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Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö, Ku2015/02481/KL
Stiftelsen Nordiska museet har tagit del av Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och
design. Nordiska museet väljer att uttala sig om den museala och samlingsrelaterade delen av
utredningen:
Vi konstaterar att utredningen föreslår en utveckling av ämnesområdena i den professionella
världen på bekostnad av verksamhet, kunskapsutveckling och tillgänglighet till samlingar för en
bred allmänhet.
Arkdes har, tillsammans med andra centralmuseer, en viktig roll att med utgångspunkt i sina
samlingar och kunskapen om dem berätta om vårt samhälles framväxt. Arbetet är en förutsättning
för att tolka och diskutera sin samtid, en mycket viktig demokratisk uppgift, särskilt i tider med
stora utmaningar.
I Arkdes finns material från ett antal världskända arkitekter liksom ritningar från det moderna
Sveriges framväxt, ett material som speglar tillblivelseprocessen. För att säkra relevansen i dagens
samhälle och för framtida generationer är en fortsatt insamling fundamental. Arkitektur- och
byggnadshistorisk forskning där museet har en aktiv roll, är överhuvudtaget inte berört i
utredningen. Arkdes har dessutom en mycket framgångsrik pedagogisk verksamhet som riktar till
barn och ungdom vilken skulle förlora sin hemsvist om förslaget blir verklighet.
Nordiska museet vill framhäva att det folkbildande, demokratiska uppdraget som museer har inte
bör offras för en bildningsutveckling på den professionella sidan. För övrigt borde den föreslagna
nya myndigheten ekonomiskt bäras av en rad andra myndigheter samt branschen och ansvaret borde
delas mellan ett antal departement snarare än Kulturdepartementet ensamt.
Vi håller med utredningen om att förutsättningar finns för samarbete med bl. a Nordiska museet
kring utställnings- och programteman. Inte bara i en ny myndighetsform utan även med Arkdes i sin
nuvarande form.

Box 27820
115 93 STOCKHOLM

Besöksadress:
Djurgårdsvägen 6–16

Tel. 08–519 546 00
Fax. 08–519 545 80

Postgiro: 487 05–8
Bankgiro: 5822–7505

www.nordiskamuseet.se

Sammanfattningsvis vill Nordiska museet betona att ett självständigt museum med ansvar för
arkitektur, form och design med samlingar har en given plats i dagens museisverige och bör inte
ombildas enligt förslaget.
I handläggningen av ärendet har avdelningschef Susanna Janfalk varit föredragande.

Stockholm som ovan

Sanne Houby-Nielsen
Styresman för Nordiska museet
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