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Vi etniska kineser som bor och verkar i Sverige har tagit del av utrednings-rapporter 

inlämnade till Statens Museum för Världskultur (SMVK) för driftförbättring och följt 

debatten kring detta.   

Vi utgår från att intentionen är att bevara och främja kulturell mångfald, utveckla 

museiverksamheten och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Vi vill därmed ta detta 

dialogtillfälle i akt och framföra våra synpunkter, med förhoppning om ett bättre förankrat 

beslut. 

För det första, det som föranleder tanken att eventuellt samlokalisera de 3 museum 

(Östasiatiska, Medelhavs, Etnografiska) är den ständigt förvärrande ekonomin. När man har 

läst igenom olika utredningsrapporter kan man konstatera att problemet är artificiellt. 

Museiverksamheten finansieras mestadels av statens anslag, som dessvärre inte index 

uppräknas, vilket inte är tidsenligt, medan den fastakostnaden, till stor del lokal (ca 40%) och 

personal (ca 40%) ökar ständigt i takt med inflationsindex. Det är enkel matematik, den 

rörliga delen av de ekonomiska medlen äts upp med tiden. I och med detta försämras också 

förutsättningarna för en aktiv museiverksamhet. Om inte denna finansieringsmodell 

korrigeras, kan förlustkarusellen inte hejdas, detta oavsett driftmodell, sammanslaget eller 

separat. Vår första fråga är således: kan statens årliga anslag synkas med hyresrevision? Eller 

kan museiverksamheten undantas från marknadshyrorna? 

För det andra, i uppställningen av de olika driftalternativen har utredningsrapporten framställt 

för- och nackdelar för respektive alternativ, men presentationen verkar inte komplett. Den har 

visserligen uppskattat besparingar och direkta kostnader, men den har missat att belysa de 

alternativa kostnader för en sån samlokaliseringsåtgärd, såsom: packning och flyttkostnader, 

omställningskostnader, skador som kan förekomma under flytten, logistikkostnader om 

magasinen flyttas till Tumba, etc. En stor del av de antika objekten är mångtusenåriga och 

extremt ömtåliga och dessutom oersättliga. De klarar troligen inte en omständlig flytt. Dessa 

potentiella kostnader och skaderisker bör inte underskattas, vi anser att de behöver utredas 

ytterligare, för att ett väl underbyggt beslut ska kunna fattas. 
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För det tredje, efter decennier av hängivet arbete från Andersson, Karlgren mfl, har 

Östasiatiska museet arbetat upp en framstående position i konst-, arkeologi- och 

sinologiforskning. Museet och dess historia innehar i sig ett kulturvärde i världsklass. Det har 

blivit ett kulturellt landmärke för bl.a. etniskkinesisk kultur i Sverige, en viktig forskarby för 

sinologi i världen. Att flytta museets innehåll från denna byggnad kommer att medföra att 

dessa kulturvärden försvinner, eller förstörs. Vi ser inte denna aspekt återspeglad i rapporterna. 

För det fjärde, Museets ekonomi bör även förbättras med andra inkomstkällor än statens 

anslag. Den framgångsrika Terrakotta-utställningen som genererade stora överskott är ett 

lysande exempel på aktiv museiverksamhet. Intresset för Kina, Japan och Koreas dynamiska 

utvecklingar är stort idag. Likaså är behovet av att öka förståelsen för och kunskapen om 

dessa länder, inte minst för det svenska näringslivet. Östasiatiska museet har stor potential att 

bli ett levande forum för detta med hjälp av en aktivare museiverksamhet, t.ex. konferens- och 

event, vernissage, arrangemang av speciell utställning för gästkonstnärer från Kina och 

Ostasien. 

Östasiatiska museet sitter på ett kulturarv som få vet om dess verkliga värde. Museet kan 

överväga att starta utlåningsverksamhet av sällsynta samlingar mot ersättning, till andra 

institutioner eller företag, nationellt och internationellt. Med en mer aktiv museiverksamhet 

kan man starta en positiv karusell, och med förbättrad ekonomi som resultat. Att genomföra 

sådana aktiviteter kräver en kunnig och engagerad museichef. En delad överintendent är 

troligen inte tillräckligt. Vi ser gärna att SMVK ser över sin passiva driftstil och hitta en ny 

väg att driva aktiv museiverksamhet.  

Med allt ovan resonerat, anser vi att kulturdepartementet inte ska förhasta något beslut, utan 

invänta en mer grundlig och komplett utredning av en oberoende part. 
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