
       SVK:s möte med Kulturdepartementet på Sjöhistoriska museet den 27/9 2016 
 
 
Närvarande: 
Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Frid och departementsrådet Fredrik Linder. 
 
 
SVK 
Hans Christner, Sjöhistoriska Museets Vänner, ordförande i SVK 
Staffan Gullander, Skoklosters Vänner 
Anders Björklund, Etnografiska Museets Vänner 
Inger Wijnbladh, sekreterare 
 
Eva Qviberg, ordförande i Nationalmusei Vänner 
Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets Vänner 
Jesper Blid, ordförande i Medelhavsmuseets Vänner 
Bengt Telland, Tekniska Museets Vänner 
Anne Due, ordförande i Etnografiska Museets Vänner 
 
 
Mötet hade tillkommit på SVK:s begäran med anledning av förra årets statliga museiutredning, där 
museivänföreningarna över huvud taget inte omnämndes. Departementet var positivt till ett möte 
och den 27 september kunde vi träffa statssekreterare Per Olsson Frid och departementsrådet 
Fredrik Linder på Sjöhistoriska museet. 
 
Inledningsvis gavs en kort presentation av SVK som samarbetsorganisation och vår nuvarande 
anknytning till WFFM (World Federation of Friends of Museums). I detta sammanhang framhöll vi att 
vi önskade att SVK framöver skulle ses som remissinstans i museifrågor. Både statssekreteraren och 
Fredrik Linder uttalade att det kunde man utan vidare godta. Fredrik tillade att om vi vid något 
tillfälle skulle förbigås (sådant händer) så var det bara att ta kontakt med departementet. 
 
Därefter gjordes en presentation av vänföreningsrörelsens framväxt och nuvarande omfattning. 
Under huvudrubrikerna ”ekonomiskt stöd”, ”volontärinsatser” och ”intressefrämjande 
insatser/marknadsföringskanal” gav deltagarna en bild av de egna föreningarnas nuvarande 
aktiviteter och möjligheter. Särskilt betonades att vänföreningarna såg volontärinsatser som ett 
tillväxtområde i fråga om föreningsverksamheten. 
 
De intressefrämjande insatserna kunde ses som ett vidgande av museets nätverk, som inte bara 
förmedlar nyheter från museet utan också ger museet värdefull ”feedback” från den intresserade 
allmänheten. Av det skälet ansåg SVK att skulle framöver krav ställas på museerna att genomföra 
marknadsundersökningar borde det ske i samråd med berörd vänförening. 
 
Presentationen avslutades med att vi framhöll att SVK:s huvudönskemål är att statsmakten klart 
uttalar att man i fråga om museernas framtida verksamhetsutveckling ser positivt på värdet av aktiva 
vänföreningar. Helst skulle ett sådant budskap framföras i den kommande kulturarvspropositionen. 
 
Per Olsson Frid uttalade avslutningsvis sin uppskattning av vänföreningarnas insatser och detta var man 
beredd uttala offentligt. Hur var dock något osäkert. Eventuellt skulle en skrivning om värdet av ideellt 
arbete/volontärinsatser kunna inarbetas i den kommande propositionen. Vad gällde tidtabellen trodde 
man att kulturarvspropositionen, som även innehåller andra frågor än museernas organisation, skulle gå 
på lagrådsremiss före jul. Själva propositionen bör vara klar i mitten av mars. Departementet har bjudit 
in allianspartierna för att säkerställa en bred majoritet. (SD väntas vara i opposition). 



 
SVK kommer att ha fortlöpande kontakt med Fredrik Linder. 
 
Stockholm den 11 september 2016 
 
Hans H Christner gm Inger Wijnbladh 

 


