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Yttrande 2016-03-14, Dnr Ku2015/02515/KL

Betänkandet SOU2015:89 Ny museipolitik
Sammanfattning
Carlsborgs museiförening är en ideell förening (orgnr 866600-3838) och är ansvarig för
museiverksamheten ”Karlsborgs Fästningsmuseum” - ingående i nätverket Sveriges Militärhistoriska
Arv. Föreningen avstyrker förslaget till ny museipolitik, vad avser organisering av ny museimyndighet.
Yttrande:
Att bilda nya myndigheter leder ytterst sällan till förväntande besparingar och effektiviseringar.
Särskild inte när det redan finns väl fungerade myndighet, Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM)
och nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Det bygger på utredningen ”Försvar i förvar” som
genomfördes av Kulturdepartementen och Försvarsdepartementet för drygt 10 år sedan. Utredningen
är en väl genomtänkt och behovsanpassad modell för hur främst det kalla krigets svenska
militärhistoriska kulturarv skulle bevaras.
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Bildandet av nätverket SMHA för åtta år sedan, med den uttalade expertkompetens som finns inom
såväl myndigheten som i de utvalda museietableringar som erhöll verksamhetsuppdragen, garanterade
att detta mycket speciella och i flera fall världsunika kulturarv skulle förvaltas och tillgängliggöras för
Allmänheten på bästa tänkbara sätt.
Det sista nämnda var med stor sannolikt avgörande för att Försvarsmakten valde att stödja och bidra
med huvuddelen av finansieringen.
Karlsborgs Fästningsmuseums uppfattning är att den kompetens och erfarenhet vi erfarit från
SFHM/SMHA riskerar att försvinna vid en förändring av nuvarande bidragssystem.
Vi kan inte nog poängtera nyttan vi upplevt av den särskilda kompetens vi erhållit från SMHA. Stödet
till både utställning för stora grupper av museibesökare men även smalare målgrupper med särskilda
specialintressen har burit frukt. Genom en kontinuerlig samverkan med andra museer, initierad bland
annat av SFHM, har vi lyckats utveckla museibesökandet till nya nivåer, särskilt positivt är våra lyckade
satsningar hos barn och ungdomar. Muséet har 34000 besökare om året där turister utgör den största
andelen besökare.

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Eva Härnqvist

Nadja Eriksson

V.Ordförande

Intendent

Karlborgs Fästningsmuseum
Befälsgatan 18
546 30 Karlsborg

Telefon
0505-451826

Faxnummer
0505-451829

Bankgiro
5748-1442

Org.nr.
866600-3838

