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Diarienummer Ku201/02481/KL Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad Livsmiljö
Stiftelsen Kulturmiljövård tackar för att ha blivit ombedd att skicka in remissvar och har följande att anföra:
Ur antikvarisk synvinkel är det positivt att man lyfter fram bevarandet som ett exempel på ett sätt att tänka hållbart.
Förvaltandet med hänsyn till befintliga kulturvärden anges som en klok resurshushållning.
Utredningen har som förslag att renodla Arkdes till ”Myndigheten för gestaltad livsmiljö”. Arkdes är redan nu en
myndighet med uppgift att ”stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens
värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Man skall vara en nationell mötesplats samt driva
en utställningsverksamhet samt annan debatterande och pedagogisk verksamhet. Utredningens förslag går bland
annat ut på att skilja bort samlingarna från Arkdes verksamhet. Samlingarna skulle enligt förslaget förvaltas av
Nationalmuseum eller Moderna museet. Detta tror vi vore olyckligt av flera orsaker.
I förslaget nämns endast att det museum som samlingarna överförs till skall ha förutsättningar att klara vård och
visning av samlingarna. Vi ser det som att det är av stor vikt att man även har ett intresse av att vidareutveckla
samlingarna, inte bara vidmakthålla befintliga samlingar. På andra ställen i utredningen visar man på behovet av att
visa på fler perspektiv i kulturarvsforskningen och pekar på problem med att vissa grupper inte är representerade i
kulturarvsinstitutionernas samlingar. För att kunna uppnå en större mångfald då vi beskriver kulturmiljövärden, i
olika typer av utredningar, är vi beroende av en mängd arkiv, däribland Arkdes. Vi tror inte att vare sig Moderna
museet eller Nationalmuseum har något större intresse av att driva en lika aktiv utveckling av samlingarna rörande
arkitektur som Arkdes har gjort.
Mångfalden kommer inte att öka genom att samlingsverksamheten tillåts att stagnera.
Vi tror inte heller att förslaget att ta bort nuvarande utställningsverksamhet är lyckosam. Nuvarande utställningar
upplever vi som en mycket bra arena och plattform för den önskan man har om en ”mötesplats för områdets
aktörer”. I synnerhet om man i begreppet aktörer även inbegriper de viktiga aktörerna; ”brukarna” av arkitekturen
och livsmiljön. Nuvarande utställningar och verksamheter kring dessa gör att arkitekter, byggherrar, antikvarier,
allmänhet, såväl barn som gamla, på olika sätt kan mötas. Vi tror inte att den löst beskrivna utställningsverksamhet
som förslås finnas kvar inom den nya myndigheten kommer att få samma tyngd och kreativa utfall. Det finns
snarare en viss risk att det blir en arena bara för de invigda och professionella.
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