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Enskilt yttrande över SOU 2015:89 

 

  Föreningen Skoklosters Slotts Vänner vill härmed ge sitt bidrag till utvecklingen och den nya 

inriktningen av de statliga museernas verksamhet. 

 

Vår förening. 

  Föreningen bildades 1998 med syfte att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och 

internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott. Genom medlemsavgifter och 

olika former av verksamhet skall föreningen tillföra ekonomiska bidrag till slottets fortsatta 

verksamhet. Föreningen har idag 330 medlemmar över hela landet och har under åren sedan 

starten skänkt över en miljon kronor i bidrag samt delat ut 150 000 kr i stipendier. Därutöver 

arrangerar föreningen kulturhistoriska evenemang i syfte att uppmärksamma det kultur-

historiska arvet i Skokloster från kloster- och stormaktstid och därigenom locka fler besökare. 

 

Våra kommentarer till SOU 2015:89 

  Skoklosters Slotts Vänner är en bland många aktiva, intresserade och engagerade vän-

föreningar som ger sitt stöd till museer, men vars insatser uppmärksammas i mycket liten grad 

och vars idéer och synpunkter på museernas verksamhet aldrig efterfrågas. Inte heller finns 

något som helst intresse hos myndigheten LSH att tillvarata de erfarenheter, kunskaper och 

ideella krafter som vår vänförening kan erbjuda. Vänföreningarnas medlemmar är kunniga 

representanter för museernas publik och ett mer aktivt samarbete med vänföreningarna skulle 

kunna bidra till en positiv utveckling. 

  Museiutredningen gör sig skyldig till samma grundläggande misstag som museimyndighet-

erna, att helt förbigå ”kundernas”, besökarnas, publikens synpunkter. Ordet kund, besökare 

eller publik går inte att hitta i utredningstexten, än mindre några antydningar om att där skulle 

kunna finns värdefulla kunskaper och erfarenheter att hämta. Det föreslås att en ny museilag 

tas fram för att stärka museernas fria ställning i förhållande till den politiska nivån. Det vore 

tacksamt om företrädare för museernas vänföreningar blir representerade i det fortsatta 

arbetet. 
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