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Betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) 

Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum har uppmärksammat rubr. betänkande och vill 

framföra följande: 

Göteborgs Maritima Centrum bildades 1985 med målet att skapa världens största maritima 

centrum. De två viktigaste fartygen i detta är jagaren Småland och ubåten Nordkaparen som 

på ett påtagligt och levande sätt bidrar till att skildra det sena 1900-talets försvarshistoria 

och tidsanda. Stiftelsen är i sitt arbete med att vårda och berätta om det nationella arv som 

jagaren och ubåten utgör helt beroende av det statsbidrag om ca 1, 9 mkr som årligen utgår 

till stöd för verksamheten. Kopplat till detta statsbidrag är även den viktiga kompetens och 

det stöd som stiftelsens får ta del av genom det av de centrala museerna - SMM och SFHM - 

etablerade nätverket av försvarhistoriska anläggningar. 

I betänkandet föreslås bl. a att beslut över ett antal statliga bidragsanslag – däribland 

anslaget Bidrag till försvarshistorisk verksamhet – förs över till en nybildad statlig myndighet.  

Vi konstaterar att utredningen, så vitt vi kan se, inte närmare trängt in i bakgrund och syfte 

med detta anslag. Inte heller beskrivs den nuvarande beslutsordningen och den kompetens 

som är uppbyggd för en effektiv användning av detta anslag.  Det kan noteras att i 

Kultursamverkansutredningen 2010 konstaterades att ”vården och förmedlingen av det 

försvarhistoriska kulturarvet kräver en specialistkompetens som idag finns etablerad på de 

myndigheter som nu har ansvar för nätverket”. Det finns, mot bakgrund av betänkandets 

förslag, anledning att erinra om detta konstaterande. 

Innan beslut fattas om en ev. nyordning är det därför, enl. Stiftelsens uppfattning, mycket 

angeläget att bakgrund, syfte och de positiva resultat som hittills uppnåtts med detta anslag 

klargörs så att de kvaliteter som dagens ordning innehåller inte riskerar att gå förlorade vid 

en eventuell nyordning. 

 

Per Kärnman VD 

Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum 
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