8  MASKINER OCH INVENTARIER 

2010‐12‐31  2009‐12‐31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början och slut  12 986  12 827

Nyanskaffningar  642  374

Avyttringar och utrangeringar  ‐201  ‐215

Summa anskaffningsvärden  13 427  12 986

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början och slut  ‐12 351  ‐12 124

Avyttringar och utrangeringar  201  209

Årets avskrivning enligt plan  ‐541  ‐436

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan  ‐12 691  ‐12 351

Planenligt restvärde vid årets slut  736  635
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NOT 9  KORTFRISTIGA PLACERINGAR 
Bokfört  Marknads
värde  värde

SEB deposit 1011‐1102  15 000  15 000

Plusgirot deposit 1011‐1102  5 000  5 000

Plusgirot deposit 1012‐1101  15 000  15 000

SEB penningmarknadsfond, Julita  1 162     1 213

Summa  36 162  36 213

NOT 10  CHECKRÄKNINGSKREDIT 
2010‐12‐31  2009‐12‐31

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 

Totalt eget 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Ändamåls‐
best. 
kapital 

Årets 
resultat 

Summa fritt 
eget kapital 

Vid årets början     10 980 184 13 371 ‐ 13 555  24 535
11 898

‐
Årets resultat     ‐ ‐ 11 898 11 898 
Avsättn/upplösn till fritt EK  ‐ 11 000 ‐11 000 0 

Vid årets slut     10 980 184 24 371 898 25 453  36 433

Specifikation av ändamålsbestämt kapital  2009 
Årets 

avsättning  2010 

Fastighetsfond  5 000 11 000  16 000 

Fond för planerade utställningar  3 071 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 13 371 11 000  24 371 

NOT 12  GÅVO‐ OCH FONDMEDEL 

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

NOT 13  ÖVRIG AVSÄTTNING 

2010‐12‐31  2009‐12‐31

Intrångsersättning Naturvårdsverket  600  700

Omstruktureringskostnad  0  2 500

600  3 200
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NOT 14  SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

2010‐12‐31  2009‐12‐31

Förfallotidpunkt, 1 ‐ 5 år från balansdagen  5 750  5 750

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen  0  1 500

5 750  7 250

NOT 15 

Pensionsutfästelse till styresmannen. 
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Verksamhetsberättelse för 2010 

Stiftelsen Nordiska museet bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i ett nationellt perspektiv. Museets 
motto – Känn dig själv – uttrycker syftet att göra det möjligt 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 och 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 
2010 (Ku2009/2288/SAM).  

I regeringsbeslutet är ett av återrapporteringskraven att i resultatredovisningen redovisa och kommentera 
hur prestationerna har utvecklats med avseende på volym, intäkter och kostnader. Nordiska museet har 
därför utökat redovisningen från föregående år och väljer att för 2010 även redovisa intäkter och kostnader 
för tre utvalda områden ‐ Att möta de unga, Tillfälliga utställningar, det vill säga utställningar som visas 
kortare tid än ett år, och Utflyttningsprojektet, vilka redovisas under rubrikerna Att möta de unga (sid 19‐
20), Utställningar (sid 23) och Föremål (sid 28‐29).  

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

Övergripande verksamhetsmål  

Mål 
Ett  jämställdhets‐  och  mångfaldsperspektiv  ska  integreras  i  Stiftelsen 
Nordiska museets verksamhet.           
Ett barnperspektiv ska integreras i Nordiska museets verksamhet, bl.a. genom 
att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. 
Internationellt  och  interkulturellt  utbyte  och  samarbete  ska  öka  och 
integreras i Nordiska museets verksamhet. 
 
Återrapporteringskrav 
Nordiska museet ska redovisa måluppfyllelsen och en analys av resultatet. 
 
Bedömning 
Måluppfyllelsen  är  god  för  samtliga  tre  övergripande  verksamhetsmål  och 
perspektiven väl integrerade i museets verksamhet. 

 

Ett jämställdhets‐ och mångfaldsperspektiv 

Ett jämställdhets‐ och mångfaldsperspektiv integreras i museets dagliga arbetsuppgifter och i projekt. 
Mångfald och kulturmönster har varit viktiga perspektiv inom alla delar av museets verksamhet 2010, såväl 
inom insamling och dokumentation, som inom kunskapsbygge och förmedling.  

Sverige har formats av människor genom folkomflyttningar under tusentals år. Språk, religioner, vanor och 
tänkesätt har mötts och blandats. I Sverige finns i dag fem nationella minoriteter; samer, judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar. I avsikt att öka medvetenheten och ge mångfaldsperspektivet mera tyngd, 
inrättade Nordiska museet 2003 en särskild intendentstjänst för frågor rörande nationella minoriteter, 
mångfald och kulturmöten. Satsningen borgar för att perspektivet hålls aktuellt och att nätverk finns såväl 
med forskare inom området som med representanter för berörda grupper. Museet representeras i 
styrelserna för Ájtte, Svenskt Fjäll‐ och Samemuseum, och Mångkulturellt centrum i Botkyrka. 
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På museets webbplats finns sedan 2010 webbutställningen Nationella minoriteter som beskriver föremål, 
minnen och hur det är att tillhöra en av Sveriges nationella minoriteter. På webbutställningen Jag är … får 
man möta samerna, deras historia och liv i dag. Webbutställningarna lägger fokus på frågor kring identitet 
för att vidga perspektivet och ge möjlighet till reflektion.  

Kunskapsbygget inom detta fält fortsätter även genom det externfinansierade forskningsprojektet – 
Konstruktion av ett samiskt kulturarv. Ernst Manker och Nordiska museet – som bedrivs av en av museets 
egna medarbetare. Bakgrunden till projektet är det omfattande material som samlades in av intendenten 
Ernst Manker i avsikt att upprätta ”ett centralmuseum för den lapska kulturen”. Projektets syfte är att 
undersöka vilken roll konstruktionen av detta kulturarv kan ha spelat under en tid då det samiska samhället 
var i stark omvandling. En central fråga är om museiskapandet bidrog till att legitimera samernas strävan 
efter moderna livsformer och nya rättigheter eller om den historieinriktade museirepresentationen i stället 
kom att låsa bilden av samtidens samer vid det förgångna. 

Museets olika dokumentations‐ och insamlingsprojekt syftar både till att bygga vidare på museets tidigare 
kunskapsmaterial och till att skapa kontinuitet i samlingarna, men också till att täcka in områden där 
museet tidigare inte varit tillräckligt aktivt. I samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka har 
Nordiska museet under de senaste åren genomfört en insamling av berättelser på temat Att minnas 
migrationen. Det är en insamling som både fångar in dagens situation och kompletterar museets tidigare 
dokumentationer av invandring från bland annat Finland. Projektet, som avslutades 2010, utgjorde med sin 
studiecirkelverksamhet och sina kontakter med massmedia, inte minst på olika invandrarspråk, en 
utveckling av tidigare minnesinsamlingsmetoder. Under 2010 startade ett treårigt, externfinansierat projekt 
tillsammans med Handikapphistoriska föreningen som syftar till att verka för att öka svenska museers och 
institutioners engagemang inom området handikapphistoria och ge möjlighet för människor och handikapp‐
organisationer att berätta sin historia. 

I Nationella fotografregistret finns ett omfattande sökgränssnitt som ger möjlighet till genus‐ och 
mångfaldsperspektiv i forskningen kring svenska fotografer.  

Nordiska museet har i samverkan med Viadidakt (Katrineholms och Vingåkers kommuners gemensamma 
förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad) bedrivit kombinerad SFI‐undervisning och 
arbetspraktik vid Julita gård under 2010. Språkinlärningen som sker när gruppen arbetar kompletteras med 
SFI‐utbildning – inklusive samhällsinformation – på Julita gård. I modellen ingår också möjligheten att 
validera deltagarnas hantverks/yrkeskunskaper.  Modellen är en alternativ introduktionsmodell för 
invandrare och syftar till att effektivisera och förkorta tiden fram till egen försörjning. Samtidigt testas en ny 
metod för språkinlärning och individuell utveckling.  

Mångfalds‐ och jämställdhetsperspektivet beaktas även i det interna arbetet. Museet arbetar på att i ett 
tidigt stadium integrera jämställdhets‐ och mångfaldsperspektiv i arbetsprocessen, i allt från val av 
utställningsteman, bildval och textproduktion till nyrekrytering av medarbetare. I arbetet för jämställdhet 
bestäms mötestider så att även de medarbetare som har barn och därför nedsatt arbetstid kan delta. 
Föräldrar av båda könen uppmuntras att dela på föräldraledighet och vård av sjuka barn. Vid 
avdelningsmöten anlitas skrivtolkar för anställd med hörselskada.  

Barn och ungdomar 

Nordiska museet erbjuder ett omfattande utbud av skolprogram som bygger på aktivt skapande och 
kunskapssökande kring museets samlingar. Utvecklingsarbetet med nya aktiviteter och programformer sker 
i nära samspel med eleverna och goda erfarenheter av samverkan med referensgrupper tas till vara i det 
fortsatta arbetet. Prioriteringen av pedagogisk verksamhet i anknytning till museets lek‐ och lärmiljö har 
varit positiv.  
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Under 2010 har museet fortsatt prioriterat barn och unga, främst via skolan för att nå elever från alla sam‐
hällsgrupper. Skolvisningarna anpassas till varje besökande skolklass behov av tematiskt undervisningsstöd. 
Den historiska presentationen relateras till elevernas egen situation, vilket ökar förutsättningarna för 
elevernas delaktighet och inflytande. Museet har även beredskap att ta emot skolklasser som inte har bokat 
visningar i förväg. 

Lekstugan, där de yngsta museibesökarna genom lek förflyttas drygt hundra år bakåt i tiden, är fortsatt 
mycket populär. I Lekstugan får eleverna genom rollspel leva sig in i en vardagssituation på 1890‐talet. 
Denna tidsresepedagogik utgår helt från ett barnperspektiv och bygger på barnets delaktighet och 
inflytande över lärandesituationen.  

Vid sidan av de program som erbjuds under veckorna anordnas lovaktiviteter. Som exempel kan nämnas 
teaterföreställningar, tipspromenader och julgransplundring.  

Även i flera av museets kulturmiljöer anordnas populära barn‐ och familjeaktiviteter. På Julita gård finns till 
exempel Pettson och Findus och en skaparverkstad, på Tyresö slott arrangeras varje höst Vandra med väsen 
med tema svensk folktro och på Svindersvik anordnades en 1700‐talsdag.  

Nordiska museets arbete med barn och unga beskrivs mer utförligt under rubriken Att möta de unga. 

Internationellt och interkulturellt samarbete 

Det internationella utbytet är av stor betydelse för Nordiska museet. Under 2010 har det långsiktiga 
nätverksbygget och kunskapsuppbyggnaden fortsatt. Medarbetarna har deltagit i en rad olika 
internationella och interkulturella sammanhang. Samverkan är omfattande och har dels fast karaktär, dels i 
form av projektsamarbeten och nätverk av olika slag.  

Samdoksekretariatet verkar för ett brett internationellt utbyte, dels genom det nordiska samtidsnätverket 
Norsam, som arbetar med metodutveckling och samarbete kring samtidsdokumentation på nordisk basis, 
dels genom den nya internationella ICOM kommittén ‐ COMCOL (Committee on Collecting) som initierats av 
sekretariatet. Kommittén utgör en internationell plattform för reflektioner kring insamlingens praktik, teori 
och etik och kan komma museer världen över till godo.  

Museets personal deltar även aktivt i andra ICOM‐ och ICOMOS‐sammanhang. Chefen för Antikvariska 
avdelningen är vice ordförande i internationella kommittén för Vernacular Architecture (ICOMOS) och 
koordinator för de svenska ICOMOS‐kommittéerna. Vidare är nuvarande innehavaren av den Hallwylska 
donationsprofessuren vicepresident i Société Internationale d´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 forskningssammanhang. Inom till exempel det växtgenetiska 
området har internationella forskningssamarbeten etablerats med forskare i bland annat Skottland och 
Frankrike. Samtal om forskning och museer förs kontinuerligt med kolleger i såväl de nordiska länderna, 
som med kolleger i Holland, Irland, England, Tyskland, Frankrike, USA och Australien.  

Inom området kulturhistoriskt fotografi upprätthålls kontakterna med de nordiska länderna och samtalen 
fortsätter kring ett samarbetsprojekt gällande en handbok om att vårda, bevara och tillgängliggöra kultur‐
historisk fotografi. Fotosekretariatets och Nationella fotografregistrets webbplatser har besökare från ett 
flertal europeiska länder. Museet deltar i styrgruppen för ett Nordiskt nätverk för fotoforskning.  

Ett kunskapsutbyte kommer även till stånd då utländska forskare och kolleger konsulterar museets 
specialister. Vid utlån följer en konservator eller en intendent oftast med och ansvarar för säkerhet och 
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montering av föremål. Detta leder till kontakter och utbyte av erfarenheter liksom inblick i hur olika 
institutioner arbetar.  

Nordiska museet deltar i referensgruppen SIS Bevarande av kulturarv. Detta arbete är baserat på det 
europeiska projektet ”Conservation of cultural property” (CEN/TC 346), vars mål är att inom Europa verka 
för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de problem som rör bevarandet av kulturarv. Med stöd av 
standarder avses det bli lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och minska 
missförstånd.  

Nordiska museet har arrangerat två internationella konferenser under 2010. Forskningskonferensen 
Photography next och en konferens med temat Vernacular Crossing Borders som arrangerades tillsammans 
med svenska ICOMOS, kommittén för Vernacular Architecture, i samarbete med norska och finska ICOMOS. 
Museets medarbetare har under 2010 deltagit med föredrag och presentationer på en rad internationella 
konferenser inom vitt skilda verksamhetsfält samt företagit ett antal studieresor till institutioner i Finland, 
England, USA, Italien, Norge och Kina. Större delen av konferensdeltagandet och studieresorna har 
bekostats av avkastningen från en till museet anknuten stiftelse avsedd för personalens forskningsresor. 
Stipendier från Nordiska museets och Skansens vänner har finansierat enstaka resor.  

Tillgänglighet och förmedling  

Mål 
Ökad tillgänglighet till samlingarna. 
 
Återrapportering  
Redovisa  den  verksamhet  som  avser  eller  svarar mot  den  unga  publikens 
behov samt insatser för att öka andelen ung publik 
Redovisa de åtgärder som vidtagits  för att öka  tillgängligheten  för personer 
med funktionsnedsättning 
 
Bedömning 
Måluppfyllelsen är god. Arbetet med att öka tillgängligheten till samlingarna 
utgör en stor del av museets samlade verksamhet och upptar en stor del av 
museets resurser. Nordiska museet bedriver ett omfattande program för barn 
och unga och arbetar  kontinuerligt  för att öka  tillgängligheten  för  samtliga 
besökare. 
Nordiska museets satsningar på digitalisering de senaste åren möjliggör nästa 
steg i att tillhandahålla samlingarna för alla intresserade – professionella som 
allmänt  intresserade,  unga  som  gamla,  inhemska  som  utländska  besökare 
samt inte minst för personer med funktionsnedsättning.  

 
Tillgänglighet och användarnytta är nyckelord för Nordiska museets verksamhet. Att nå människor med 
information och kunskap kräver insatser inom alla delar av museets verksamhet. 

Tillgänglighet innebär att samlingarna ska bli mer tillgängliga för fler, dels i obearbetad form, dels via 
bearbetade presentationer så som utställningar och publikationer. Museets kunskap ska också vara 
begriplig. Därför ska urval, tolkning och formgivning samverka så att den presenteras på ett sätt som 
tillfredsställer museets användare. Likaså ska museet vara fysiskt tillgängligt där så är möjligt, så att 
människor med olika slags funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig det museet kan erbjuda.  
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En förutsättning för museets fortsatta utveckling till en både reell och virtuell mötesplats och kunskapskälla 
är arbetet med museets databassystem och arbetet med nya digitala tjänster. Målet är att användningen av 
museets samlingar som resurs för människors lärande, kreativitet och glädje ska öka. 

För att underlätta besök har museet 2010 varit öppet varje dag i veckan och på onsdagskvällar med fri 
entré. Museet har alltid fri entré för barn och unga under 19 år. 

Tillgänglighet för alla 

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 
presentationer i utställningar och på webben. För att underlätta samordningen mellan olika delar av verk‐
samheten finns en tillgänglighetsgrupp.  

Museets slott och gårdar är gamla kulturbyggnader där möjligheten att anpassa den fysiska tillgängligheten 
är begränsad. Även i den hundraåriga museibyggnaden är det komplicerat eller omöjligt att göra alla delar 
av byggnaden tillgänglig för personer med rörelsehandikapp. Handlingsplaner har upprättats för att så långt 
möjligt öka tillgängligheten. De senaste årens ombyggnad av museibyggnadens markplan har inneburit en 
kraftig förbättring. Eftersom båda hissarna numera kan nås på alla museets våningsplan kan de hjulburna 
besökarna ta sig runt i museibyggnaden.  

Nordiska museet tog redan 1995 audioguiden i bruk som ett redskap för att öka tillgängligheten för 
funktionsnedsatta. Den audioguide för synskadade som utvecklades då visade sig fungera väl även för 
dyslektiker och andra med läs‐ och språksvårigheter. Audioguiden kan fördjupa utställningsupplevelsen 
genom att använda röster, ljud och klingande exempel. Det utvecklingsarbete som museet inledde för 15 år 
sedan har fortsatt och audioguide finns i dag till alla större utställningar. Audioguiden finns även i form av 
Höjdpunkter, som är en specialvandring genom museet. Den omfattar samtliga utställningar och finns på 
svenska, lätt svenska, engelska, tyska, franska, spanska och ryska samt i en speciell version för barn. Den 
totala utlåningen av audioguider har kontinuerligt ökat sedan 2009 då den inkluderades i entréavgiften.  

I arbetet med kunskapsförmedlande projekt ska ett jämställdhets‐ och mångfaldsperspektiv integreras i 
arbetsprocessen. Museet har lång erfarenhet av behoven hos olika funktionshindrade grupper och av 
effektiva och enkla åtgärder. Flertalet av museets utställningar har en eller flera hjälpmedel för personer 
med synnedsättning, såsom till exempel punktskrift, reliefer, rekvisita och modeller. Till museets nya 
utställning Modemakt – 300 år av kläder finns till exempel 13 taktila figurer som tagits fram i samverkan 
med Synskadades Riksförbund. Modellerna, som är 25 centimeter höga, är klädda i olika historiska dräkter 
och står utplacerade i utställningslokalen. Vidare har en syntolkad version av audioguiden producerats för 
utställningen. Den går både att låna i museets reception och ladda ner från museets webbplats. 

Nordiska museet erbjuder inga fasta skolprogram för gruppen elever med särskilda behov. Istället anpassas 
skolprogram och visningar efter gruppens förutsättningar och i samråd med lärarna. Anpassningen innebär 
att avvärja fysiska hinder, ställa i ordning rekvisita samt förbereda praktiska uppgifter som fungerar utifrån 
de eventuella fysiska funktionsnedsättningar som eleverna har. Det innebär även att anpassa språket till 
elever med kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel genom att konkretisera språket och undvika allt‐
för abstrakta formuleringar. Tidsanpassning är också viktigt. En grupp elever med fysiska funktionsned‐
sättningar kan behöva längre tid att röra sig genom museet.  

Handikapphistoriska föreningen, som bildades 1987, verkar för insamling, bevarande och bearbetning av 
handikapphistoriskt material som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med 
funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Handikapphistoriska föreningen har, i samverkan med Nordiska 
museet och Statens historiska museer, fått medel från Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt. 
Projektet avser att utveckla nya former för kommunikation och dokumentation samt att verka för att öka 
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svenska museers och institutioners engagemang inom området handikapphistoria. Projektet startade 2010 
och är huvudsakligen förlagt till Nordiska museet. I projektarbetet är handikappförbunden en viktig 
samarbetspart. Via Web‐kontakt vill projektet skapa en ny möjlighet för människor och handikapporganisa‐
tioner att berätta sin historia och samtidigt kommunicera med varandra.  

Nordiska museet fortsätter strävan efter att nå en större publik med stöd av IT. Målet är att öka tillgänglig‐
heten och ge besökarna ett rikt utbyte av allt det museet har att erbjuda. Även om den digitala tekniken 
används i hela museets verksamhet är den fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Under 2010 har strukturer 
och samverkansmöjligheter studerats i syfte att utveckla nya presentationsformer för att nå nya grupper 
och öka delaktigheten i museets verksamhet. Museet har utarbetat en strategi och handlingsplan för 
arbetet med kulturarvsinformation i nya medier och tagit fram förslag på fortsatt webbutveckling. I arbetet 
med webbplatsen tas hänsyn till lättlästperspektiv och kontrastfunktion. 

Att möta de unga 

Nordiska museet erbjuder ett omfattande program av barn‐ och skolaktiviteter som bygger på aktivt 
skapande och kunskapssökande med utgångspunkt i museets samlingar och utställningar. Det pågår ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete med nya aktiviteter och programformer som kan anpassas till barn och 
ungas synpunkter och behov. Museipedagogerna har arbetat på flera områden för att öka den unga 
publiken. Bland annat arbetar museet med flexibel bokning och anpassning av visningar efter skolans 
önskemål. 

Under 2010 har museet fortsatt prioriterat barn och unga, främst via skolan för att nå individer från alla 
samhällsgrupper. Nordiska museet erbjuder skolprogram för alla årskurser, alltifrån förskolan till gymnasiet 
och efter olika önskemål. Skolvisningarna anpassas till varje besökande skolklass behov av tematiskt under‐
visningsstöd. Den historiska presentationen relateras till de besökande elevernas egen samtida situation, 
vilket ökar förutsättningarna för elevernas delaktighet och inflytande. Museet vill väcka frågor och 
funderingar, ge möjlighet till samtal, reflektion och eget skapande. Målet är att ge eleverna en upplevelse 
som stannar kvar och en erfarenhet att bygga vidare på. 

 I skolprogrammen används ofta så kallad rekvisita, det vill säga föremål som inte är inmärkta i museets 
samlingar. Vid sidan av mer traditionella visningar arbetar pedagogerna med tidsresemetodik för de yngre 
barnen och värderingsövningar tillsammans med de äldre eleverna. Programmen knyts ofta till flera olika 
skolämnen – historia, samhällskunskap, slöjd, bild och form – men också till gymnasiekurser såsom Kultur‐
historia och Människan socialt och kulturellt. Kursen Källor och källkritik riktad till gymnasiet har fortsatt 
under året. Utgångspunkt är museets olika typer av källor och olika slag av material som exemplifierar 
källorna. Folkminnesmaterialet kan användas mer i den pedagogiska verksamheten och diskussioner pågår 
om hur annat arkivmaterial bäst används i barn‐ och ungdomsverksamheten. 

Många skolgrupper besöker museet utan att boka skolprogram, så kallade obokade besök. Till dessa 
grupper finns olika hjälpmedel att använda under besöket, bland annat studiehandledningar. Under 2010 
har två studiehandledningar producerats, båda knutna till utställningen Modemakt. Den ena är för 
grundskolan årskurs 4‐7, den andra för grundskolan årskurs 8‐9 och gymnasiet. I studiehandledningarna 
finns frågeställningar som öppnar upp för jämförelser med ungdomarnas egna liv, men också till ett aktivt 
deltagande och interaktion mellan eleverna. 

En anpassning till regeringens satsning Skapande skola har gjorts. För flera av museets utställningar kan 
numera särskilda Skapande Skola‐program erbjudas. Ett exempel för mellanstadiet omfattade i sin helhet 
fyra arbetsområden: Makthavare, Brott och straff, Hantverksyrken och Klädedräkten. Fokus låg på kön ‐ och 
klassindelning under tiden 1000‐tal till 2000‐tal. På museet genomfördes en del av projektet med inriktning 
på klädedräkten. Eleverna kunde fördjupa sig i material och materialframställning bland annat genom att 
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karda och spinna ull. De kunde arbeta med modebilder och göra bilder till en dräkthistorisk tidslinje. Det 
fanns även tid till att prova kläder och 1700‐tals sminkning.  

Museets lärarkvällar är ett sätt att berätta för skolan om museets verksamhet i form av skolprogram och 
nya utställningar, men också ett sätt att knyta kontakter mellan museet och skolan. Under 2010 har tre 
lärarkvällar genomförts i samarbete med Stockholms utbildningsförvaltning, dels kring utställningarna 
Modemakt och Killar, dels kring tidsresemetodiken. Museet har även gjort utskick till skolor med 
information om den pedagogiska verksamheten i form av en folder samt utskick av Pedagogbrevet, ett e‐
nyhetsbrev som utkom fyra gånger under året. Museet deltog även i arrangemanget och genomförandet av 
lärarmässan Museum+Skola= Sant, ett samarbete mellan över 20 Stockholmsmuseer i syfte att presentera 
det skoltillvända utbudet.  

Lekstugan, där de yngsta museibesökarna genom lek förflyttas drygt hundra år bakåt i tiden, är fortsatt 
mycket populär. I Lekstugan får eleverna genom rollspel leva sig in i en vardagssituation på 1890‐talet och 
lösa en rad konkreta uppgifter för att sedan jämföra livsbetingelserna då och nu. Studie‐ och 
förberedelsematerialet till dessa så kallade Tidsresor har under 2010 omarbetats och förbättrats. Parallellt 
arbetar museet på att genomföra ett liknande koncept för Folkhemmet, där barn och unga genom praktisk 
lek ska få perspektiv på historia och samhällsutveckling från 1890‐tal, via 1950‐tal fram till nutid. Lekstugan 
har varit öppen varje eftermiddag året om för alla barn.  

Även vid flera av museets kulturmiljöer anordnas populära barn‐ och familjeaktiviteter. På Julita gård är 
barn‐ och ungdomsverksamheten knuten dels till Pettson och Findus, dels till Skaparverkstad, dels 
parkvandringen På spaning som har sex hållplatser med aktiviteter och frågor. På Svindersvik, museets 
sommarnöje från 1700‐talet, framfördes musik och genomfördes visningar och familjeaktiviteter både 
utomhus och i köket. I höstmörkret arrangerades vid Tyresö slott Vandra med väsen med tema svenska 
folktroväsen. Nytt för 2010 var Natt på Nordiska museet med visning i museibyggnaden efter 
stängningsdags med temat förgiftade drycker och magiska föremål. 

Vid sidan av de program som erbjuds under veckorna anordnades lovaktiviteter. Bland annat har museet 
arrangerat familjevisningar, teaterföreställningar, fettisdagsfirande, tipspromenader och den årliga julgrans‐
plundringen. Lekstugan har hållit extra öppet både under sommaren och under jullovet. Som ett led i att nå 
de lite äldre barnen genomfördes under påsklovet ett samarbete med Textila gymnasiet, i vilket elever 
handledde besökare i en workshop där man kunde göra om sina gamla kläder.  

Prestation: Besökande grupper   2010  2009  2008 
  Antal 

grupper 
Antal 
elever 

Antal 
grupper 

Antal 
elever 

Antal 
grupper 

Antal 
elever 

Skolprogram, bokade  269  4 897  244  4 412  270  5 060 
Obokade grupper  535  9 144  397  7 146  305  5 527 
Totalt  804  14 041  641  11 558  575  10 587 
 

Tabellen redovisar gruppbesök både i museibyggnaden på Djurgården och i museets kulturmiljöer. Under 
2010 har museet på Djurgården tagit emot 783 skolgrupper med 13 608 elever, varav 248 grupper med  
4 464 elever har deltagit i program ledda av museipedagoger. Antalet skolgrupper har ökat med 26 procent 
från 2009. På Tyresö slott har 267 elever, fördelade på 14 grupper lärt känna slottets historia och fått en 
tidsbild från tidigt 1900‐tal genom den siste ägarens, markis Claes Lagergrens, ståtliga hem. På Julita gård, 
som arbetar både med natur‐ och kulturvärden, har man tagit emot 7 skolgrupper med 166 elever. Antalet 
skolgrupper som besökt museets kulturmiljöer är oförändrat från 2009.  

Som redovisas i texten ovan, genomförs museets arbete med barn och unga på många olika sätt. Ett stort 
antal särskilda aktiviteter och program erbjuds samt lek och lär‐miljöer, så som Lekstugan och Pettson och 
Findus som är öppna för besökare även utan museipedagoger. Museet erbjuder dessutom innehållsrika 
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kulturmiljöer för barn och familjer att utnyttja fritt, som Tyresö slottspark. Att redovisa ett totalt volym‐
begrepp för samtliga prestationer inom området är inte möjligt. Som volymbegrepp har museet valt att 
redovisa antal besökande grupper. Kostnaden för det samlade arbetet med prestationen Att möta de unga 
uppgår till 2 mkr och utgörs huvudsakligen av kostnader för personal. Museet har erhållit 0,3 mkr i intäkter. 

Programverksamhet för vuxna 

Nordiska museets utställningar och program används flitigt av vuxenstuderande, både i gymnasial och 
högre utbildning. Basutställningarna som Dukade bord, Möblerade rum, Folkkonst, Modegalleriet och 
Textilgalleriet lockar elever på praktiska och estetiska utbildningar. Utställningen Traditioner är välbesökt av 
såväl SFI‐grupper, som av elever från utbildningar inom vård och omsorg. Museet har pedagogiska 
hjälpmedel anpassade till SFI‐grupper: en studiehandledning och en audioguide på lätt svenska. 

Programverksamheten för vuxenpubliken har till stor del koncentrerats till onsdagskvällarna med fri entré. 
Museet har då haft stickcaféer, bokpresentationer och föredrag av både interna och externa föreläsare. 
Varje vecka erbjuder museet allmänvisningar och specialvisningar av olika slag. Museets presentationer i 
det väl fungerande audioguidesystemet når många enskilda – inte minst utländska – besökare.  

2010 har museet, i samarbete med ABF, hållit studiecirklar med Kultur‐ och designhistoria som teman. De 
sex genomförda studiecirklarna ledda av museets intendenter och pedagoger har haft museets utställningar 
som utgångspunkt och har handlat om Kläder och mode under 300 år, 1600‐talets design‐ och 
kulturhistoria, 1700‐talets design‐ och kulturhistoria och 1900‐talets designhistoria samt Jultraditioner och 
julpynt.  

I syfte att locka ny publik har museet fortsatt att på lördagseftermiddagar arrangera tedans till levande 
musik i Stora hallen. I anslutning till tedansen serverade restaurangen klassiskt Afternoon Tea med scones. 
Även två temadagar om plast och mode med föredrag, workshops och visningar har genomförts på 
lördagar. 

I samband med den mycket populära Chokladfestivalen, som museet arrangerar årligen i samarbete med 
konditormästare, genomfördes föreläsningar, visningar och tävlingar – bland annat Kladdkakeracet för 
barnen och Årets pralin 2010. Festivalen som varade i tre dagar drog 15 100 besökare. Under de årliga 
Äppeldagarna svarade Julita gård för föredrag, sortbestämning, rådgivning och försäljning av äppelträd i 
Stora hallen. 

På Julita gård har en rad evenemang genomförts under året, allt ifrån kosläppet och rabarberfestivalen i 
maj, till midsommarfestligheter och Jordbrukets dag. Under sommaren arrangerade Julita gård en 
spelmansstämma och Julitafestivalen med kammarkonserter. I september hölls äppeldagar med 
information och sortbestämning av äpplen och päron, försäljning av växter, hantverk och matprodukter och 
under oktober hölls svenska slottsmässors julmarknad. Man har haft guidade visningar av stora huset, 
visningsladugården, klostret, parken och trädgården. Den nya temavisningen ”Herrskap och tjänstefolk” i 
huvudbyggnaden, som visar herrgården både ur herrskapets och ur tjänstefolkets perspektiv, har 
uppskattats mycket av besökarna, liksom de särskilda dagliga pionguidningarna i samband med pionernas 
blomning kring midsommar. 

Visningar  2010  2009  2008 
  Antal 

grupper 
Antal 

personer 
Antal 

grupper 
Antal 

personer 
Antal 

grupper 
Antal 

personer 
Allmänvisningar  587  7 571  689  8 378  592  8 307 
Specialvisningar  289  6 400  280  6 551  213  7 484 
Totalt  876  13 971  969  14 929  805  15 791 
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Tabellen redovisar visningar både i museibyggnaden på Djurgården och i museets kulturmiljöer. Under 2010 
har museet på Djurgården tagit emot 227 vuxengrupper med tillsammans 4 348 personer. Utöver dessa 
besökte 167 SFI‐grupper museet. Antalet visningar i museibyggnaden har ökat med 58 procent från 2009. 
Den totala minskningen av antalet visningar från 2009 beror på att färre visningar har genomförts i museets 
kulturmiljöer. 

Utställningar 

Nordiska museet ska förmedla kunskap och ge upplevelser, förklara företeelser och berätta historier som 
väcker engagemang och intresse även hos den ovane besökaren. Museets samlingar har under 2010 lyfts 
fram i utställningar av skilda slag. Utställningarnas teman har valts för att attrahera skilda besöksgrupper 
och har vitt skilda uttryckssätt.  

Under början av året visade museet en liten del av sin samling av julklappspapper i en miniutställning om 
julklappspapperets historia samt dess motiv och mönster mellan 1930 och 1990. Speciellt julklappspapper 
sägs vara en norsk idé som introducerades till Sverige 1922 av Beda Hallberg, majblommans skapare. Hon 
administrerade försäljningen av norska julpappersark för att samla in pengar till barn med tuberkulos.  

I februari öppnade den nya basutställningen Modemakt – 300 år av kläder. Där 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 sam‐
hällsgrupper tillsammans, från folkdräkt till haute couture, i en och samma utställning. Alla plagg har burits 
av människor som levt i Sverige och merparten är också sydda här. De flesta användarna har i dag fallit i 
glömska, medan andra plagg blir desto mer intressanta tack vare sina bärare. August Strindbergs rökrock, 
modejournalisten Ingrid Schrewelius Courrègestövlar från 1960‐talet, en 1700‐talsdräkt som tillhört 
”potatisupptäckaren” Jonas Alströmer och Sighsten Herrgårds egen unisexoverall från 1968 är några av 
dessa. En bok, Modemakt – 300 år av kläder, producerades i anslutning till utställningen. Boken blev av 
Kungliga biblioteket utvald till Svensk Bokkonst 2010, som ett av 25 goda exempel på bokkonst som kan 
stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet i produktionen. Boken finns även på engelska. 

Som en pendang till Modemakt visades även samtida svenskt mode i en mindre sidoutställning. Här 
arbetade museet med en nyskapande interaktiv lösning: alla besökare som ville kunde fotografera sig själva 
i helfigur i utställningen. Syftet var dels att dokumentera bilder av det mode våra besökare bar 2010, dels 
att skapa en rolig interaktion med våra besökare. Bilderna visades direkt i utställningen, på museets 
webbplats samt på Flickr. Ett urval av bilderna kommer att finnas tillgängliga för framtida forskning i 
Nordiska museets arkiv. 

Kopplat till temat kläder och mode fortsatte utställningen Livstycket på Nordiska museet under 2010. 
Denna visade textilier, kläder och accessoarer som organisationen Livstycket – ett design‐ och kunskaps‐
centrum i förorten Tensta norr om Stockholm – formgivit med inspiration från museets samlingar, varvade 
med Livstyckets tidigare produktion. Målet med utställningen var att göra museet till en mötesplats för 
många kulturer och att integrera ”de nya svenskarnas” historia i Sveriges historia, ett utbyte där vi lär av 
varandra. Utställningen ersattes under hösten av Dandy, en utställning som granskar och beskriver vad som 
karaktäriserar en dandy. För vissa är dandyn en specifik person, för andra en stil eller ett förhållningssätt. I 
utställningen får vi följa dandyn i en labyrint genom tid och rum. Vi synar honom i sömmarna och 
närgranskar detaljer i hans dräkt. I utställningen ges förslag på hur dandyn kan te sig i dag. En skräddare, en 
modeforskare, en journalist, en stylist, en författare, en designer och en butiksägare har fått styla förslag på 
moderna dandys.  

En annan större satsning under året var den i juni öppnade utställningen Plast!. Under de drygt hundra år 
som plasten funnits har den förändrat vår vardag i grunden och är en av förutsättningarna för det välfärdsliv 
vi lever. I dag är plastprodukter trendiga, samtidigt som materialets negativa miljöpåverkan är mer 
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uppmärksammad än någonsin. Utställningen, som berättar plastens historia, tog sin utgångspunkt i hemmet 
med mängder av exempel ur Nordiska museets samlingar. Här samsades bakelittelefonen med klassiker 
formgivna av Stig Lindberg och Carl‐Arne Berger. I utställningen presenterades även privatsamlaren Thomas 
Lindblad och hans enorma samling av hushållsplast.  

Av de mindre utställningarna under året kan nämnas Lysningsbord och Bröllopsdokumentation, vilka 
genomfördes med utgångspunkt i det stundande kronprinsessbröllopet och den insamling som genom‐
fördes parallellt. Museet har under några månader också visat bonadsmålningar från tidigt 1800‐tal under 
rubriken Karl Johan och folket. Med anledning av jubileet av den första riksspelmansstämman på Skansen 
för hundra år sedan visades ett antal fotografier och affischer från 1910.  Hemmens forskningsinstitut är en 
annan mindre utställning som öppnade under året. Institutet som bildades 1944 av husmodersföreningar 
och kvinnoorganisationer, ombildades 1957 till Statens institut för konsumentfrågor, nuvarande 
Konsumentverket. I utställningen visas 32 bilder som illustrerar hur detaljrika och grundläggande Hemmets 
forskningsinstituts undersökningar var. Hemmens forskningsinstitut formulerade vad som ansågs vara god 
boendestandard. De skapade regler och normer och målet var att rationalisera hushållsarbetet med hjälp av 
forskning och konsumentupplysning.  

Under hösten öppnade utställningen Killar, som bygger på en intervjubok med samma namn, producerad av 
journalisten Annica Carlsson Bergdahl och fotografen Jerker Andersson i samarbete med Göteborgs Stads‐
museum. I samband med att utställningen öppnades genomfördes en lärarkväll, i samarbete med 
Stockholms stads utbildningsförvaltnings Medioteket. Samarbete kring utställningen etablerades även med 
studieförbundet Sensus.  

Museets kulturmiljöer utgör i sig själva en form av utställning. Hela Julita gård kan till exempel betraktas 
som en utställning med sina drygt 360 hus fördelade på torp och gårdar, ett mjölkjordbruk, ett skogsbruk 
med naturreservat och stora jaktmarker. Vid sidan av herrgården finns på godsområdet park och trädgård, 
gårdsmejeri, brandstation, kyrka, tegelbruk och möbelsnickare Forsmans verkstad.  

På Julita gård visades i Orangeriet utställningarna 199 sätt att fånga en råtta och I nöd och lust – svenska 
skithus i miniatyr. I Gamla ladugården visades Traktorer med drag, med föremål ur Nordiska museets 
lantbrukssamlingar och inlån från privatpersoner. I anslutning visades även den nya utställningen Redskap 
så in i Norden, vilket är ett samverkansprojekt med övriga nordiska lantbruksmuseer. Vidare finns ut‐
ställningarna MatLust, som behandlar matens väg från jord till bord, och Fyra sekler, Fyra årstider som 
presenterar jordbrukets utveckling under 400 år. Ett utställt objekt på Julita gård bör särskilt nämnas, en 
akacia från ett frö insamlat 1857 i museets stora frösamling. De gamla fröerna från huvudsakligen andra 
halvan av 1800‐talet är föremål för ett forskningsprojekt där modern DNA‐analys ger svar på frågor om 
näringsinnehåll, utveckling och odlingshistoria. Som ett delprojekt testades grobarheten hos fröerna och ett 
akaciafrö grodde.  

Några av museets utställningar har gått vidare till andra institutioner. Där kan nämnas Tvättstugan, som 
visats i HSB‐huset på Kungsholmen i Stockholm. Fotoutställningen Modebilder, som illustrerade svenskt 
modefotografi från 1940‐tal till i dag, som under året har visats både på Malmö museer och i Abecita 
Konsthall i Borås. Utställningen Foto‐dokumenterat med bilder av dräkt och dräktdetaljer från museets 
arkiv, fotograferade på glasplåtar runt förra sekelskiftet, visas på Islands nationalmuseum.  

Att notera är att utöver de ovan beskrivna tillfälliga utställningarna finns ett stort antal utställningar som 
står över betydligt längre tid. Dessa långa utställningar redovisas inte i texten ovan, förutom Modemakt – 
300 år av kläder som öppnade under 2010. Lägg därtill de mycket föremålsrika personhistoriska samlingar 
som finns utställda i museets kulturmiljöer på Tyresö slott, Svindersvik, Härkeberga kaplansgård och inom 
herrgårdsområdet på Julita gård.  
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Prestation: Tillfälliga utställningar  2010  2009  2008 
Utställda föremål  846   
Utställda arkivalier  188     
Utställda böcker  8     
Utställt övrigt (Akacia)  1     
Inlån/rekvisita  4 106     
Totalt  5 149     
 
Av det totala antalet utställda föremål, arkivalier och böcker utgörs en majoritet under 2010 av inlån av 
föremål eller rekvisita. Detta beror huvudsakligen på att den på föremål omfångsrika utställningen Plast! 
delvis bestod av privatsamlaren Thomas Lindblads enorma samling på cirka 6 000 föremål av hushållsplast, 
varav omkring 3 000 föremål ställdes ut på museet.  

Kostnaden för prestationen Tillfälliga utställningar uppgår till 8 mkr och utgörs huvudsakligen av löne‐
kostnader, köp av tjänster och materialkostnader.  

Fatburen, biblioteket och arkivet  

Fatburen är ingången till Nordiska museets samlingar vare sig de är placerade i arkiv, föremålsmagasin eller 
bibliotek. Via museets databaser är biblioteksbeståndet och hela föremålssamlingen med cirka 1,5 miljoner 
föremål möjlig att nå liksom de förtecknade delarna av arkivet genom arkivbasen Visual Arkiv.  

Fatburen är öppen när museet är öppet, sju dagar i veckan och tillgängligheten har därmed varit hög. 
Besökarna har fått svar på frågor om föremål, arkivalier och företeelser inom svensk kulturhistoria i 
allmänhet och museets profilområden i synnerhet och därtill haft tillgång till Fatburens referensbibliotek 
och bibliotekets uppslagsverk.  

Biblioteket, som är ett vetenskapligt specialbibliotek, vänder sig såväl till forskare och studenter som till den 
breda allmänheten med intresse för museets ämnesområden. Utöver ordinarie förvärv bidrar bibliotekets 
bytesverksamhet med hembygdsföreningar, museer och institutioner till att utgivning av väsentlig kultur‐
historisk litteratur finns tillgänglig i museets bibliotek.  

Under 2010 har biblioteket haft 6 888 boklån, en ökning med 33 procent sedan 2009. Bibliotekets samlingar 
av böcker och tidskrifter om svensk kulturhistoria är till stor del tillgängliga via webbkatalogen Saga, via de 
skannade äldre kortkatalogerna samt i den nationella biblioteksdatabasen Libris. Genom att biblioteket är 
sökbart via webben och tillåter fjärrlån är det en resurs som uppskattas av låntagare från hela landet och 
internationellt. Av utlånen under 2010 var 349 fjärrlån. 

 

 

Under 2010 har 27 introduktionsvisningar genomförts för grupper från grundskola, gymnasium, 
folkhögskola och universitetet. Elva av dessa biblioteksintroduktioner har anordnats för besökande från 
universiteten i Stockholm, Linköping (Malmstensskolan) och Uppsala. Två kurser i Källor och källkritik har 
genomförts för gymnasieelever. 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 webben. Sex bokpresentationer har 
arrangerats utifrån olika teman och aktuella publikationer. Biblioteket har under året fortsatt 
uppordningsarbetet, men har även arbetat med att ta fram utställningsbibliografier kopplade till museets 
utställningar i syfte att förbättra möjligheten för besökare att fördjupa sig i utställningarnas teman.  

En viktig del i biblioteksarbetet är att se och förstå hur låntagarna nyttjar bibliotekets resurser. Målet är att 
förbättra servicen och att utveckla samlingen, katalogen och systemet för att möta besökarnas önskemål. 

Biblioteket  2010  2009  2008 
Boklån  6 888  5 172  4 885 
    varav fjärrlån     349     253  264 
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För att uppnå detta kvalitets‐ och processarbete deltar samtliga bibliotekarier i expeditionstjänstgöringen i 
Fatburen enligt ett rullande schema. Biblioteket och arkivet används också i stor utsträckning internt inför 
utställningar, publikationer och pedagogisk verksamhet.   

Museets arkiv är tillgängligt för allmänheten, och arkivets samlingar och tjänster har användare i hela landet 
och i utlandet. Arkivet har under 2010 tagit fram 2 836 arkivvolymer för studium, en ökning med 51 procent 
mot 2009. Totalt har arkivet under året tagit emot 21 större och mindre grupper, varav sju från universitet 
och högskolor och lika många från museer respektive arkiv. Antalet är detsamma som för 2009.  

 

 

Arkivet har stora eftersläpningar i form av sedan decennier ouppordnat och oförtecknat material. Endast en 
mindre del är relevant förtecknat. Med tanke på den förestående flytten av arkivet in till museets lokaler är 
detta en prioriterad fråga. Ett drygt 60‐tal arkiv av olika storlek har förtecknats under året, bland annat ett 
mycket stort LRF‐arkiv, Rörstrands mönsterarkiv, etnologen Börje Hansens arkiv, Björn Hedstrands 
forskningsarkiv rörande silvervaror, Guinness rekordboks arkiv med rekordansökningar från 1986‐2002 och 
Beda Hallbergs arkiv med material om förstamajblomman.  

I Nordiska museets arkiv finns även en omfattande samling av fotografier. Under 2010 har 1 422 kopior av 
bilder sålts, vilket är en ökning med 62 procent sedan 2009. En delförklaring till den stora ökningen är några 
större beställningar under året ur fotografen K W Gullers samling med anledning av utgivningen på Gullers 
förlag av När vi byggde landet. KW Gullers bilder av efterkrigstidens Sverige. DigitaltMuseum, som är webb‐
versionen av föremåls‐ och fotodatabasen Primus, utgör ofta en inkörsport för bildbeställare som kontaktar 
arkivet för ytterligare bildsökning. Troligen kommer efterfrågan att öka allteftersom mer fotomaterial 
publiceras på DigitaltMuseum och på andra platser på webben. Arkivet har också kulturhistoriska filmer och 
en samling av inspelat ljud. Under året har 56 farmacihistoriska inspelade intervjuer digitaliserats, tack vare 
finansiering av Farmacihistoriska sällskapet. 

Digital tillgänglighet 

Grundläggande åtgärder för att öka tillgängligheten är de stora insatser som gjorts under året för att öka 
informationsmängden i objektsdatabasen Primus och arkivdatabasen Visual Arkiv, båda viktiga redskap i 
museiarbetet. Likaså har ett stort strategiarbete genomförts om hur Nordiska museet ska förhålla sig till 
”nya medier”. Även IT‐driften har utretts för att stödja detta arbete. Målet är att kunna erbjuda besökarna 
ett vidgat utbud som kan stimulera till en tätare dialog med museet, ökat utforskande och medskapande 
inför, under och efter det fysiska besöket i museet. Detta i syfte att attrahera en bredare publik och 
därigenom kunna etablera ett starkare engagemang för kulturhistoria och kulturarv. 

Uppbyggnaden av Primus, som utvecklats av KulturIT i Norge, drivs kontinuerligt vidare både på föremåls‐ 
och fotosidan genom registrering, komplettering, justering och inläggning av digitala fotografier. Under året 
har arbetet fortsatt. Detta gäller även arbetet med rättning och standardisering, eftersom informationen i 
en objektsbas måste vara så korrekt som möjligt, både av säkerhetsskäl och för att användarna ska kunna 
finna informationen. Föremålssamlingen är helt digitaliserad och registrerad i databasen Primus. Även cirka 
25 000 fotografier från museets omfattande samlingar finns registrerade i fotomodulen i Primus. 

DigitaltMuseum, som är webbversionen av Primus, har under sommaren uppdaterats till en ny version. Sök‐
barheten i det utlagda materialet har förbättrats och ger nu användarna möjlighet att lämna kommentarer. 
Allteftersom databasen utvecklas och fylls på, ökar antalet föremål och fotografier som är tillgängliga via 
webben. För närvarande är cirka 54 procent av Nordiska museets föremålsposter publicerade på 
DigitaltMuseum, varav cirka 25 procent är representerade med bild. Målet är att även de digitaliserade 
fotografier som är upphovsrättsligt fria ska publiceras. Besökssiffrorna för DigitaltMuseum har ökat från 

Arkivet  2010  2009  2008 
Volymer framtagna för studium  2 836  1 883  2 477 
Förmedlade bilder  1 422  880  978 
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cirka 200 besök per dag i början av året till närmare 350 per dag vid årets slut. Även tiden som besökarna 
stannar på webbplatsen har ökat från i genomsnitt drygt 5 minuter till cirka 20 minuter.  

För att ge det digitaliserade materialet större spridning hämtas information från DigitaltMuseum sedan 
början av 2010 till K‐samsök, Riksantikvarieämbetets samsöktjänst som binder ihop många olika kultur‐
institutioners webbpublicerade kulturarvsinformation. Som ett led i arbetet med att använda nya medier 
mer strategiskt inledde Nordiska museet 2010, som första museum i Sverige, ett samarbete med Wikipedia 
där de ska tillgängliggöra 1 000 digitaliserade bilder på Wikimedia Commons, bland annat glasplåtar med 
August Strindbergs egna bilder från sin tid i Schweiz. Avsikten med samarbetet är att kunskap om museets 
samlingar ska nå en större publik och möjliggöra bättre artiklar om både personer och platser på Wikipedia. 
Museet deltog även i Twitterprojektet ”Ask a curator”, där museets medarbetare både besvarade frågor 
och spred kulturhistorisk kunskap om till exempel svenska traditioner. Nordiska museet har också under 
2010 inlett publicering av bilder på webbtjänsten Flickr, i första hand med nytagna bilder men under en 
försöksperiod även med bilder ur samlingarna. Syftet med publicering av de äldre bilderna har främst varit 
att utvärdera licensieringssystemet Creative Commons. Resultatet har varit lyckat, då det har gett goda 
indikationer på hur licensieringssystemet bör användas men också hur museet kan förmedla sin kunskaps‐
bank via nya arenor. 

Bortsett från de fotografier som registrerats i fotomodulen i Primus är, med några få undantag, arkivets 
material inte digitaliserat. Det saknas också ett e‐arkiv för effektiv lagring och distribution av det 
digitaliserade materialet. Arkivförteckningarna registreras löpande i arkivdatabasen Visual Arkiv. I dag är 
endast cirka åtta procent adekvat förtecknat och publicerat i Visual Arkiv. Museet arbetar kontinuerligt med 
att lägga in tidigare förvärv av arkivalier och förteckna aktuella accessioner i databasen. Vid årets slut var 
cirka 700 olika arkiv registrerade i databasen. Flera av dessa kommer att kompletteras med förteckningar 
eller är endast grovt förtecknade. I takt med att förteckningen av arkiv och samlingar i Visual Arkiv 
avancerar och dessa blir tillgängliga på webben, ökar intresset för materialet. Databasen Visual Arkiv kan 
nås via Fatburen och sedan december 2010 även via museets webbplats och den nationella arkivdatabasen 
NAD. Förteckningen över frågelistsvaren är tillgänglig via arkivexpeditionen i en Accessdatabas. Fråge‐
listorna beskrivs närmare under rubriken Dokumentation och insamling i avsnittet Forskning och 
kunskapsuppbyggnad. 

Den del av bibliotekets material som står i den öppna, publikt tillgängliga samlingen är till 80 procent 
digitaliserat, medan en stor del av den slutna samlingen ännu inte är katalogiserad. Katalogen är åtkomlig 
på webben via Libris och museets egna system Saga, genom vilket också alla utlån sker. I Saga finns även 
hänvisningar till fulltextmaterial inom museets ämnesområden som är åtkomliga i digitala arkiv utanför 
museet, ett förmedlingssätt som blir allt vanligare på biblioteksområdet. Utöver katalogiseringen av 
nyförvärvade böcker och tidskrifter, arbetar biblioteket med att successivt katalogisera även det äldre 
oregistrerade materialet i bibliotekssamlingen.  

 

 

Under året har museet presenterat ytterligare åtta av sina unika kulturhistoriska filmer på webben. Sam‐
manlagt finns 14 filmer tillgängliga via museets webbplats. Filmerna, som är inspelade mellan 1927 och 
1967, visar allt ifrån värmländska folkdanser till hustimring. Genom åren har museet producerat ett drygt 
hundratal filmer, där innehållet ofta är nära knutet till etnologins klassiska studieområden. Ambitionen har 
varit att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och samtidigt utnyttja filmmediets stora potential 
som pedagogiskt redskap. Museet planerar att på längre sikt digitalisera hela filmarkivet och tillgängliggöra 
det via webben. För närvarande finns ett större antal titlar tillgängliga för lån på VHS. 

Under 2010 har 13 webbutställningar visats. Bland annat har webbutställningen Nationella minoriteter 

Biblioteket  2010  2009  2008 
Nyregistrerade titlar  2 061  1 844  1 669 
Retrospektiv katalogisering  1 243  853  253 
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färdigställts och publicerats. Här kombineras rörlig bild, ljud och text för att presentera de samlingar på 
museet som skildrar Sveriges fem nationella minoriteter. Utställningen innehåller även intervjuer med 
personer ur respektive minoritet om deras förhållande till det material som finns i samlingarna. Andra 
exempel på webbutställningar är en digitaliserad version av en av Svartkonstböckerna från Nordiska museet 
arkiv och webbplatsen Modemakt.se. Denna typ av utställningar öppnar för ett bredare lärande där 
besökare får möjlighet att ta till sig museets innehåll i sin egen takt och delvis på andra sätt än under ett 
traditionellt museibesök. Ytterligare fördelar är att tjänsterna är tillgängliga oavsett var man bor i landet, 
och skolan kan använda museets webbplatser som kunskapsresurs. På de webbsidor som har producerats 
har en viktig aspekt varit medskapande. En metod för detta som museet prövar är möjligheten för 
besökaren att ladda upp egna bilder eller texter på webbsidorna, som till exempel minnen kring kläder eller 
föremål i plast. I webbutställningen Månadens föremål kan besökaren svara på frågor om månadens tema 
och lämna egna reflektioner. 

Digitalt tillgängliggörande av samlingarna  2010  2009  2008 
Andel föremålsposter registrerade i Primus (%)  100  100  100 
Andel föremålsposter i Primus med digital bild (%)  25  23  19 
Andel föremålsposter i DigitaltMuseum (%)  54  5  5 
Andel digitalt sökbara titlar i Libris/Saga (%)*  80  75‐80  75‐80 
Andel arkiv registrerade i Visual Arkiv (%)**  8  ‐  ‐ 
Andel fotografier i Primus (%)                  1  0,8  0,7 

Andel fotografier i DigitaltMuseum (%)                  0,1          0,05                   0 
Andel kulturhistoriska filmer (%)                 6,5          3,5                  0 
Antal webbutställningar  13  10  9 
 
*Avser den öppna samlingen.  
**Kan inte anges då beräkningsgrunden har ändrats från och med 2010. 

Utlån  

Museisamlingarna ska användas och föremålen utnyttjas för forskning och kunskapsuppbyggnad, utlån till 
andra museer, publicering i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, i press, radio, TV och 
naturligtvis museets egna utställningar.  

För utställningsändamål har museet under 2010 lånat ut 34 föremål och 1 arkivalier till 16 olika museer och 
institutioner. Nio av utlånen har gått till Stockholmsområdet och sju till övriga landet och utlandet. Utlån till 
andra museers utställningar är en del av den förmedlande verksamheten.  

 

 
 

Variationen mellan åren hänger samman med antalet inkomna önskemål om lån från andra museer och 
institutioner. Ofta innebär dessa utlån diskussion kring föremålens säkerhet, utställningars innehåll och 
liknande frågor som breddar kontakterna. På grund av föremålens känslighet och det omfattande arbete 
som föregår ett utlån prövas varje önskemål noggrant innan det kan beviljas. Interurbanlån av arkivalier 
förmedlas ytterst sällan på grund av bevarande‐ och säkerhetsskäl. Under året har en arkivalier, Johan Turis 
samiska originalmanuskript, lånats ut till en utställning i Sámi Arkiiva i Kautokeino i Norge med anledning av 
100‐årsjubileet av manuskriptets tillkomst. 

Vid sidan av utlånade föremål till utställningar på andra museer och institutioner samt utställningarna i den 
egna museibyggnaden, visar museet föremålssamlingar på Svindersvik, Tyresö slott, Julita gård och 
Härkeberga kaplansgård. Museet har även omfattande samlingar deponerade på bland annat Skansen, 
Strindbergsmuseet och Musikmuseet. Dessutom har Nordiska museet sedan lång tid tillbaka även större 
och mindre depositioner och utlån av föremål på flera håll i Europa och enstaka föremål i USA.  

Utlån   2010  2009  2008 
Föremål   34  41  122 
Böcker  0  1  0 
Arkivalier  1  6  6 
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Besökare 

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 2010 har Nordiska museet varit öppet 360 dagar. Fatburen med information, 
referensbibliotek och utlämning av böcker från biblioteket har samma öppettider som museet. De åter‐
kommande publikenkäterna visar att museets besökare är nöjda med mottagandet och med museets 
utställningar.  

Under 2010 har Stiftelsen Nordiska museet haft 280 154 besökare, vilket är en ökning med 4 procent från 
2009. Besök av barn och ungdom under 19 år ökade med 13 procent från 2009 och gruppen utgjorde 14 
procent av det totala besöksantalet. Museibyggnaden på Djurgården har haft 229 813 besökare, en ökning 
med 5 procent sedan föregående år. Antalet besök av barn och ungdom under 19 år i museibyggnaden 
ökade med 17 procent. För att underlätta för studenter i design, formgivning och konsthantverk att kunna 
hämta inspiration från museets samlingar har särskilda gruppkort införts som erbjuds ett urval av skolor. 
Antalet besökare på Julita gård var 45 474 personer, det vill säga en ökning med 2 procent från föregående 
år, medan både Svindersvik, Tyresö slott och Härkeberga kaplansgård har nedåtgående besökssiffror. 

*På Härkeberga kaplansgård har inte barn och unga under 19 år räknats under 2008 och 2010. 

Arkivet har 2010 haft 1 132 besökare, vilket innebär en ökning med 11 procent från 2009. Arkivets 
användare definieras av tradition som forskare men gruppen omfattar också studenter, kollegor från andra 
museer, journalister och författare, hembygdsforskare och andra amatörforskande privatpersoner. Den 
största andelen kommer från Stockholmsområdet, men landsorten är starkt representerad. Utländska 
besökare representeras främst av akademiska forskare. Vartefter fler arkivförteckningar publiceras i arkiv‐
databasen Visual Arkiv på webben bedöms efterfrågan generellt komma att öka. 

2010 hade biblioteket 3 484 besökare, en ökning med 13 procent sedan 2009. Gymnasisterna har minskat 
sin andel något medan forskare från universitet och högskolor har blivit fler. Stockholmarna svarar för 91 
procent av besökarna. Av de övriga utgör de utländska besöken fyra procent. Det är värt att notera att den 
låga andelen biblioteksbesökare utifrån landet hänger samman med att fjärrlån är rutin bland bibliotek.  

Nordiska museets webbplats är en viktig länk ut i samhället och ett stort antal människor använder webben 
som huvudkanal när de söker information om museet. En publikundersökning visar att 28 procent har 
besökt webbplatsen inför besöket. Webbplatsen är central för att löpande informera om aktuella frågor och 
tillgängliggöra material. Redan i dag går det att ta del av samlingarna via webbplatsen genom databaserna 
Visual arkiv och DigitaltMuseum. Sedan 2009 används webbplatsen även för insamling genom upprop med 
frågor.  

 
 
 
 
 

*2009 bytte Nordiska museet statistiksystem varför jämförande siffror för 2008 saknas. 

Besökare  2010  2009  2008 
  Totalt  varav under 

19 år 
Totalt  varav under 

19 år 
Totalt  varav under 

19 år 
Museibyggnaden  229 813  30 114  217 982  25 789  199 182  25 742 
Julita gård  45 474  8 919  44 387  7 750  44 000  4 868 
Tyresö slott  1 820  512  2 635  593  3 096  722 
Svindersvik  1 229  44  1 701  155  1 821  93 
Härkeberga kaplansgård  1 818  *  2 616  674  2 390  * 
Totalt  280 154  39 589  269 321  34 961  250 489  31 425 

Besök på webben  2010  2009  2008* 
Besök (inom 30 min)  450 318  422 984   
Unika besökare (inom 24 timmar)  355 267  384 382   
Minuter per besökare  ca 2 m,10 sek  2 m, 4 sek   
Sidvisningar per besökare  3,46  3,42   



28 

 

Bevarande av samlingarna  

Mål 
Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. 
 
Återrapporteringskrav 
Redovisa måluppfyllelsen samt göra en analys av resultatet i syfte att utveckla 
verksamheten. 
 
Bedömning 
Måluppfyllelsen  är  mycket  god.  Museet  arbetar  aktivt  för  att  förbättra 
förutsättningarna  för  samlingarnas  förvaring,  såväl  i  magasin  som  i 
utställningar. Arbetet  stärker  långsiktigt bevarande,  leder  till ökad  säkerhet 
och tillgänglighet. Väl utnyttjade, lättarbetade magasin möjliggör ett effektivt 
arbete. 
 
Nordiska  museet  har  de  senaste  åren  satsat  stora  resurser  på  att  säkra 
samlingarnas  långsiktiga  bevarande  dels  genom  utveckling  av  lämplig 
förvaring  för  olika  föremålstyper,  dels  genom  utflyttning  av  föremål  från 
undermåliga magasin  i museet  till bättre  lokaler. Utflyttningsprojektet,  som 
inleddes  2008  och  som  omfattar  cirka  100 000  föremålsposterna  i 
museibyggnadens södra markplan, beräknas vara slutfört senast 2014. 

 

Nordiska museets föremålssamlingar tar cirka 25 000 m2 magasinyta i anspråk, vilket motsvarar omkring 1,5 
miljoner föremål. Arkivet omfattar drygt 4 000 hyllmeter, biblioteket cirka 3 700 hyllmeter och fotosamling‐
arna bedöms innehålla cirka 6 miljoner fotografier. Utöver detta tillkommer ett omfattande 
fastighetsbestånd med cirka 460 byggnader.  

Föremål 

Det mest omfattande projektet på Nordiska museet de kommande åren är utflyttningen av de cirka 100 000 
föremålsposterna i södra markplanet i museets huvudbyggnad. Arbetet inleddes hösten 2008 och beräknas 
vara klart senast under 2014. Utflyttningen är ett mycket omfattande och komplicerat projekt, som för varje 
föremålstyp kräver volymberäkning och utredning samt analys av material med krav på olika slag av 
förvaring. En viktig del är därför utveckling av olika slag av förvaringssystem. Vid utflyttningen registrerings‐
fotograferas också samtliga föremål – en viktig del som både ökar säkerheten, effektiviserar det framtida 
arbetet och gagnar föremålsforskningen genom att materialet kan studeras i Primus och på 
DigitaltMuseum.  

 

 

I utflyttningsprojektet har arbetet under 2010 främst ägnats museets smyckesamling, vars flytt har 
avslutats. Dessutom har bland annat textilt material genomgåtts, ett magasin med hantverk inventerats, ett 
möbelmagasin etablerats och ett kompaktsystem för tavlor färdigmonterats. Under året har 14 500 
föremålsposter flyttats ut men totalt har 66 000 föremålsposter hanterats. Det beror på att omfattande 
omflyttningar är nödvändiga för att optimera förvaringen i magasinen. I detta arbete har föremålsposterna 
setts över och där det varit önskvärt har de delats upp på flera inventarienummer.  

Prestation: Utflyttningsprojektet  2010  2009  2008 
Utflyttade föremålposter  14 500  4 900  0 
Hanterade föremålsposter  66 000  20 650  1 250 
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Kostnaden för prestationen Utflyttningsprojektet uppgår till 6,4 mkr och utgörs huvudsakligen av kostnader 
för personal och inköp av förvaringssystem.  

I magasinen pågår ett ständigt förbättringsarbete. Klimatet mäts löpande i de olika föremålsmagasinen, 
liksom i arkiv och bibliotekssamlingar för att uppnå bästa möjliga förvaringsförhållanden. Stor 
uppmärksamhet ägnas skadedjursangrepp och skadedjursförebyggande arbete, så att åtgärder snabbt kan 
vidtas då angrepp upptäcks genom en systematisk skadedjurskontroll. Ett stort arbete pågår att sanera ett 
omfattande malangrepp i ett av magasinen. Museet har påbörjat arbetet med att uppdatera magasins‐
förteckningen över samtliga magasin och utställningar, liksom arbetet med att utveckla förvaringen i 
centralmagasinet. 

Vid sidan av utflyttningsprojektets översyn av föremål vid flytt av samlingarna till magasin med bättre 
klimat och större säkerhet, har ytterligare åtgärder vidtagits för att skydda och bevara museets föremål, 
såväl i magasin som i utställningar. Under året har 1 795 föremål vårdats eller konserverats.  

 

Antalet vårdade och konserverade föremål har kraftigt minskat sedan 2008. Detta beror på att antalet 
vårdade och konserverade föremål är knutet till vilka utställningar som är under uppförande eller som 
renoveras och antalet utställda föremål i dessa. Under 2008 gjordes en översyn av Dukade bord, vilket är en 
utställning som består av ett mycket stort antal föremål. 

Den nya transporthissen som togs i bruk 2009 är viktig för att minska skaderisken vid interna transporter. I 
den senaste basutställningen, Modemakt – 300 år av kläder, används metoder som ligger i frontlinjen för 
skonsam exponering av museiföremål. Utställningens montrar 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. Under året har ett par medarbetare 
deltagit i kursen Färg‐ och ljusorientering på Konstfack samt deltagit som arrangör och föreläsare i Forum 
för utställares och Föreningen för undervisning i svenska museer (Fuism) konferensdagar Digital teknik i 
utställningar.  

På Julita gård har konservatorer gjort en genomgång av 1800‐talsrummet på Skansenmuseet och pappers‐
konservatorn har sett över kartmaterial och förvaringen av detsamma i arkivet. Äldre förvaring har rivits i 
magasinet på Skansenmuseet och magasinet har städats, väggar och golv har vitmålats för att underlätta 
skadedjurskontroll och städning. Linne ur linneförrådet har evakuerats till entréns textilmagasin där det 
förvaras med bättre klimat. Under 2010 har ett större mögelangrepp konstaterats i ett magasin, vilket 
bedöms bero på bristfälligt klimat i magasinet under den varma och fuktiga sommaren. Statens fastighets‐
verk, som äger magasinet, ska i början av 2011 tillsammans med museet ta fram en plan för förbättrat 
klimat och en kostnadsberäkning av saneringskostnaden.  

Arkiv och bibliotek 

Förvaringen av arkivalier och fotografier förbättras kontinuerligt genom att gammalt emballage byts ut mot 
bästa arkivkvalitet. Under året har bland annat ett möbelhistoriskt arkiv, Futurum, gåtts igenom och fått 
nytt emballage och placering. Det omfattande arbetet med att rengöra, vårda och förse de cirka 800 
originalritningarna av museibyggnaden med nya omslag har avslutats under 2010 och ett urval av 
ritningarna har publicerats på webben. Även särskilda insatser har påbörjats för sköldebreven och genom‐
förts för delar av det topografiska arkivet och Gösta Glases arkiv. En översiktlig inventering av befintliga 
arkiv med avstämning av placering, vårdbehov och emballagets skick har påbörjats. Arbetet är omfattande 

Vård och konservering  2010  2009  2008 
Vårdade föremålposter  1 795  1 974  5 687 
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och mycket tidsödande och bedöms pågå fram till den planerade flytten av arkivet till museibyggnaden. Ett 
återkommande problem under året har varit vattenläckage i lokalerna, trots åtgärder av hyresvärden 
Vasakronan. 

För att bevara samlingarna, öka säkerheten och effektivisera hanteringen av arkivmaterial är det viktigt att 
mata in nyförvärv i accessionsliggaren och att förteckna dessa i databasen Visual Arkiv, liksom att ordna upp 
och förteckna äldre arkiv. Detta arbete pågår kontinuerligt.  

Biblioteket flyttade till nyinredda, ändamålsenliga lokaler i museets norra markplan 2007. Detta innebar 
stora förbättringar för de omfattande samlingarna – stabila hyllor, särskilda foliantsektioner, konstant 
klimat utan dagsljus, en sluten magasinsdel för det äldre materialet och en samlad överblick över hela 
biblioteksbeståndet. Under 2010 har arbetet med att ordna upp foliantsamlingen och varukatalogerna 
avslutats. Även den första delen av en skadeinventering av bibliotekets material enligt PAS‐metoden, 
Preservation Assessment Survey, har genomförts.  

Slott och gårdar 

Stiftelsen Nordiska museet har, vid sidan av museibyggnaden och Villa Lusthusporten på Djurgården, flera 
värdefulla anläggningar på skilda håll i landet såsom Tyresö slott, Julita gård, Svindersvik och Härkeberga 
kaplansgård. Det är ett omfattande fastighetsbestånd där det bara på Julita gård finns drygt 360 hus. 
Stiftelsen får i princip inga statliga anslag för att förvalta de kulturhistoriska miljöerna utanför Stockholm.  

Under 2010 har fokus i bevarandet av kulturmiljöerna legat på nödvändigt underhållsarbete för att skydda 
byggnaderna. En genomlysning har även genomförts av donationen och förvaltningen av Tyresö slott, vilket 
har resulterat i en åtgärdsplan för området som gäller de kommande åren. I samarbete med Tyresö 
församling har en vandringsslinga utarbetats i den engelska parken där besökarna vid ett antal punkter kan 
ta del av ett andligt spår, ett kulturhistoriskt spår och ett naturspår.  

På Julita gård har arbetet med byggnadsvård haft fortsatt hög prioritet. Till de större byggnadsvårdsprojekt‐
en för 2010 hör omläggningen av spåntaket på Skansenmuseet och renoveringen av Åttkanten, sedan 1920 
gästrum men ursprungligen gårdens brännvinsbränneri. Byggnaderna vid Gryts hage har fått en översyn 
med hjälp av byggnadsantikvariska medel och motsvarande arbete har påbörjats vid Tåkenön. Torpet 
Lövhagen har målats och renoverats och en fönsterrenoveringsverkstad har inretts med hjälp av 
integrationsprojektet Alternativ väg till arbete, AVA. Även arbetsmarknadsprojekt framför allt inom jobb‐ 
och utvecklingsgarantins fas 3 har styrts till byggnadsvårdsåtgärder. 

Även det levande kulturarvet på Julita gård kräver stora insatser. Planering och skötsel av genbanksodlingar 
med bland annat äpple och humle är viktiga inslag i bevarandearbetet. Lika viktig är skötseln av Julitas 
kulturmarker med herrgårdsområdets park med genbanksodling, köksträdgård och örtagård. Arbetet 
omfattar också skötseln av naturbetesmarker och slåtterängar samt upprätthållande av stängsel. En 
utredning om trädgårdens framtida struktur och funktion som lokal för de levande samlingarna har slutförts 
under året. Ett avtal med Impecta fröhandel har ingåtts om samarbete kring Julita gårds köksträdgård. All 
skadedjursbekämpning inom park och trädgård utförs sedan 2010 med biologiska metoder – det vill säga 
helt giftfritt. 

Gårdarna har städats och miljöerna och föremålen har gjorts i ordning inför säsongöppnandet på alla 
anläggningar. Inför öppnandet av Stora huset på Julita gård har brister i tavel‐ och gardinupphängningar 
åtgärdats. Särskilda insatser har ägnats föremålen som står i Tyresö slotts magasin. Klimatet har 
kontrollerats och magasinet städats och föremål har omplacerats. På Svindersvik har paviljongsbyggnadens 
vindskammares trasiga, smutsiga och hopknölade papperstapeter rätats ut och återuppsatts mot väggar. 
Vid visningssäsongens slut och stängningen av gårdarna har ett antal föremål tagits in till magasin för 
skonsammare vinterförvaring.  
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Forskning och kunskapsuppbyggnad 

Mål 
Öka  kunskapen  inom  det  område  museet  verkar,  bland  annat  genom 
forskning och samverkan med universitet och högskolor. 
 
Återrapporteringskrav 
Nordiska  museet  ska  redovisa  måluppfyllelse  samt  göra  en  analys  av 
resultatet i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Bedömning 
Måluppfyllelsen är mycket god. Arbetet med att öka kunskapen inom museets 
breda  verksamhetsfält  bedrivs  aktivt  i  många  olika  former,  både  på 
insamlings‐,  forsknings‐  och  utvecklingssidan. Museet  har  ett  väl  etablerat 
samarbete  med  universitet  och  högskolor  men  även  med  andra  museer, 
myndigheter och andra organisationer. 

 

Nordiska museets samlingar utgör en viktig bas för kulturhistorisk forskning och kunskapsuppbyggnad i vid 
mening. Museets uppdrag förutsätter en fortlöpande insamling i form av föremål, arkiv‐, foto‐, intervju‐ och 
minnesmaterial. Parallellt med insamlingen pågår kunskapsuppbyggnad och forskning. All forskning som 
bedrivs vid museet är externfinansierad. 

Forskning och samverkan 

Nordiska museet ska eftersträva ökad kunskap inom sitt verksamhetsområde genom bland annat forskning 
och samverkan med universitet och högskola. Nordiska museet har en unik ställning bland de kultur‐
historiska museerna genom att ha två professurer knutna till sig – den Hallwylska donationsprofessuren och 
Byggmästare John Mattsons donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska 
museet, vilket ger en direkt anknytning till såväl forskarsamhälle som utbildning.  

Museet har en särskild forskningsenhet, Institutet för folklivsforskning, där det vetenskapliga arbetet leds av 
innehavaren av den Hallwylska donationsprofessuren, som delar sin tid mellan museet och Stockholms 
universitet. Till arbetsuppgifterna hör att bistå museets olika avdelningar i forskningsrelaterade frågor. 
Professorn ingår i 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. Under 2010 har nio projekt1 varit knutna till institutet. 
Projekten rör såväl museets arkivmaterial, som föremål och genetiskt material. 

En viktig framtidsfråga har varit hur museets vetenskapliga kompetens samspelar med det omgivande 
samhället. Genom en generös donation av systrarna Ann‐Sofie Mattsson och Kerstin Skarne skapades 2009 
en professur i möbelkultur och 2010 kunde en överenskommelse formuleras som innebar att Nordiska 
museet knöt professuren till sin verksamhet. Byggmästare John Mattsons donationsprofessur i möbelkultur 
vid Linköpings universitet och Nordiska museet, utgör nu ännu en plattform mellan museet, universitet och 
högskolor inom och utom landet. Samarbete kring utbildning och forskning i möbelkultur och de teknik‐
områden som har anknytning till detta är till ömsesidig nytta för såväl studenter och lärare som musei‐
anknutna medarbetare och forskare. Bland annat inom museets möbelkonservators arbete finns ett 

                                                            
1 Sötsaker och massmarknad. Konsumtionskulturer kring socker och sött i Sverige från 1800‐talets slut till våra dagar, Genetisk 
variation i historiskt växtmaterial, Boken om ditt liv. Fotografialbum – minne – tid – identitet, Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: 
Ernst Manker och Nordiska museet, Berömmelsens kulturhistoria: Celebriteter och biografiska föremål i Nordiska museet, 
Folkhemmets rum, Textilt återbruk – materiellt och kulturellt slitage, Män i baddräkt och Strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser. 
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undervisningsansvar på Carl Malmsten, Furniture Studies, Linköpings universitet.  

Nordiska museets forskarskola, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhets‐
akademien, har haft som mål att öka antalet anställda med vetenskaplig skolning inom kulturarvssektorn. 
Forskarskolan avslutades formellt 2007. Finansieringen har dock fortsatt till och med 2010 för några 
doktorander som under utbildningstiden gjort studieavbrott med föräldrapenning. Forskarskolan har totalt 
haft 13 doktorander. Elva har avlagt doktorsexamen, varav en under 2010. Forskarskolan har utvärderats på 
uppdrag av Riksbankens jubileumsfond. Resultatet av utvärderingen var mycket positivt. 

Besök på arkivet och information om dess verksamhet ingår i etnologiundervisningen vid Södertörns 
högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet, liksom vid Institutionen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet. Inom ett antal av Nordiska museets ansvarsområden finns efterfrågad special‐
kompetens och flera av museets 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 
fleråriga medan andra är av kortare karaktär. 

En del av museets forskning handlar om att beskriva, evaluera och bevara växtgenetiska resurser och 
bedrivs i samverkan med forskare vid Uppsala och Linköpings universitet. Nordiska museets stora 
frösamling från mitten av 1800‐talet beskrivs och jämförs med levande frömaterial insamlat i bland annat 
POM:s regi (det nationella programmet för växtgenetiska resurser). Äldre sorter av köks‐ och lantbruks‐
växter har ett stort kulturhistoriskt värde för att förstå äldre tiders odlingsmetoder och miljöer. Specifika 
frågeställningar behandlar dels genetisk variation i oförädlade lantsorter, materialets genetiska förändring i 
ett historiskt perspektiv och bevarandeaspekter, dels aspekter på allmogens livsmedelsförsörjning. Ett 
särskilt ansvar vilar på Julita gård när det gäller biologisk mångfald, genbanks‐ och lantbruksområdet.  

Nordiska museet arbetar också för att öka den museologiska kunskapen och följer nationell och 
internationell forskning och utveckling på området. Inom bland annat ramen för Samdok drivs en 
fortlöpande diskussion kring museernas arbete med insamling och dokumentation.  

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 fredagsseminarierna, som har anordnats 12 gånger 
under 2010. Seminarierna är fora för ökad diskussion över avdelningsgränserna och bidrar till att 
medarbetarnas kunskaper fördjupas. Vid flertalet seminarier deltar kollegor från andra museer och ibland 
från universitetet, vilket främjar diskussionen och skapar nya kontaktytor. Museets personal deltar också 
formellt och informellt i olika samarbetsgrupper, nätverk och forskningsråd relaterade till museivärlden och 
forskarsamhället.  

Konferenser och seminarier innebär både kunskapsuppbyggnad och förmedling av kunskap. Under 2010 har 
museet arrangerat tre större konferenser. Forskningskonferensen Photography next belyste aktuella 
frågeställningar på det internationella forskningsfältet om fotografi. Sammanlagt deltog 95 personer från 11 
nationer i konferensen som finansierades med stöd av Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.  
Konferensen med temat Vernacular Crossing Borders arrangerades tillsammans med svenska ICOMOS 
kommittén för Vernacular Architecture, i samarbete med norska och finska ICOMOS. Konferensen samlade 
52 deltagare från 15 nationer. Samdoks höstmöte med temat Samdok på 2010‐talet – var med och forma 
framtiden genomfördes med 77 deltagare, huvudsakligen från Sverige men även några deltagare från Norge 
och Finland. Museets medarbetare har deltagit i olika konferenser eller gjort studieresor utomlands. De har 
även hållit drygt 80 föredrag i olika universitets‐, konferens‐ och museisammanhang i Sverige och 
utomlands. De har därutöver bidragit med artiklar i olika skrifter och digitala publikationer, samt deltagit i 
ett antal TV‐ och radioprogram.  
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Dokumentation och insamling  

Nordiska museets dokumentations‐ och insamlingsprojekt utgår från museets dokumentations‐ och 
insamlingsprogram och policy. De pågående och under året avslutade insamlingsprojekten, med tyngdpunkt 
i museets profilområden Kläder och mode, Hem och bostad, Seder och bruk och Naturbruk, 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, inte bara etnisk mångfald utan även mångfald 
relaterad till kön, generation och klass.  

 

 
 
 

 
Under 2010 har 330 föremål förvärvats. Biblioteket har förvärvat 1 721 böcker, arkivet har tillförts 267 
arkivaccessioner och 21 595 fotografier, varav cirka 20 000 fotografier tillkommit genom förvärv av Lars 
Halléns interiörreportagebilder från 1969‐2000. 

Museet har under året samlat in samtida svensk kläddesign bland annat genom fortsatt förvärv av 
vinnarnas plagg i Guldknappen, som är tidningen Damernas Världs designutmärkelse. Pristagarna har även 
intervjuats. Genom gåvor har museet förvärvat kläder från 1960‐talet samt prov på designern Barbro 
Sörmans kollektion från perioden 1960‐1990, en klänning med tillhörande axelremsväska av designern 
Gunilla Pontén samt ett armbandsur av märket Swatch som representerar 1990‐talets ungdomsmode. 
Förvärven omfattar även herrkläder såsom en manchesterkostym med skjorta, slips och skor använda 
under åren 1990‐2005. Andra erhållna gåvor är av många olika kategorier – från stickade vantar från 1940‐
talet till en hel duschrumsinredning från slutet av 1970‐talet bestående av toalettstol, handfat, 
badrumsskåp, handdukshängare samt tvål‐ och tandborsthållare.  

Ett stort antal förvärv är knutna till olika pågående eller nyss avslutade dokumentationsprojekt. Även 
forskningsprojektet Män i baddräkt har omfattat förvärv, då projektet bland annat kommer att presenteras 
i en utställning under 2011. Vidare har museet genom inköp förvärvat bland annat en spruta för spridning 
av insektsmedlet DDT av märket Maletta från 1960‐talet, spikmattan Yantra, smyckesringar av gjuten plast 
som är formgivna och tillverkade av Siv Lagerström på 1960‐talet, en glasskål formgiven för Orrefors av 
Sven Palmqvist 1944 och en dosa av sköldpadda och pärlemor från 1743. Ytterligare ett inköp är ett 
förmaksmöblemang som har tillhört Märta Helena Reenstierna, Årstafrun. Museet äger sedan 1946 hennes 
berömda dagböcker i original, förda mellan 1793 och 1839. I dagböckerna finns i detalj beskrivet hur 
möblemanget kom till. I september 1821 gjordes beställningen hos snickaren Johan Anders Udbye. För att 
bekosta möblerna tog Årstafrun tillvara silvertrådarna i en uttjänt gammal frack och löste in dessa mot 
kontanter. Möblerna är utförda i den specifikt danska empirestil som under 1800‐talets första decennier 
spreds till Sverige. 

Genom en gåva av Nordiska museets och Skansens Vänner har museet köpt ett gesällarbete i form av ett 
skåp ‐ För lite av inget ‐ av Peter Svensson från Carl Malmsten Furniture Studies, som är Sveriges ledande 
utbildning inom möbelsnickeri. Då det på museet finns gesäll‐ och mästarstycken av skråtidens 
möbelsnickare var det angeläget att förvärva ett gesällprov från vår egen tid med ett modernt formspråk. 
Det inköpta gesällarbetet är på flera sätt nyskapande och öppnar upp för intressanta jämförelser med äldre 
gesällprov och mästerstycken i museets samlingar vad gäller materialval, hantverksteknik, formgivning och 
kvalitetsaspekter. Vidare har museet genom Nordiska museets och Skansens Vänner förvärvat en klänning 
designad av Bea Szenfeld samt ytterligare en klänning av stickdesignern Sandra Backlund. Vängåvan har 
även bekostat inköpet av ett par skor och en väska samt två guldsmycken, en ring och ett halssmycke av 
guldsmeden Helena Edman. 

Nyförvärv (antal)  2010  2009  2008 
Föremål   330  349  321 
Böcker  1 721  2 199  2 657 
Arkivalier  267  273  245 
Fotografier  21 595  20 308  566 
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Med ambitionen att spegla museets utställningar, forskningsprojekt och dokumentationer har biblioteket 
under 2010 haft särskilt fokus på att förvärva litteratur om dandyism, plast, fotografi, bostad och boende – 
både antikvarisk och nyutkommen litteratur. Bland intressanta arkivförvärv finns ett arkiv med olika sorters 
skolpapper och papper från musikundervisning, scouterna och fritids från en pojkes uppväxt i Stockholms 
innerstad under 1980‐talet. Det rör sig om information om skolutflykter, scheman, föräldramöten, 
verksamhetsplanering med mera, vilket ger en tidstypisk och representativ bild av en medelklassfamilj och 
av ett barns levnadsvillkor. Vidare har barnteckningar från 1950‐talet inför mors dag, fars dag och 
föräldrarnas födelsedagar och namnsdagar förvärvats från en familj i Uddevalla. Därutöver har museet 
förvärvat ett poesialbum från 1930‐talets Stockholm som kompletterar en tidigare insamling av poesialbum. 

Nordiska museet har sänt ut så kallade frågelistor till fasta meddelare i hela landet sedan 1920‐talets slut. I 
dag finns svar på mer än 460 frågelistor i olika ämnen. Frågelistmaterialet är av olika karaktär beroende på 
när det tillkommit. I samarbetet med Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet i Lund har 
frågelistan Naturen för mig sänts ut under 2010 och funnits tillgänglig på museets webbplats. I samarbete 
med Skansen pågår arbete med att anpassa listan till barn och ungdom. För närvarande har museet också 
aktuella frågelistor om textilt återbruk och Astrid Lindgren. Dessa två har anknytning till forskningsprojekt 
vid Institutet för folklivsforskning respektive Växjö Universitet. Arkivet samarbetar också med Stockholms 
universitet och Vin‐ och sprithistoriska museet kring frågelistan Alkoholen i mitt liv, som skickades ut 2007 
och där svar fortfarande kommer in.  

Den fleråriga insamlingen av berättelser på temat Att minnas migrationen, ett samarbete med 
Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, har avslutats under året. Museet har samlat in minnen av migration 
under 1900‐ och 2000‐talen, med avsikt att både fånga dagens situation och komplettera museets tidigare 
dokumentationer av invandrare från bland annat Finland. Genom sin studiecirkelverksamhet och kontakter 
med massmedia, inte minst på olika invandrarspråk, utgjorde projektet en utveckling av tidigare 
minnesinsamlingsmetoder. Ytterligare två skrivupprop pågår, Jag är same tillsammans med Västerbottens 
museum och Skriv ditt 1900‐tal!.  

Inför en planerad utställning om Sopor 2011 har Nordiska museet ett pågående projekt om människors för‐
hållningssätt till att spara eller göra sig av med föremål. Arbetet har utförts genom intervjuer, deltagande 
observation och fotodokumentation, huvudsakligen i Stockholm och Uppsala. Arbetet i projektet Nya 
folkliga högtider har omfattat insamling av uppgifter om traditionen kring julaftonsprogrammet Kalle Anka 
på TV via upprop på museets webbplats. Dokumentation och föremålsinsamling inom projektet har även 
genomförts i samband med Melodifestivaltävlingen i Globen. Museet har också följt upp tidigare fältstudier, 
vilket bland annat omfattat fotografiska studier i ett par pilotundersökningar som utgått från äldre 
topografiska undersökningar. Dessa äldre undersökningar är de så kallade byundersökningarna, som 
genomfördes under 1930‐1950‐talen.  

Som komplement till Nordiska museets utställning Tvättstugan, som visades vintern 2009/2010, pågår en 
insamling av erfarenheter om livet i tvättstugan. Under 2010 har materialinsamling även pågått av tankar 
och erfarenheter om vardagsrummet och badrummet. Det insamlade materialet ska bearbetas och 
användas i bokserien Folkhemmets rum. Kronprinsessbröllopet dokumenterades i samarbete med 
Stockholms stadsmuseum, Livrustkammaren och Institutet för språk‐ och folkminnen. Insamlingen av 
föremål kompletterades med ett upprop till allmänheten om att berätta vad man gjorde denna dag och om 
sin personliga inställning till bröllopet. Arbetet är avslutat och ett uppföljningsseminarium har hållits med 
övriga deltagande institutioner. 

I arbetet med att utveckla insamlingsmetoderna har museet fortsatt att pröva den digitala teknikens möjlig‐
heter. Museet har utgått från erfarenheterna av pilotprojektet Brödbanken, som genomfördes under 2009. 
I Brödbanksprojektet, kunde man på museets webbplats lämna egna berättelser och besvara ett antal korta 
frågor, som kunde läsas och kommenteras av alla intresserade. Projektet har inspirerat till en insamling 
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under året i samband med utställningen Plast! och till dokumentationen av Kronprinsessbröllopet. 
Lärdomarna från projektet kommer även att vara till användning i samarbetsprojektet med Handikapp‐
historiska föreningen, om utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och 
erfarenhetsutbyte som startade 2010.  

Publikationer 

Nordiska museets förlag, har sedan länge en angelägen utgivning av vetenskapliga publikationer och böcker 
som vänder sig till en bredare läsekrets. Utgivningen följer museets inriktning och särskilda satsningar. 

På museets förlag har åtta böcker utkommit under 2010. Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen, 
som också ges som gåva till vänföreningens medlemmar, hade temat Modemedvetna museer. Här skildras 
museernas sätt att samla och presentera kläder och mode – den traditionella dräktforskningens kategorier 
ställs mot nya perspektiv. Boken speglar också den modeforskning och modekunskap som finns på många 
håll i dagens samhälle. Boken Modemakt – 300 år av kläder producerades i anslutning till utställningen med 
samma namn. Modemakt lyfter fram tre decennier som blev början till något nytt – 1780‐talet, 1860‐talet 
och 1960‐talet. Katalogen fördjupar kunskaperna om hur kläder har använts, om material och tillverkning, 
om modebilden, modebildarna och modet i vardagen. Boken blev av Kungliga biblioteket utvald till Svensk 
Bokkonst 2010, som ett av 25 goda exempel på bokkonst som har potential att stimulera och inspirera 
bokbranschen till ökad kvalitet i produktionen. Boken finns även på engelska. 

I serien Nordiska museets Handlingar har två doktorsavhandlingar publicerats. Den ena har titeln 
Skräddaren, sömmerskan och modet. Arbetsdelning och arbetsmetoder i tillverkningen av kvinnlig 
modedräkt 1770–1830. Här undersöker Pernilla Rasmusson, med utgångspunkt i olika museers 
föremålssamlingar, vad som hände med arbetsdelning och tillverkningsteknik när den kvinnliga 
modedräkten förändrades under decennierna runt sekelskiftet 1800. I den andra avhandlingen Män i 
kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900, studerar Anna Hedtjärn Wester porträtt 
av tre grupper av män. Gruppernas förhållningssätt till kostymen var relaterad till samhällspositionen, men i 
sättet att klä sig fanns också individuella strategier för att hantera både utanförskap och tillhörighet i det 
moderna samhället. 

 I ”hemtrefnadens” tid. Allmoge, nationalromantik och konstnärligt nyskapande i arkitektur, möbler och 
inredningar 1890–1930, av Johan Knutsson och foto Peter Segemark, beskrivs det intensifierade intresset 
för hemmet vid sekelskiftet 1900 som sammanföll med en ny syn på konst och vad som skulle räknas dit. 
Allmogekulturens uttrycksformer togs om hand i ett estetiskt förnyelsearbete där det harmoniska hemmet 
hade en viktig roll. Den rikt illustrerade boken lyfter fram möbler och miljöer som ofta förbisetts. 

Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, som redigerats av 
Ulrika Torell, Roger Qvarsell och Jenny Lee, handlar om hur förpackningar har omgestaltat våra 
konsumtionskulturer, hur de har förändrat produktionen och distributionen och hur de har intagit en viktig 
plats i våra vardagliga visuella miljöer. Bakom arbetet med boken ligger ett flerårigt samarbete mellan 
Nordiska museet och Linköpings universitet. 

Vid 100‐årsjubileet av Folkmusikkommissionens bildande hölls ett symposium i samarbete med Svenskt 
visarkiv. Föredragen vid symposiet har samlats i antologin Det stora uppdraget. Perspektiv på folkmusik‐
kommissionen i Sverige 1909–2008. I antologin ger nordiska forskare i 19 artiklar sin syn på kommissionens 
förutsättningar och ideologi och på verksamhetens betydelse.  

I anslutning till Äppeldagarna på museet och på Julita gård publicerades Äppeldagar året runt, en familje‐
kalender för 2011 som lyfter fram Julita gårds fruktodling och äpplen som kulturarv. 

Publikationer  2010  2009  2008 
Publicerade böcker på museets förslag  8  6  7 
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Stöd och samverkan 

Nordiska museet har en djup och omfattande kunskap inom sitt verksamhetsområde och samverkar med 
nationella, regionala och lokala museer som söker stöd, rådgivning och samarbete. Utöver detta 
förekommer ett omfattande samarbete med olika delar av samhället. Det sker inom många olika 
verksamhetsfält och med många olika aktörer. Nordiska museet ingår sedan mycket lång tid, som det 
största kulturhistoriska museet, i styrelserna för en rad institutioner runt om i landet. 

Nordiska museets olika enheter tog under 2010 emot 35 studiebesök från bland annat andra museer och 
universitet, både svenska och utländska. Utöver dessa studiebesök tillkommer 10 visningar av arkivet och 
biblioteket. Deltagarna kommer för att ta del av såväl enskilda föremålsgrupper eller företeelser, som 
museets arbetsmetoder, erfarenheter och specifika kompetens. Bland annat har museet tagit emot två 
studiebesök av museikollegor från Serbien, arrangerade av det svenska kulturrådet i Belgrad och Svenska 
institutet. Museet har under 2010 även tagit emot 56 praktikanter, från grundskolenivå till universitetsnivå 
och både från svenska och utländska utbildningar.  

Samtliga avdelningar arbetar för att öka kunskapen inom sina arbetsfält och museets personal deltar 
formellt och informellt i olika samarbetsgrupper och nätverk knutna till den statliga sektorn, museivärlden 
och forskarsamhället. Ett nära samarbete finns även med ett stort antal sinsemellan olika föreningar, 
särskilt i arbetet på stiftelsens kulturmiljöer.  

Nordiska museet har under 2010, tillsammans med övriga centrala museer, arbetat med regerings‐
uppdraget Förstärkt samverkan inom museisektorn (Ku2010/522/KT). En delrapport redovisades för 
regeringen den 15 juni 2010. Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2011.  

Tre tydliga exempel på samverkan, utöver de som redovisas tidigare i rapporten, är verksamheterna vid 
Samdoksekretariatet, Fotosekretariatet och Primussamarbetet, som omfattar både nationella och 
internationella parter. Sammanhållande för dessa samarbeten är Nordiska museet. Förutom med dessa 
samverkar Nordiska museet med ett antal aktörer i arbetet med att handlägga utförselärenden. 

Samdok, Comcol och Norsam 

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 väl fungerande exempel på aktivt, landsomfattande samarbete. Svenska museer har i 
Samdok ett nätverk för gemensam kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Nordiska museet är, 
genom ansvaret för sekretariatet, noden i nätverket. Sekretariatets huvuduppgifter är utvecklingsarbete i 
frågor om museernas samtidsinriktade dokumentation och insamling samt administration och information 
om verksamheten via bland annat Samdoks webbplats. Till de löpande uppgifterna hör arbete med 
Samdoks sju pooler, den årliga konferensen och möten inom forskningsrådet och Samdokrådet med 
företrädare för centrala, lokala och kommunala museer. Samdoks forskningsråd, tillika Nordiska museets 
forskningsråd, svarar för att i samverkan med museets avdelningar utveckla idéer och förslag till forsknings‐
projekt. Museets personal är aktiv i Samdoks samtliga pooler och samverkar i poolernas projekt med 
kolleger vid övriga museer. Arbetet innebär täta kontakter med kollegerna vid de cirka 80 institutioner som 
är medlemmar.  

Samdok verkar för ett vidgat internationellt utbyte. Sekretariatet tog 2007 initiativet till ett nytt 
internationellt nätverk knutet till ICOM, som resulterade i att en ny internationell ICOM kommitté ‐ 
COMCOL (Committee on Collecting) konstituerades 2010. Den utgör en internationell plattform för 
reflektioner kring insamlingens praktik, teori och etik, med syfte att vara till gagn för alla museer. 
Intresserade museer kommunicerar genom COMCOL Newsletter, som nås via bland annat Nordiska 
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museets webbplats. Vid ICOM:s generalkonferens i Shanghai under året, som hade temat Museer för social 
harmoni, anordnade COMCOL två sessioner där bland annat Samdok och förhistorien till COMCOL beskrevs. 

Fotosekretariatet 

Fotosekretariatet arbetar för rådgivning, kunskapsspridning och utbildning i fotorelaterade frågor till i första 
hand arkiv, bibliotek och museer i hela landet.  

I det elektroniska nyhetsbrevet Kvartalsbrevet förmedlas aktuell forskning, seminarierapporter, nyskrivna 
artiklar, länkar och mycket mer till cirka 520 prenumeranter i hela Norden. Genom webbplatsen publiceras 
kontinuerligt rapporter, artiklar, nyheter och ett kalendarium. Fotosekretariatet har även ett forum för 
rådgivning, genom sin diskussionsgrupp på Google Groups, vars medlemsantal kontinuerligt ökar.  

Fotosekretariatet deltar i externa arbetsgrupper och nätverk och har som stöd en referensgrupp med före‐
trädare för ABM‐sektorn samt personer med olika specialkompetenser. Fotosekretariatet har under året 
samarbetat med ABM‐centrum om frågor kring upphovsrätt, fotografi och webbpublicering och 
uppmuntrar de regionala institutionerna att förmedla kunskapen vidare lokalt.  

Genom Nationella fotografregistret sker samverkan direkt mellan sekretariatet och institutioner och 
föreningar på lokal nivå. Nationella fotografregistret innehåller uppgifter om fotografer och fotograffirmor 
som varit verksamma från 1800‐talets mitt och fram till slutet av 1900‐talet, och som efterlämnat bilder 
eller hela samlingar till arkiv, bibliotek, museer eller hembygdsföreningar. Registret är under kontinuerlig 
uppbyggnad och har under 2010 uppnått 2 400 poster. 

Sekretariatets utbildningsverksamhet är en del av arbetet med att sprida kunskap om vård, bevarande och 
förmedling av kulturhistorisk fotografi. I maj arrangerades den årliga Fotoveckan med temat Orts‐ och 
bygdefotografi från 1860‐tal till 1900‐talets första hälft. I juni arrangerades ett seminarium om upphovsrätt 
och licensiering av fotosamlingar med Creative Commons‐licenser. Syftet var att öka kunskapen hos 
målgrupperna om möjligheter att sprida kulturarvet genom licensiering. I september arrangerades en 
endagskurs i moderna analoga fotografiska tekniker för kollegor inom ABM‐sektorn. 

Samverkan sker både inom Norden och med övriga världen. Bland annat har en representant för Wikimedia 
Australien föreläst vid ett av Fotosekretariatets arrangemang och en medarbetare från Powerhouse 
Museum, i Sydney, i Australien har lämnat bidrag till Kvartalsbrevet. Den ansvariga för sekretariatet har 
även föreläst vid British Museum i London. 

Primussamarbetet 

Föremålssamlingarna och samlingarna med fotografi från arkivet registreras och lagras i databasen Primus. 
Primus används också som sökapplikation och kunskapskälla i det interna arbetet på museet. Genom 
webbapplikationen DigitaltMuseum har allmänheten tillgång till samma information. Både Primus och 
DigitaltMuseum utvecklas av KulturIT2 i Norge.  

I Sverige används Primus numera av många museer där Nordiska museet utgör ett centralt stöd, genom att 
bland annat leda ett gemensamt nätverk där alla museer i Sverige som använder sig av Primus ingår. 
Deltagarna träffas regelbundet och under 2010 har Nordiska museet arrangerat fyra nätverksmöten där 
museerna tillsammans med Kultur IT i Norge har diskuterat förvaltningsfrågor och behoven av vidare‐
utveckling. Nordiska museet ansvarar vidare för det omfattande arbetet med att acceptanstesta nya 
versioner av Primus. Detta görs i tät samverkan med övriga svenska Primusanvändare. Till arbetet hör att 
ansvara för den svenska översättningen av nya Primusversioner. Inför vidareutvecklingen av nya 
funktionaliteter sammanställer Nordiska museet de övriga museernas utvecklingsbehov och vidare‐
befordrar dem till Kultur IT i Norge.  
                                                            
2 http://kulturit.no 
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Under 2010 har Nordiska museet varit en aktiv och pådrivande part i det initieringsarbete som lett fram till 
att Kultur IT i november startade ett projekt som syftar till att bygga upp ett helt nytt och ännu kraftfullare 
museisystem än vad Primus utgör i dag. Ambitionen är att kunna erbjuda ett modernt och flexibelt system 
som enkelt går att anpassa till olika museers verksamhetsbehov samt att använda sig av öppen källkod och 
generella standarder. För de svenska museerna utgör denna satsning en unik möjlighet att kunna 
kraftsamla om en gemensam lösning.  

Utförsel 

Nordiska museet har ett uppdrag gällande utförselärenden. I arbetet ingår handläggning av ansökningar om 
exporttillstånd för kulturföremål, som regleras i 5:e kapitlet i lagen om kulturminnen (1988:950). Av de 
tillståndsärenden som Riksantikvarieämbetet tar emot går majoriteten vidare till Nordiska museet, övriga 
handläggs av Kungliga biblioteket, Nationalmuseum eller Riksarkivet. Arbetet med utförselärenden inne‐
fattar kontakter med tull, polis, antikhandel och auktionsföretag, förhandsbedömning inför auktioner samt 
deltagande i samrådsmöten med övriga tillståndsmyndigheter och Riksantikvarieämbetet. Museet har även 
byggt upp en bilddatabas över föremål som belagts med exportförbud. Den uppdateras kontinuerligt. 
Handläggningen av ansökningar för tillståndprövning är en tidskrävande uppgift med hög prioritet. Museet 
har hos Riksantikvarieämbetet framhållit behovet av mera effektiva handläggningsrutiner. 

Utförsel  2010  2009  2008 
Utförselärenden  208  122  248 
Förfrågningar  ca 100  ca 170  ca 175 
Auktionsbedömningar  6  6  7 
 

Under 2010 har 208 utförselärenden handlagts. Cirka 100 förfrågningar om utförsel har därutöver mottagits 
och förhandsbedömningar har gjorts inför 6 auktioner. Huvuddelen av förfrågningarna rör allmänna frågor 
om lagstiftningen, ansökningsförfaranden, vilka föremålsgrupper som är tillståndspliktiga och motiveringen 
till preliminära utförselförbud.  Frågor som rör tolkningssvårigheter och tillämpningen av lagen återkommer 
ständigt vid handläggningen. Under året har Riksantikvarieämbetet, tillsammans med övriga 
tillståndsmyndigheter, inlett diskussioner med representanter från antikbranschen kring lagstiftningen och 
ärendehandläggningen, då missuppfattningarna när det gäller hanteringen av utförsel och export av 
kulturföremål är stor inom denna sektor.  
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Tack vare våra vänner 

Nordiska museets och Skansens Vänner, en av Sveriges äldsta vänföreningar, har 2010 genomfört ett rikt 
program som gett vännerna många möjligheter att närmare lära känna Nordiska museets verksamhet. 
Nordiska museets personal har varit livligt engagerad i årets program, som bjudit på specialvisningar i nya 
utställningar som Plast!, Modemakt och Dandy samt tillfälle att få besöka Villa Lusthusporten och höra 
Styresmannen berätta om museet och dess verksamhet. 

Vänföreningen är ett stöd för museet i dess verksamhet. Genom en gåva av Nordiska museets och Skansens 
Vänner har museet köpt ett gesällarbete i form av ett skåp ‐ För lite av inget ‐ av Peter Svensson från Carl 
Malmsten Furniture Studies, som är Sveriges ledande utbildning inom möbelsnickeri och med vilken museet 
delar en professur. Då det på museet finns gesäll‐ och mästarstycken av skråtidens möbelsnickare är det 
angeläget att förvärva ett gesällarbete från vår egen tid med ett modernt formspråk. Det inköpta 
gesällarbetet är på flera sätt nyskapande och öppnar upp för intressanta jämförelser med äldre gesällprov 
och mästerstycken i museets samlingar vad gäller materialval, hantverksteknik, formgivning och 
kvalitetsaspekter. Vidare har museet genom Nordiska museets och Skansens Vänner förvärvat en klänning 
designad av Bea Szenfeld och ytterligare en klänning av stickdesignern Sandra Backlund. Vängåvan har även 
bekostat inköpet av ett par skor och en väska samt två guldsmycken, en ring och ett halssmycke av 
guldsmeden Helena Edman. 

Vänföreningens stipendium till medarbetare vid museet gick 2010 till en anställd för studiebesök i Shanghai 
och till en annan för att delta i kursen The London House Course, London. 

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