
        

 

  

_________________________________________________________________________ 
Stiftelsen Aeroseum                       Tfn: 031 – 558300                       Org.nr:  857209 - 9573   

Holmvägen 100                              Fax: 031 – 550913                       E-post: info@aeroseum.se   

417 46 GÖTEBORG                      Bankgiro: 5369 - 2075                 www.aeroseum.se  

                                                                      2016-03-17 

 

 

 

 

Kulturdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

Yttrande avseende utredning on ny museipolitik Ku 2015/02515/KL 

 
 

Sammanfattning 

 

Stiftelsen Aeroseum orgnummer 857209-9573 avstyrker förslaget till ny museipolitik, vad 

avser organisering av ny museimyndighet. 

 

Aeroseum anser att nuvarande organisation inom Sfhm/Smha är både personaleffektiv och 

ekonomiskt transparant där medlen går till nödvändiga projekt samt till drift. 

Kompetensen inom ledningen vid Sfhm/Smha är mycket hög mot de av Regeringens ställda 

uppdraget att bevara, vårda och visa det Kalla Kriget i 23 Militärkulturhistoriska 

anläggningar. 

 

Yttrande 

 

Försvarsmakten har de senaste 25 åren kraftigt reducerat sina förband. Efterhand som förband 

har lagts ned har det skapats en stor mängd lokala museum eftersom man är stolt över 

bygdens historia och ville visa denna för kommande generationer. Bedömt fanns det ca 65 

militära museum utspridda på olika orter i landet. Dessa museum fick på olika sätt stöd av 

kvarvarande militära cheferna. 

 

En utredning ”Försvar i Förvar” inventerade och konstaterade att Försvarsnmakten stödde alla 

dessa museum med materiel, pengar och ibland personal. Utredningen medförde att Sveriges 

Militärhistoriska Arv bildades under Statens Försvarshistoriska museum. Försvarsmakten 

gick med på att en ansenlig summa pengar skulle överföras till Kulturdepartementet för att 

direkt stödja de 23 museum som valdes ut i utredningen. Museerna valdes för att visa 

förbandsvisa karaktärer samtidigt som de skulle ha en geografisk spridning över landet. 

 

Om en ny myndighet nu skapas bedömer Aeroseum det tveksamt hur Försvarsmaktens ställer 

sig till att deras överförda medel inte går till de museum som namneligen nämnes i 

Regleringsbreven. 

Om Försvarsmakten känner sig obekväm med förslaget i utredningen och kräver tillbaka sitt 

stöd så stoppas samtliga militära museum inom Smha eftersom nuvarande årliga bidrag är 

nödvändiga för verksamhetens bedrivande. 
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Huvuddelen av Smha museer är små och kostnadseffektiva med ett stort mått av frivilligt 

arbete. Några av oss har lyckats växa till större storlek genom Sfhm/Smha stöd med pengar 

och kompetens som föremålshantering, säkerhet, marknadsföring, registrering, utställningar, 

föremål1svård etc… 

 

Stiftelsen Aeroseum har under ca 10 år försökt få Vgregionen och Göteborg Stad intresserade 

av att stödja vår verksamhet. Kommunen har visat ett totalt ointresse och VGregionen har till 

2016 för första gången beviljat ett årligt stöd. 

Av ovanstående anledning är Aeroseums oro stor inför en ny organisation, med ny personal 

som inte är insatta i de militära museernas bakgrunder. 

 

Aeroseum bedriver sin verksamhet i en Världsunik flyghangar nedsprängd i ett berg 25 meter 

under markytan. Denna annorlunda miljö kräver en stor förståelse för och kunskap om vilka 

projekt som skall beviljas för nödvändiga underhållsåtgärder. Denna kompetens finns inom 

Sfhm/Smha och garanterar att Flygberghangaren på Säve Flygplats i Göteborg bevaras till 

eftervärlden. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Roger Eliasson 

Ordförande Stiftelsen Aeroseum 


