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Kulturrådets yttrande över förslaget ”En ny museimyndighet för 

hela den historiska utvecklingen i Sverige” 

 

 

 

Kulturrådet har givits tillfälle att yttra sig avseende ovan rubricerade förslag. 

 

Kulturrådet ställer sig positivt till förslaget att slå samman myndigheterna 

Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters 

slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) till myndigheten Statens 

historiska museer. Men vill samtidigt framhålla följande: 

 

Samtliga centrala museer speglar i något avseende delar av Sveriges 

historia, historia som utspelas inom landets gränser eller pekar på relationer 

med andra delar av världen, varför innebörden av förslaget till inriktning av 

verksamheten behöver förtydligas och utvecklas bl.a. i relation till övriga 

museer.  

 

De centrala museerna blir pusselbitar i att beskriva landets utveckling ur 

olika aspekter något som också finns väl beskrivet i museiutredningen (SOU 

2015:89) Ny museipolitik.. Museiutredningen föreslår inga organisatoriska 

förändringar bland museerna, men man grupperar ändå de centrala museerna 

ämnesvis och SHMM läggs då tillsammans med LSH och Nordiska museet 

inom ramen för ”Svensk allmän kulturhistoria”. Vilket är naturligt mot 

bakgrund av samlingsområden och inriktning.   

 

Den nu förslagna myndigheten är ett steg på vägen att skapa en 

museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige. För att på 

allvar kunna fylla rollen bör även Nordiska museet på ett naturligt sätt bli en 

del i uppdraget. 

 

Att den nya myndigheten ges ett tydligt uppdrag får inte förhindra att även 

övriga centrala museer reflekterar kritiskt över dagens samhälle ur ett 

historiskt perspektiv och arbetar med frågor om identitet och kulturarvsbruk, 

något som också museiutredningen påpekar. 
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Kulturrådets  uppfattning är att det kommer att finnas ökade behov av att 

bedriva forskning inom myndighetens nya ansvarsområde och även behov 

av att utveckla utställningar och pedagogik, vilket kan vara svårt att uppnå 

inom nuvarande ekonomiska ramar. 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Staffan Forssell med 

koordinator Erik Åström som föredragande.  I beredningen av ärendet har 

även enhetschef Magnus Boström och handläggare Jelena Jesic deltagit. 
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