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Förord
Statens maritima och transporthistoriska museer vill vid-

världsunika och okända kulturarv som vi planerar inviga i

ga människors världsbild genom kunskap som förändrar,

anslutning till Vasamuseet 2020. Forskningen bedriver vi

engagemang och oförglömliga upplevelser. I årsredovis-

genom vårt samarbete med Stockholms universitet inom

ningen berättar vi hur vi har uppfyllt vårt uppdrag – att

ramen för CEMAS – Centrum för maritima studier – men

bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det

vi har även flera andra forskningssamarbeten, bland annat

maritima och transporthistoriska kulturarvet. Den ger

med Uppsala och Göteborgs universitet och med univer-

en bild av bredden, omfattningen och betydelsen av vår

sitet i Danmark, USA och Storbritannien. Vår ambition är

verksamhet och är ett bra tillfälle att reflektera över vad vi

att fortsätta förstärka dessa samarbeten.

har åstadkommit. Och vi gör det under vårt nya myndighetsnamn som beskriver hela vår verksamhet.

Vår myndighet har en bred och stabil verksamhet som
bygger på många medarbetares kompetens och hängiven-

Under 2019 besökte närmare 2 miljoner människor

het. Med det som grund ser jag fram emot att fortsätta

från Sverige och övriga världen tre av våra fyra museer,

arbeta med det maritima och transporthistoriska kul-

Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum.

turarvet och ta ytterligare steg mot vår vision att vidga

Vasamuseet hade för första gången en bra bit över 1,5 mil-

människors världsbild – genom kunskap, upplevelser och

joner besökare, Marinmuseum nådde nästan 300 000 be-

engagemang.

sökare och även Sjöhistoriska museet ökade jämfört med
föregående år. Järnvägsmuseets utställning är stängd för
renovering och satsar därför extra mycket på att arrangera
resor med historiska tåg runt om i Sverige. Fler än 16 000
resenärer har deltagit på de uppskattade arrangemangen.
Allt detta ställer höga krav på att vi ger besökarna både
kunskap och upplevelser, vilket våra medarbetare arbetar
engagerat och framgångsrikt med. Museerna har härigenom betydelse för bildning och utbildning i dess olika
former men också för besöksnäringen och för Sveriges

Leif Grundberg

internationella relationer.

Överintendent och chef

Våra museer finns i tre städer – Gävle, Stockholm och

för Statens maritima

Karlskrona – men vår breda verksamhet sträcker sig

och transporthistoriska

över hela landet. Det möjliggörs genom samarbeten med

museer

ideella krafter, andra myndigheter, kommuner och privata
aktörer. Några exempel är vårt arbete med att uppmärksamma kulturhistoriskt värdefulla fartyg och fritidsbåtar,
varv och fyrar. Vi arbetar också med att se hur vi genom
samarbeten kan fortsätta bevara och visa våra väg- och
flyghistoriska samlingar. I allt det vi gör integrerar vi i allt
större utsträckning ett hållbarhetsperspektiv.
Kunskap och forskning är grunden för vårt uppdrag och
är därför en integrerad och viktig del av vår verksamhet.
Forskningen spänner från djupdykningar i arkiven till
dykningar på havets botten. Den ligger till grund för flera
av våra utställningar och bidrar till ständigt ny, gedigen
och kvalitetssäkrad kunskap att bygga verksamheten
på. Våra marinarkeologer har på det sättet genom sina
undersökningar en betydande roll i uppbyggandet av
Vrak – Museum of Wrecks, det nya museet om Östersjöns
6·
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Organisation
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM)

vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för

är en statlig myndighet som arbetar med att bevara,

alla i samhället. SMTM:s hörnstenar är kunskap som för-

utveckla och öka kunskapen om det maritima och trans-

ändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. SMTM

porthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar

är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och
Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

SMTM har organiserat verksamheten enligt följande

Vid SMTM arbetar cirka 230 personer. Verksamheten ska

uppdelning:

PROJEKT VRAK
– MUSEUM OF
WRECKS
Besöksutveckling

Samordnat
verksamhetsstöd

Marinarkeologiskt
museum

JÄRNVÄGSMUSEET
Museienhet
Tågtrafikenhet

Samling
Transporthistoria
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Resultatredovisning
Fördelning av kostnader och intäkter

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala
och lokala museer samt stödja ideellt arbete inom

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM)
delar in verksamheten i årsredovisningen efter de fem

myndighetens verksamhetsområde,
4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt

uppgifterna i instruktionen. Uppgifterna är att:

värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordons-

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom

typer som omfattas av myndighetens verksamhets-

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

område, och
5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och
samverkan med andra, exempelvis universitet och

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet

högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksam-

och annan pedagogisk verksamhet,

hetsområde.

Tabell 1 Fördelning av kostnader och intäkter per instruktionspunkt
(tkr)

2019

2018

Kostnader

Intäkter av anslag

Övriga intäkter

Kostnader

Intäkter av anslag

Övriga intäkter

83 268

45 808

1 895

78 792

41 126

1 102

243 685

102 863

208 562

236 081

105 325

185 159

4 086

4 275

84

8 731

1 867

66

4 Fartyg och fordon

39 599

22 432

4 819

36 741

22 910

4 754

5 Ökad kunskap

16 573

3 809

4 482

15 622

3 287

4 921

387 211

179 187

219 842

375 967

174 515

196 002

1 Förvaltning och nyförvärv
2 Tillgängliggörande
3 Stödja och samverka

Summa

Not: För att fördela kostnader och intäkter i enlighet med den uppdelning som resultatredovisningen följer har fördelningen ändrats jämfört med
årsredovisningen för 2018, som följde uppdelningen i SMTM:s vision. Jämförande uppgifter med 2017 saknas därför.

Av SMTM:s kostnader fördelas en större del, två tredjedelar, till uppgiften att tillgängliggöra samlingarna, dvs.

Avgiftsbelagd verksamhet

museernas öppethållande och verksamhet med att visa

De verksamheter som avgiftssätts med full kostnads-

upp våra föremål, skapa utställningar och bedriva pedago-

täckning består av museibutiker (försäljning av varor),

gisk verksamhet. Det är också inom detta fält som vi får en

uppdragsarkeologi (undersökning, utredning och andra

större del av våra avgiftsintäkter, från Vasamuseets entré

tjänster) och Vasamuseet. Vasamuseets butik ingår i

och från museernas butiker.

avgiftsområdet Försäljning av varor. Övrig avgiftsbelagd

Intäkterna för myndigheten har ökat mer än kostnaderna jämfört med föregående år. Det som utmärker sig är

verksamhet är framför allt uthyrning av lokaler samt specialvisningar vid Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och

framför allt de övriga intäkterna inom området tillgäng-

Järnvägsmuseet, men även mer konstanta intäkter som

liggörande, som har ökat till följd av att Vasamuseet både

t.ex. hyresavtal för restauratörer på museerna.

har höjt entréavgiften och fått fler besökare, men också för
att alla museibutiker har ökat sin försäljning.
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Tabell 2 Avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet (tkr)

+/– t.o.m.
2017

+/–
2018

Intäkter 2019

Verksamhet med
full kostnadstäckning
Försäljning av varor
Undersökning, utredning
och andra tjänster
Vasamuseet
Summa

Ack. +/–
utgå.
2019

+/–
2019

Kostnader 2019

Budget

Utfall

Budget

Utfall

8 202

915

24 100

27 137

24 100

25 437

1 700

10 817

-362

-125

3 000

1 819

3 000

1 384

436

-51

6 908

-7 240

155 489

173 860

155 489

165 178

8 682

8 350

14 748

-6 450

182 589

202 816

182 589

191 999

10 818

19 116

Övrig avgiftsbelagd
verksamhet
Budget

Utfall

6 500

3 710

Entréer och visningar
Övrigt

6 200

5 353

Summa

12 700

9 063

Intäkterna för Vasamuseet
är fördelade enligt följande:
Entréer och visningar

170 248

Lokaler

3 063

Bidrag

478

Finansiella intäkter
Summa

71
173 860

(avsnitt 8-14). Därefter redovisas kompetensförsörjningen

Sammantaget visar våra verksamheter med full kostnadstäckning ett överskott med 10,8 miljoner kronor för

i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

2019 och det ackumulerade överskottet uppgick till 19,1

och budgetunderlag och sist de områden som vi bedömer

miljoner kronor vid årets utgång.

relevanta för en rättvisande redovisning av vår verksam-

I verksamheterna Försäljning av varor och Vasamuseet

het (avsnitt 16-17).

har intäkterna överstigit budget.
För Vasamuseet höjdes entrépriset för 2019 samtidigt
som museet slog nytt besöksrekord. Ökat antal besökare
påverkar även försäljningen i myndighetens samtliga museibutiker. För uppdragsarkeologin sänktes intäktsbudgeten under året då mer tid ägnades åt uppbyggnad av Vrak.

Läsanvisning
Resultatredovisningen disponeras efter de uppgifter som
myndigheten getts i förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer
(avsnitt 1-7), samt de återrapporteringskrav som regeringen har angivit i Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens maritima och transporthistoriska museer
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1. Förvaltning av och
nyförvärv till samlingarna
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska särskilt vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten.

Beskrivning
Myndighetens samlingar på Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet med de transporthistoriska
samlingarna innehåller material som berättar om det svenska
maritima och transporthistoriska kulturarvet. Samlingarnas innehåll omfattar allt från flygplan, väg- och järnvägsfordon, fartyg
och fritidsbåtar till marinarkeologiska fynd, modeller, vapen,
konst, ritningar, fotografier och mycket mer. Myndighetens samlingar innehåller ca 163 000 föremål, ca 1 900 000 fotografier, ca 400 000 ritningar och ca 76 000 böcker. Därtill har vi
ytterligare föremål och arkivalier i de väg- och civilflyghistoriska
samlingarna, där ett arbete pågår med inventering och registrering. Vi uppskattar att de tillsammans består av mer än 12 000
föremål samt uppskattningsvis 1 200 hyllmeter arkivmaterial
och hundratusentals fotografier.

Analys och bedömning
SMTM bedömer att den samlingsförvaltande verksamheten är
välfungerande och håller en god nivå. Vi har pågående projekt
för att arbeta strategiskt inom viktiga och utmanande områden,
och gör kontinuerliga översyner av våra processer. Vi gör fortlöpande insatser för bevarande och registrering. Nya föremål har
förvärvats samtidigt som vi har gallrat vissa objekt i enlighet med
kriterierna i vår gallringspolicy. Samtidigt finns en del utmaningar för oss inom samlingsförvaltningen. Vissa av utmaningarna
är både organisatoriskt krävande och kostsamma och hanteras i
projekt som löper över lång tid. SMTM bedömer att vi har en god
hantering och planering i verksamheten, men vi har också en insikt om att det krävs uthållighet och tillgång till både ekonomiska resurser och kompetens för att vi ska kunna åtgärda behoven.

10 ·

En av våra utmaningar är tillgången till ändamålsenliga
lokaler för våra samlingar, framför allt Sjöhistoriska museets
och Järnvägsmuseets men även för väg- och flygsamlingarna.
Det finns problem med klimat, trånga utrymmen, arbetsmiljö,
säkerhet och skadedjur som är omfattande och kostsamma att
hantera.
En annan uppgift vi har att hantera är de väg- och flygsamlingar som tillfördes myndigheten 2018 och som har stora
samlingsförvaltande behov. Överförandet av dessa verksamheter från Trafikverket till SMTM innebar att kraven höjdes
på föremålsförvaltningen, då en museimyndighet omfattas av
museilagen och har tydliga krav på samlingsförvaltning och
tillgängliggörande i sin instruktion, vilket inte gällde då verksamheterna låg under Trafikverket. SMTM gjorde under 2018
en utredning som visade att det fanns brister i grundläggande
krav såsom registrering och säkerhet. Under 2019 har SMTM
påbörjat inventering och registrering av samlingarna. Eftersom
SMTM inte har tillförts medel för detta behov har vi omprioriterat inom myndigheten, men det innebär också att arbetet
håller lägre takt, och uppordning av arkiven kan påbörjas först
om några år.
Inordnandet av de transporthistoriska samlingarna innebär också att SMTM behöver se över rutiner och planer för
bevarandearbetet för att säkerställa att alla samlingsenheter på
myndigheten arbetar på ett likartat och kvalitetssäkert sätt.
Bevarandet av skeppet Vasa är en pågående och stor utmaning, men också en spännande uppgift då den bidrar till ny
kunskap om bevarande av träskepp som vi kan sprida i världen.
Efter att bytet av skeppets alla bultar nyligen har avslutats har
projektet med att ta fram en ny stödkonstruktion för Vasa gått
in i en mer intensiv fas. Bevarandeåtgärderna för skeppet Vasa
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är omfattande och komplicerade projekt. Arbetet är forskningsintensivt och genomförbart tack vare goda externa samarbeten.
Riksrevisionen har granskat säkerhetsarbetet i de statliga
centralmuseernas samlingsförvaltning. Rapporten visade att
museerna utifrån Riksrevisionens bedömning har en rad förbättringar att genomföra när det gäller säkerhet och spårbarhet
i samlingarna. SMTM bedömer att rapporten är relevant för vår
samlingsförvaltande verksamhet och vi har påbörjat åtgärder
utifrån rekommendationerna.
Flera av de ovan nämnda utmaningarna kommer att hanteras
inom ramen för ett flerårigt projekt inom SMTM som syftar till
att strategiskt utveckla samlingsförvaltningen.
SMTM:s kostnader för samlingsförvaltning är i nivå med tidigare år, men vi har behövt göra omprioriteringar under året. Det
har behövts för att kunna påbörja arbetet med registrering av
väg- och flygsamlingarna och för att kunna ta isbrytaren Sankt
Erik till varv. Det krävdes också när Trafikverket med kort varsel
meddelade att vi behövde flytta det väghistoriska arkivet, som
vi fram till i våras haft kvar i Trafikverkets lokaler.

Kvalitetsbedömning

Tabell 3 Översyn av samlingsförvaltande processer mot Spectrum

Process

Inkommande objekt (insamling)
Förvärv och accession (insamling)
Kontroll av placering och förflyttning
Beståndsinventering
Katalogisering
Utlämning av objekt
Inlån
Utlån

SMTM har policyer och rutiner för flera av de samlingsförvaltande processerna. Ett sätt att kontinuerligt höja och
säkra kvaliteten i vårt arbete med samlingsförvaltning är att
genomlysa våra processer och anpassa dem mot Spectrum,
en internationellt etablerad standard för samlingsförvaltande
processer. Spectrum bidrar till att säkra stabila, upprepbara,
personoberoende processer i samlingsförvaltningen som skapar
god kvalitet, effektivitet och säkerställer kompetensen inom
organisationen. SMTM:s målsättning är att se över minst en
process per år. Av tabell 3 framgår vilka processer för samlingsförvaltning som ingår i Spectrum samt vilket år processen har
reviderats hos SMTM.
Under 2019 har policy för inlån setts över, den har dock
inte blivit klar för beslut under 2019. Myndigheten har sedan
tidigare även policyer för insamling och rättighetsmärkning.
Dessa processer ska enligt plan ses över och uppdateras mot
Spectrum under 2020–2021.
För insamling av föremål kan vi mäta kvaliteten genom hur
stor andel av de nyförvärvade föremålen som har förvärvats i
enlighet med myndighetens insamlingsprocess. Kvalitetsmåttet
är att 100 procent av de insamlade föremålen ska ha förvärvats
i enlighet med processen, vilket vi har uppnått under 2019.
Inom området samlingsförvaltning är en viktig kvalitetsfaktor
lokaler för arkiv och magasin. Vi har ambitionen att framöver utveckla ett kvalitetsmått som kan visa hur stor andel av
lokalerna som är ändamålsenliga för förvaring av våra samlingar, men har idag inte någon lämplig referens för att mäta
förhållandena.

Översyn

2017

Planering av dokumentation
Tillståndskontroll och teknisk
bedömning
Samlingsvård och konservering
Ekonomisk värdering

2017 (rutindokument)

Försäkring och utställningsgaranti
(inlån)
Katastrofplanering för samlingar
Skada och förlust
Deaccessioner och avyttring
(gallring)

2018

Hantering av rättigheter
Reproduktion
Användning av samlingar
Samlingsöversyn
Granskning

2017 (rutindokument)
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Vasas nya stöttning kommer att bestå av en yttre vagga och ett inre skelett. Den nya vaggan kommer att ha fler stöttor än idag.
Under året har flera tester gjorts, här görs fysiska tester på punkter vars data sedan jämförs med samma punkter i en digital modell.
Foto: Anneli Karlsson

1.1 Verksamhetsutveckling
Under året startade arbetet med uppdraget Strategisk

fram prioriteringslistor för räddning, göra riskanalys av lokalerna och ha kontakt med räddningstjänsten. Insatserna
har påbörjats under 2019 men är inte slutförda.

samlingsförvaltning, som syftar till att utveckla myndighetens samlingsförvaltning mot ökad kvalitet, långsiktighet,
kostnadseffektivitet, förutseende och stolthet. Projektet
omfattar områdena ändamålsenliga lokaler, rationell
uppordning och inventering, säkerhet och spårbarhet,
dokumentöversyn och digitalisering av samlingarna.
Arbetet med översyn av de samlingsförvaltande pro-

1.2 Vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingarna
På Marinmuseum har projektet Säkra samlingar påbörjats,
som syftar till att inventera farliga ämnen och material

cesserna mot den internationella standarden Spectrum

i samlingarna och höja kompetensen hos personalen i

har fortsatt och i år har policy, rutiner och dokument för

hantering av farliga ämnen. Kraven på hantering av krigs-

inlåneprocessen fått en genomlysning och blivit uppdate-

materiel har höjts, och SMTM har fått det tillstånd som

rade. Bl.a. har ansvarsfördelningen gällande hantering av

numera krävs från Inspektionen för strategiska produkter

inlån blivit tydligare.

(ISP) för att tillhandahålla krigsmateriel. Tillståndet har

Med anledning av Riksrevisionens rapport om säkerhets-

medfört krav på uppdatering av vapensamlingens poster

arbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

i samlingsdatabasen Primus så att de innehåller uppgifter

har vi sett över vilka åtgärder vi behöver vidta, t.ex. att ta

om bl.a. tillverkare, kaliber och modell.

12 ·
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Säkerhet och spårbarhet har förbättrats för Marinmu-

försvårar en bra hantering. Höga radonhalter i magasin

seums möbler, möbelmagasinet har fått nya hyllor och

och arbetsutrymmen där föremålen hanteras har inne-

möblerna har inventerats. Inventeringen av Sjöhistoriska

burit att personalen inte har kunnat arbeta där.

museets föremål som är placerade i magasinet i Nättraby

På Vasamuseet fortgår projektet med att ta fram en ny
stödkonstruktion för skeppet Vasa. Fartyg och båtar vars

utanför Karlskrona har fortsatt under 2019.
På Sjöhistoriska museet har flera viktiga föremål läm-

skrov inte stöttas av vatten ändrar sakta men säkert form

nats till konservering, bl.a. en kammarkanon som troligen

på skrovet. Detta är tydligt på Vasa. Mätningar på skrovet

är från 1400-talet, 12 målningar från museets konstsam-

har bekräftat att formförändringar har skett. Forskning

ling och ett mynt från vraket Resande man som kommer

har under flera år bedrivits i samarbete med universitet

att ställas ut i det nya museet Vrak – Museum of Wrecks.

i syfte att bygga upp kunskap som kan användas för att

I fotoarkivet har de enskilda arkiven som till stor del är

konstruera en ny stöttning till Vasa. Projektet är nu i fasen

oförtecknade inventerats och prioriterats, så att de ska

att designa hur stöttningen ska se ut, i form av både en

kunna ordnas upp och förmedlas.

inre och en yttre stöttning. För att kunna designa stött-

Ett viktigt och ständigt pågående arbete är att ta fram

ningen behöver nya tester och beräkningar göras. Under

och förmedla kunskap om samlingarna. Under året har

året har tester av träet genomförts, bl.a. av träets elastici-

bl.a. en genomgång av museets stora samling av fartygs-

tet. En s.k. FE-modell (finita element) över skeppet, som

ornament påbörjats och ett samarbete med en gästforska-

används för att göra beräkningar, har tagits fram. Verifie-

re från Stavanger Maritime Museum har gett ny kunskap

ring av modellen pågår. Även en metod för att kunna väga
skeppet behöver tas fram, vilket har påbörjats. Byggstart

om tidiga besättningsfotografier.
I vissa av Sjöhistoriska museets magasin finns brister
i klimat, tillgänglighet och arbetsmiljö. I fotoarkivet är

för stödkonstruktionen är planerad till 2021.
I föremålssamlingarna har arbetet med att förbätt-

klimatet otillfredsställande ur bevarandesynpunkt, och i

ra spårbarheten genom uppmärkning och registrering

magasinet för konst är det trångt bland föremålen vilket

fortsatt under året. Ett forskarrum har iordningställts och

Den väghistoriska samlingen i Kjula innehåller alltifrån fordon, maskiner, verktyg och arbetsredskap till sådant som förbandslådor.
Det finns omkring 50 inventerade förbandslådor från olika tider och denna är troligen från 1940-talet.
Foto: Maria Skuldt
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Marinmuseum tog under året emot 13 fotoalbum som visar bilder på byggandet av de svenska ubåtarna Hajen, Abborren, Laxen,
Draken I och Draken II under 1950–60-talen.
Ursprungligen kommer albumen troligen från Kockums i Malmö.
– -

bevarandeinsatser har gjorts, bl.a. har samtliga textilföremål lagts i syrafria askar.
På Järnvägsmuseet har det malangrepp på fordonsmagasinet i Nynäs som upptäcktes förra året föranlett en omprioritering av resurser under 2019 för sanering och dokumentation av de järnvägsfordon i samlingarna som blivit
angripna. Städning, skadedjursbekämpning och frysning
av lösa textilier har genomförts. Vi har även planerat för
mer omfattande och förebyggande åtgärder.
SMTM har påbörjat uppordning av de väghistoriska
samlingarna i Kjula och de civilflyghistoriska samlingarna
på Arlanda som inordnades i SMTM 2018. I Kjula har
6 902 föremål inventerats, ett viktigt första steg för att få
överblick över vad samlingen innehåller. Efter inventeringen kan inregistrering av de föremål som ska bevaras påbörjas. En skattning är att 2 500–3 500 föremål
återstår att inventera. På Arlanda är föremålen inventerade sedan tidigare, men en reinventering har behövts då
Malangrepp på mörkblå yllesits i vagn som tillhört Bergslagernas Järnvägar. Under året har fler vagnar städats och lösa
dynor och textilier har frysts. Arbetet och undersökningarna
har dokumenterats. Foto: Nils Emil Nilsson
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placeringarna har behövt uppdateras. Hittills har 1 504
objekt ur flygsamlingen reinventerats och registrerats i
samlingsdatabasen Primus. En tillståndsbedömning av
flygplanen har utförts av inlånad metallkonservator.
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I magasinen i Kjula där den väghistoriska samlingen

1.3 Nyförvärv och gallring

bevaras finns stora utmaningar i klimat och säkerhet. I
lokalerna är luftfuktigheten hög, partiklar faller ner från

Under året har totalt 357 nyförvärv gjorts, varav 64 acces-

taket och området har utsatts för flera inbrottsförsök. I

sioner till samlingarna och 293 nyförvärv till biblioteken.

flygsamlingens magasin på Arlanda finns skadedjur och

SMTM har även gallrat 14 objekt.

en av lokalerna är otät.

Till Marinmuseums samlingar har 17 föremål accederats.

Det väghistoriska arkivet har sedan inordnandet

Bland föremålen finns en samling fotoalbum som berättar

förvarats i Trafikverkets lokaler, som vi behövde lämna

om svenska flottans ubåtshistoria, en lottaklänning och en

med kort varsel under våren. Arkivet har flyttats till andra

prickskyttedräkt. Två objekt har gallrats. Till biblioteket

lokaler men uppordning av de 900 hyllmetrarna arkiv

har 86 nyförvärv gjorts.

återstår.

Till Sjöhistoriska museets samlingar har 14 accessioner
gjorts. Bland föremålen finns tre radiostyrda modeller
av ångfartyg från skärgårdstrafiken, en optimistjolle i
plywood från 1960-talet och två fotoalbum från en Amerikaresa 1937. Tre objekt har gallrats, bl.a. en ångmaskin
som överläts till Tekniska museet. Till biblioteket har 187
nyförvärv gjorts.
Till Järnvägsmuseets samlingar har 28 accessioner gjorts
under året. Ett av föremålen är ett skrivbord från Hennans
station, vars stationshus idag står på Järnvägsmuseets
område i Gävle. Järnvägsmuseets samlingar har även
tillförts två ljuskronor från Kungliga väntsalen i Stockholm
från Tekniska museet, en biljettsamling från första resan på
Västra Stambanan samt en rapportstav och en rapporthylsa
som har använts för kommunikation mellan tågpersonal
och personal utanför tåget. Sju objekt har gallrats genom
överföring till Nässjö Järnvägsmuseum. Föremålen har
varit del av en tidigare deposition till museet. Järnvägsmuseets bibliotek har tillförts 20 nyförvärv.
Tabell 4 Nyförvärv till samlingar och bibliotek samt gallring av objekt
År

Antal nyförvärv

Antal gallrade objekt

2019

2018

2017

352

418

530

12

-

-

Not: Antal nyförvärv mäts i antal accessioner. En accession kan
innehålla ett eller flera föremål, foton eller arkivalier, även blandat.
Gallring av föremål avser endast samlingar, ej bibliotek. Uppgifter
om gallrade objekt har samlats in från 2019, varför jämförelseuppgifter saknas.

En av de ljuskronor av förgylld malm som en gång prytt
Kungliga väntsalen på Stockholms Central är nu åter i Järnvägsmuseets ägo. De gallrades bort i samband med en flytt
1970, men har via Tekniska museet kommit hem igen.
Foto: Tekniska museet
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2. Tillgängliggörande
av samlingar och kunskap
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska särskilt hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för
allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan
pedagogisk verksamhet.

Beskrivning
Myndigheten berättar om det maritima och transporthistoriska
kulturarvet för allmänheten genom basutställningar och tillfälliga
utställningar, visningar och programverksamhet, pedagogiska
program och via digitala plattformar som museernas webbsidor,
KulturPunkt och DigitaltMuseum. Föremål, bilder, texter och
filmer utgör utgångspunkten för de utåtriktade verksamheterna.

Analys och bedömning
SMTM bedömer att vi gör ett gott arbete med att tillgängliggöra
samlingarna och bedriva pedagogisk verksamhet. Museerna arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och anpassa den efter sina olika besöksgrupper. Vi ser tydliga resultat i att samtliga
museer har ökat antalet besökare, och vi vill särskilt lyfta fram
att antalet barn har ökat på våra museer. Våra besöksundersökningar visar att besökarna är minst lika nöjda som föregående år.
Den pedagogiska verksamheten som riktar sig till skolor är
särskilt viktig för att nå de barn som annars inte skulle komma
till museet, och här har museernas satsningar gett fortsatt resultat med ökat antal skolklasser på museerna. Vi märker också
att skol- och familjeverksamhet kan vara framgångsrika sätt att
locka museiovana besökare. I projekt där skolungdomar från
ytterstadsområden får guida på museerna kommer deras familjer
och vänner ibland för första gången som besökare. På Järnvägsmuseet har man märkt att det är större mångfald på de tågresor
som riktar sig till barnfamiljer.
Utställningarna på museerna är centrala för tillgängliggörandet, och bakom varje utställning ligger stora arbetsinsatser från
medarbetare med många olika kompetenser, vilket gör utställ-
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ningsprojekten omfattande och komplicerade. För att förbättra
planering och styrning av utställningsprojekten har SMTM därför
tagit fram en arbets- och delegationsordning och en ny utvärderingsmodell, som har börjat implementeras under året.
SMTM använder i allt större utsträckning de möjligheter som
olika digitala kanaler ger för att sprida kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Genom digitala kanaler
når kunskapen utanför museernas väggar, och tillgängliggör
enklare kulturarvet för personer med olika funktionshinder.
Digitaliseringen ger oss också möjlighet att anpassa innehållet med fördjupningar och översättningar till olika språk. Det
material vi publicerar på webben ökar stadigt i omfattning,
och vi lägger också resurser på att förbättra sökbarhet och
kontextualisering i befintligt material. Vi ser att besökarna är
mer aktiva på våra webbplatser och i våra samlingsdatabaser.
Även i utställningarna på museerna ger digitala verktyg nya
möjligheter att anpassa och levandegöra innehållet. Det måste
dock göras med hänsyn till museets speciella förutsättningar.
På t.ex. Vasamuseet blir det svårt att visa innehåll på digitala
skärmar eftersom det hindrar de stora besöksflödena. Där är
i stället audioguider på webben ett bättre sätt att förmedla
innehåll till besökarna, medan digitala skärmar kan användas
för att dirigera besökarna.
Järnvägsmuseet har varit fortsatt stängt i väntan på renovering, men verksamheten är efterfrågad. Intresset och engagemanget märks både på webben där många tar del av de bilder
och texter som museet har tillgängliggjort, och på resorna med
museitågen som blir allt lättare att sälja, och vi har ändå arrangerat fler resor än någonsin tidigare.
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Kvalitetsbedömning
SMTM bedömer att vi sammantaget uppnår god kvalitet i
tillgängliggörande av samlingar och kunskap. För att bedöma
kvaliteten använder vi olika nyckeltal, bl.a. från NKI-undersökningar (nöjd kund-index).
För att bedöma besökarnas upplevelse av det personliga mötet
på museet använder vi besökarnas svar på påståendet ”Jag
fick ett bra bemötande av museipersonalen”, som vi anser bör
vara minst 3,6 på en 4-gradig skala. Utfallet var 3,9 för både
Marinmuseum och Sjöhistoriska museet. Vasamuseet använder
besöksundersökningsverktyget Visitor360 med en 5-gradig skala.
Vårt mål är ett värde på 4 och utfallet för Vasamuseet blev 4,1.
Utfallet har ökat något för Sjöhistoriska museet och Vasamuseet
och är oförändrat för Marinmuseum jämfört med föregående år.
Som en del i att säkra styrning och kvalitet i utställningsverksamheten har SMTM tagit fram och under året börjat tillämpa
en arbets- och delegationsordning för utställningsprojekten, som
ska leda till att säkerställa resurser och budget och kvalitetssäkra måluppfyllelse av resultatet i utställningarna. En utvärderingsmodell har också börjat tillämpas, och de två första projektutvärderingarna visar att den nya arbets- och delegationsordningen
har inneburit en tydligare inriktning på projekten, men att det
finns utrymme att ytterligare förbättra processen för utställningsarbetet, goda samarbeten och rollförståelse.
I arbetet med att tillgängliggöra samlingarna digitalt använder
vi två mått för att definiera god kvalitet. Måtten avser de publicerade posterna på DigitaltMuseum. Av de publicerade posterna ska

För 2019 är 78 procent av de publicerade posterna försedda
med bild, jämfört med 75 procent föregående år. 84 procent av
posterna är försedda med rättighetsmärkning, jämfört med 86
procent föregående år. Minskningen vad gäller rättighetsmärkning förklaras av att ett stort antal poster från Järnvägsmuseet,
som tillhörde Trafikverket fram till och med 2017, nu har publicerats på DigitaltMuseum.
För att bedöma vår pedagogiska verksamhet, som består av
visningar, föreläsningar, skolprogram och annan programverksamhet, använder vi besökarnas svar på påståendet ”Jag lärde
mig något nytt under museibesöket”, som vi anser ska vara
minst 3,2 på en 4-gradig skala. Utfallet för Marinmuseum var
3,6 och för Sjöhistoriska museet 3,5. Vasamuseet använder
även för detta mått besöksundersökningsverktyget Visitor360
med en 5-gradig skala. Vårt mål är ett värde på 4 och utfallet för
Vasamuseet blev 4,5. Utfallet har ökat något för alla museer.

• minst 80 procent vara försedda med bild, och
• minst 80 procent vara försedda med en rättighetsmärkning.
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Den nya utställningen på Marinmuseum berättar om det svenska sjöförsvaret under 500 år från Gustav Vasas beställning av tio örlogsskepp 1522 fram till våra dagars försvar till havs. Foto: Mikael Dunker

2.1 Besöksutveckling och
verksamhetsutveckling

krona är upptagen på Unesco:s lista över världsarv, och
Marinmuseum är en viktig aktör för att förmedla världsarvet. Museet har under året inlett ett utvecklingsarbete av

Marinmuseum hade under 2019 fina besökssiffror med to-

sitt pedagogiska program kring förmedling av världsarvet

talt 295 854 besökare, en ökning med sex procent jämfört

utifrån den nya världsarvsstrategin. Ett särskilt pedago-

med tidigare år. Under juli månad slogs besöksrekord.

giskt program om världsarvets innovationer och hållbar

Det sommaröppna slup- och barkasskjulet fick också fler

utveckling har också tagits fram. Med hjälp av finansiering

besökare än tidigare år.

från Sida har Marinmuseum även kunnat utveckla ett

Besökarna på Marinmuseum skiljer sig mellan högsä-

program som riktar sig till familj och skola om de globala

songen på sommaren då de flesta är turister, och lågsä-

målen för hållbar utveckling. Programmet benämns Vårt

songen resten av året då det är fler lokala besökare. Utbu-

hav vårt arv och behandlar marina miljöer och framtids-

det i verksamheten anpassas därefter. Under högsäsong

frågor. Verksamheten i programmen redovisas under

är det fokus på att få verksamheten att löpa smidigt med

avsnitt 2.4. Visningsverksamheten har utvecklats, bl.a. har

alla besökare, och under lågsäsong försöker man locka till

familjevisningar visat sig vara ett lyckat koncept.

återbesök med mer varierat program. Örlogsstaden Karls18 ·
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Tabell 5 Marinmuseums besökssiffror

År

2019

2018

2017

Totalt antal besökare*

295 854

279 465

282 053

Vuxna**

114 508

99 425

109 241

47 080

39 040

42 085

Andel kvinnor***

43 %

43 %

47 %

Andel män***

57 %

57 %

53 %

36 069

31 529

33 765

Antal besökare ombord på ubåten HMS Neptun

110 264

105 152

118 432

Antal besök på museets webbplats

115 581

98 432

105 874

Barn och ungdomar t.o.m. 18 år**

Verksamhetsbesökare

Antal besökare i Slup- och barkasskjulet

* Avser anläggningsbesök samt extern programverksamhet.
** Antalet vuxna respektive barn och ungdom är den verifierbara siffran som registreras i kassasystemet, därför är summan av dessa lägre än totalt antal
besökare.
*** Baserat på besöksundersökning.

Utställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år invigdes av Sveriges marinchef Jens Nykvist. Foto: Mikael Dunker
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På Sjöhistoriska museet har antalet besökare ökat med

att drygt 17 000 fler barn kom till museet i år, en ökning

hela 25 procent jämfört med föregående år. Lekrummet

med 48 procent jämfört med föregående år. Museet har

Blubb som öppnade i slutet av 2018 har bidragit till både

gjort anpassningar bl.a. genom att göra plats för fler

nya och återkommande besökare. Besöksstatistiken visar

barnvagnar.

Tabell 6 Sjöhistoriska museets besökssiffror

År

2019

2018

2017

Totalt antal besökare

167 378

133 786

202 156

-varav på Galärvarvet

51 558

54 069

116 474

114 072

97 797

154 744

53 306

35 989

47 412

Andel kvinnor

53 %

52 %

55 %

Andel män

46 %

48 %

45 %

Besökare från Sverige*

52 %

68 %

54 %

Besökare från utlandet*

48 %

32 %

46 %

304 710

251 711

226 197

Vuxna

Barn och ungdomar t.o.m. 18 år

Antal besök på museets webbplats

Not: Besökssiffrorna 2017 omfattade 56 919 besökare till fritidsbåtsutställningen vid Galärvarvet som stängdes hösten 2017. Uppgifterna är därför inte
jämförbara med 2018 och 2019. Andel kvinnor och män summerar inte till 100 procent då 1 procent inte kunde eller ville uppge kön.
* Baserat på besöksundersökning.

Vasamuseet har i år slagit nytt besöksrekord och för

är gratis. Vasamuseet deltog i Kulturnatten under 2019

första gången haft mer än 1,5 miljoner besökare. Museet

och kunde då erbjuda gratis inträde för alla under kvällen,

är fortsatt populärt bland de internationella turisterna i

vilket lockade ca 9 000 besökare.

Stockholm, 89 procent av besökarna under 2019 var från

I Evimetrix årliga undersökning om Stockholms museer

utlandet. Vasamuseets satsning på att locka fler barn och

utmärkte sig Vasamuseet igen, för andra året korades mu-

unga till museet har fortsatt effekt, under 2019 kom drygt

seet till Stockholmarnas favoritmuseum och museet vann

26 000 fler barn och unga till museet jämfört med före-

även kategorin Starkaste varumärke.

gående år, en ökning med 12 procent. Museet omfattas

Vasamuseet arbetar aktivt med att öka antalet besökare

inte av fri entréreformen men har gratis inträde för barn

genom att delta i olika marknadsaktiviteter inom besöks-

och ungdomar och all pedagogisk verksamhet för skolor

näringen som arrangeras av bl.a. Visit Sweden.

20 ·
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Tabell 7 Vasamuseets besökssiffror

År

2019

2018

2017

Totalt antal besökare

1 532 779

1 487 983

1 495 760

Vuxna

1 284 004

1 265 953

1 279 339

248 775

222 030

216 421

Andel kvinnor*

49 %

50 %

53 %

Andel män*

48 %

49 %

47 %

Besökare från Sverige**

12 %

13 %

10 %

Besökare från utlandet**

89 %

87 %

90 %

1 109 615

981 305

948 787

Barn och ungdomar t.o.m. 18 år

Antal besök på museets webbplats

* Baserat på Visitor360-undersökning för 2018 och 2019, och på besöksundersökning v. 44 för 2017. Andel kvinnor och män summerar inte till 100 procent
då 3 procent inte kunde eller ville uppge kön.
** Baserat på Visitor360-undersökning för 2018 och 2019, och på stickprovsenkäter under hög- och lågsäsong för 2017.

Järnvägsmuseet är fortsatt stängt för renovering, men

öppethållande. Förutom öppethållande i fordonsmagasi-

fordonsmagasinet har varit öppet. Under 2019 prövade

net fokuserar Järnvägsmuseet under stängningen på pop

museet att hålla öppet under hela augusti i stället för

up-verksamheter och resor med museitåg, vilka redovisas

enstaka helger under året, vilket gav en viss ökning av

under avsnitt 4.2 Museitåg.

antalet besökare men det krävde också större resurser för
Tabell 8 Järnvägsmuseets besökssiffror

År

2019

2018

2017

Totalt antal besökare

2 052

1 329

40 042

124 148

84 636

-

Antal besök på museets webbplats

Not: Under 2018 och 2019 har museet varit stängt för renovering. Fordonsmagasinet har varit öppet för besök under 10 dagar 2018 och under augusti
månad 2019. Under 2017 var museet öppet 1 januari till 9 september.
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Järnvägsmuseet har en fordonssamling i världsklass. Under sommarhalvåret kunde besökare utforska lok, vagnar och
dressiner från mitten av 1800-talet
till idag. Foto: Mikael Dunker

På Arlanda visas den civilflyghistoriska samlingen av vän-

2.2 Utställningar på museerna

föreningen som håller öppet en dag i veckan. Under 2019
besöktes samlingen av 2 054 personer.
Ett betydande arbete har gjorts under året för att skapa

SMTM har skapat och förvaltar ett drygt 50-tal utställningar på de tre öppna museerna. Under året har fyra nya

SMTM:s nya marinarkeologiska museiarena Vrak – Mu-

utställningar öppnat, och arbetet med att skapa nya ut-

seum of Wrecks, som planeras öppna i slutet av 2020 vid

ställningar till det för renovering stängda Järnvägsmuseet

Galärvarvet i Stockholm. Museet ska visa och berätta om

och till den nya museiarenan Vrak – Museum of Wrecks

det världsunika kulturarv som ligger på Östersjöns botten.

har fortskridit.

Inga vrak kommer att tas upp för att skapa nya samlingar,

SMTM utvecklar kompetensen på myndigheten inom

vilket är värdefullt ur ett hållbarhetsperspektiv. I stället

digital förmedling, vilket är nödvändigt för att fortsätta

kommer vrak och andra lämningar att visas och kunskap

vara en stark museiaktör i landet. Ett nytt digitalt styrsys-

förmedlas digitalt på olika sätt i museet, på webbplatsen

tem har implementerats som på Vasamuseet används för

och i databasen DigitaltMuseum. Inlånade föremål från

kommunikation med besökarna via digitala skärmar och

SMTM:s samlingar och andra museer kommer att visas.

på Marinmuseum har införlivats i den nya introduktions-

Under året har kunskap sammanställts, utställningarna

utställningen om marinens historia. Styrsystemet gör det

planerats och bygget av museet har påbörjats. Ett kommu-

möjligt att snabbt och enkelt förändra innehållet på de

nikationsarbete för att väcka intresse för det nya museet

digitala skärmarna. På Marinmuseum används även styr-

har också inletts.

systemet för att tysta utställningar vid utrymningslarm.
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På Marinmuseum möter besökaren utställningar om

Sverige 1939–1945 öppnade under året. Utställningen

marinens historia. I år öppnade utställningen Svenskt

berättar om de polska ubåtar som internerades med sin

sjöförsvar under 500 år där besökarna introduceras till

besättning i Sverige under andra världskriget och är ett

sjöförsvarets övergripande historia genom en film och får

samarbete med Marinmuseet i Gdynia i Polen, som visar

möta olika människoöden från 1500-talet fram till nutid.

samma utställning.

Även utställningen Krigets ansikten – polska ubåtar i

Tabell 9 Utställningar på Marinmuseum 2019

Namn

Beskrivning

År

Svenskt sjöförsvar under 500 år

Om svenskt sjöförsvar från 1522 till idag

2019

Modellkammaren

Om teknikhistoria, hur maskiner och modeller användes under 1700-talets
storsatsningar på att rusta flottan

2016

Skeppsbyggeri

Om internationellt innovationscentrum på Örlogsvarvet i Karlskrona

1997

Land i sikte

Om äldre tiders navigationskonst

2003

Herravälde

Om kampen om Östersjön och den seglande stormakten Sverige

2004

Dykeriets historia

Om dykeriets historia genom århundraden

1997

Vraktunneln

En undervattenstunnel med utkik mot vrak och berättelser om dem

2018

Livet ombord

En bild av livet ombord på ett örlogsskepp

1997/2004

Tyghuset

Om hur flottans vapen hanterades på land

1997

Kanondäck

Om utbrytningen ur Finska viken 1790

1997

Galjonshallen

Galjonsfigurerna från Sveriges främsta krigsskepp

1997

Sist i ledet

Om den allmänna värnplikten

2010

Ytspänning

Om ubåtsjakter under kalla kriget

2010

Krigets svallvågor

Sverige och marinen under första världskriget

2014

Från segel till ånga

Om flottans förändring från segel till ångkraft

1997/2018

Örlogsstaden Karlskrona

Om örlogsstaden Karlskronas framväxt

2018

Krigets ansikten

Om internering av polska ubåtar i Svergie 1939–45

2019

Ubåtshallen plan 1

Om ubåtsvapnets 110-åriga historia

2014

Ubåtshallen plan 2

Personliga berättelser, händelser och spännande fenomen

2014/2017

Marinens mindre båtar

Marinens slupar, barkar och andra mindre båtar

2004/2018
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På Sjöhistoriska museet visas utställningar om handels-

året av de mindre barnen med föräldrar. Förutom utställ-

sjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Under året har inga

ningarna på museets arenor visas vandringsutställningen

nya utställningar tillkommit, men lekrummet Blubb som

Tro, hopp och kärlek om sjömanstatueringar på Sjöfarts-

öppnade i slutet av 2018 har inneburit fler besök under

museet på Åland.

Tabell 10 Utställningar på Sjöhistoriska museet 2019

Namn

Beskrivning

År

Modellkammare i källarplan

Fartygsmodeller ur museets samlingar

2014

Blubb

Lekrum med undervattenskaraktär för 0–6 år

2018

Klart skepp

Modeller av och berättelser från krigsfartyg genom tiderna

2002

Amphion

Delar av skeppet Amphion, Gustav III:s lyxjakt

1938/2018

Resenärerna

En utställning om Swenska Ost-Indiska Compagniet

2016

Salongsvestibul, fartyget Argentina

Om svenska linjetrafiken till Amerika

2014

Älskade skepp

Fartygsporträtt ur våra samlingar med berättelser om resor, äventyr, faror och
om andra platser

2017

Jag räddar liv

Samtidsdokumentation om sjöräddning i Medelhavet

2018

Shipping & shopping

Om handel och sjöfart

2010

Fyrskeppet Finngrundet

Om livet ombord på 1960-talet

2018

Isbrytaren Sankt Erik

Museifartyget och stadsisbrytaren från 1915

1980

Sankt Erik utställningsrummet

Om en isbrytare och att bryta is

2006

Fritidsbåtar i Härnösand

Fritidsbåtar ur museets samlingar

2017
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På Vasamuseet har Trädgårdsutställningen utanför Va-

I övrigt har arbete pågått med flera utställningsprojekt

samuseet fått nytt innehåll, nya växter och nya texter.

som öppnar 2020 eller senare.

Tabell 11 Utställningar på Vasamuseet 2019

Namn

Beskrivning

År

Bevara Vasa

Om det pågående arbetet med att bevara Vasa för framtiden

2009

Ansikte mot ansikte

Om människorna som dog ombord på Vasa

2004

Skeppsgården

Om konsten att bygga skepp på 1620-talet

1992

Vasagrisen

Filmrum för barn

2014

Meanwhile

Vad hände samtidigt i omvärlden på 1600-talet

2013

Kvinnorna – alltid närvarande,
sällan sedda

Om kvinnors livsvillkor under det tidiga 1600-talet

2017

Makten och härligheten

Om Vasas färger och forskningen kring hur hon var bemålad

2002

Bärgningen

Om hur Vasa hittades igen och bärgades från havets botten

1990

Kungens skepp

Om skeppet Vasas 1600-talshistoria

1990

Trädgårdsutställningen

Om Vasamuseets trädgård och om mat och medicin på 1600-talet

2003

Havet och människan

Om problematiken om människans påverkan på havsmiljön

2011

Föremål i fokus

Utvalda föremål ur samlingarna i fokus

2011

1:10 modellen

Färgsatt modell av Vasa

1990

Strid!

Om krigsskeppet Vasa

2011

Livet ombord

Om hur det var att leva ombord på 1600-talets krigsskepp

1990

Under däck*

Kopia i skala 1:1 av skeppets batteridäck

1992

Det seglande skeppet

Om konsten att segla på 1600-talet

1995

Segla ett skepp

En interaktiv utställning om att hala upp ett ankare, sätta segel och styra
skeppet med kollerstocken

2017

Om och med grödor som odlades på skeppet Vasas tid

1998

Vasamuseets trädgård – med rötter
i 1600-talet

*) Under däck är ett pedagogiskt rum som endast används för visningar och inte är öppet för allmänna besökare.
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På Järnvägsmuseets fordonsmagasin i Gävle, som hölls

samlingarna på webben utan också som en del av det

öppet under sommaren, har nya skyltar satts upp inför

publika arbetet.

säsongen.

SMTM gör samlingarna tillgängliga digitalt genom att
registrera och digitalisera fotografier, arkivalier och föremål

2.3 Förmedling i digitala kanaler

samt fotografera föremål. Uppgifterna läggs in i databasen
Primus, därefter kan de publiceras och bli tillgängliga för
allmänheten på plattformen DigitaltMuseum. Digitalise-

Digitala kanaler används i allt större utsträckning i mu-

ringsarbetet omfattar även registervård och utveckling av

seets olika verksamheter, inte bara för att tillgängliggöra

Primus och det så kallade ekosystemet kring Primus.

Tabell 12 Digital förmedling av samlingarna

År

2019

2018

2017

Totalt antal publicerade poster på DigitaltMuseum

398 905

225 945

227 597

-varav nytillkomna under året

172 960

-1 652*

9 765

103

70

65

Totalt antal publicerade Kulturnavsposter

5 604

4 393

4 248

-varav nytillkomna under året

1 211

145

35

909

881

662

Totalt antal publicerade mappar på DigitaltMuseum

Totalt antal presentationer på Kulturpunkt

Not: Publicerade mappar är fördjupningar om samlingarna i form av utställningar, mappar och artiklar kring olika ämnen. Kulturnavsposter är poster i
den öppna databasen KulturNav över termer och auktoritesbegrepp inom kulturarvsområdet. På KulturNav förvaltas informationen i olika listor och
distribueras vidare till samlingsförvaltningssystem internt och externt. Kulturpunkt är en plattform för digital förmedling av samlingar på en plats eller
i en miljö.
*) Minskningen berodde på att myndighetens verksamhetsbilder lyfts ut till egen samling och att en del därmed avpublicerats.

Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808)
–
har varit mycket betydelsefull för svensk skeppskonstruktion och skeppsbyggnadskonst.
Nu kan alla ta del av hans ritningar, även hans internationellt mest kända verk Architectura Navalis Mercatoria från 1768, via
DigitaltMuseum.
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En av SMTM:s artiklar på DigitaltMuseum handlar om passagerarångfartyget Mariefred, som trafikerat Mälaren i snart 120 år.
Denna bild är tagen på 1960 -talet. Foto: Arne Sundström

Under 2019 ökade SMTM:s publicerade poster på Di-

SMTM har nu totalt 36 artiklar på DigitaltMuseum. Årets

gitaltMuseum med nästan 173 000. Merparten bestod

artiklar berättar bl.a. om den svenska flottans fartyg Vana-

av Järnvägsmuseets samlingar som nu finns tillgängliga

dis världsomsegling på 1800-talet och sjökatastrofen då

för allmänheten. Publiceringen har föranlett över 2 600

passagerarfartyget S/S Hansa sänktes av en sovjetisk ubåt

kommentarer på Järnvägsmuseets poster på DigitaltMu-

utanför Gotland 1944. Ett antal av årets artiklar lades ut

seum, vilket visar på det engagemang som finns kring

i samband med den nya utställningen Svenskt sjöförsvar

Järnvägsmuseets samlingar. Detta intresse framgår även

under 500 år på Marinmuseum, bl.a. om de historiska

av det stora antalet nedladdningar och sidvisningar för

personer som presenteras i utställningen.
En viktig insats under året för att förbättra sökbarhet

Järnvägsmuseet på DigitaltMuseum, se tabell 13.
Ett viktigt tillskott under året är också publiceringen av

och kontextualisering i samlingsdatabasen Primus har va-

Sjöhistoriska museets stora ritsamling från skeppsbyg-

rit att se över och förbättra förvalslistor och terminologier.

garen Fredrik Henrik af Chapman från 1700-talet, som

Det har tidigare saknats standardisering av vilka begrepp

arkivet ofta får förfrågningar om. De ca 1 000 ritningar

som ska användas vid inmatning av data vilket försvårar

som ingår i Chapmansamlingen har scannats under året

sökbarheten och tillgängligheten för både interna och

och finns nu sökbara i DigitaltMuseum.

externa användare. Gamla databaser som konverterats

En viktig del i det samlingsförvaltande arbetet är att

till Primus användes bara internt så att ofullständiga

sätta samlingarna i sammanhang och via olika kanaler

sökresultat inte var ett problem för allmänheten. Dagens

förmedla berättelserna. SMTM har fortsatt det arbete

krav på allmän tillgänglighet och en växande datamängd

som påbörjades förra året med att skriva artiklar på

kräver användning av kontrollerade vokabulärer. Termer

DigitaltMuseum med utgångspunkt i ämnen och objekt

hämtas i första hand från normdatabaser som KB:s Svens-

i samlingarna. Under 2019 skrevs 33 nya artiklar, och

ka ämnesord.
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Tabell 13 Antal sidvisningar på webbplatserna relaterade till samlingarna

År

2019

2018

2017

Sidvisningar under rubriken samlingar

9 077

9 201

11 106

Nedladdningar via DigitaltMuseum

7 939

11 693

4 466

208 806

162 881

180 439

Sidvisningar under rubriken samlingar

54 433

50 045

53 499

Nedladdningar via DigitaltMuseum

58 967

62 519

28 035

1 033 625

812 462

824 837

14 081

10 710

10 590

2 218

5 488

1 117

46 532

34 840

55 636

Sidvisningar under rubriken samlingar

23 405

16 157

-

Nedladdningar via DigitaltMuseum

88 147

-

-

1 330 232

-

-

Marinmuseum

Sidvisningar via DigitaltMuseum

Sjöhistoriska museet

Sidvisningar via DigitaltMuseum

Vasamuseet

Sidvisningar under rubriken samlingar

Nedladdningar via DigitaltMuseum

Sidvisningar via DigitaltMuseum

Järnvägsmuseet

Sidvisningar via DigitaltMuseum

Not: Antalet sidvisningar har mätts vid brytdatum 1 december 2019. Vissa jämförande uppgifter saknas för Järnvägsmuseet, som tillhörde Trafikverket
fram till och med 2017.

Förmedling i digitala kanaler används inte bara för att

och hennes tid har tillgängliggjorts i ett antal podcasts. Att

tillgängliggöra föremål, arkivalier och fotografier. På

arbeta med innehåll i olika former ökar tillgängligheten,

SMTM:s webbplatser och i myndighetens sociala kana-

då fler personer kan ta till sig material på det sätt som

ler tillgängliggörs det maritima och transporthistoriska

passar just dem.

kulturarvet även genom texter, bilder, filmer och ljud.
Under året har vi producerat filmer som bl.a. berättar
om SMTM:s forskningsverksamhet, det internationella
samarbetet kring Vasas försvunna kanoner samt flera
filmer om marinarkeologi. Fördjupad kunskap om Vasa
28 ·
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Elever från en klass 7 i skolan Kastanjen i Botkyrka guidar på Vasamuseet som en del i projektet Unga visar Vasa.
Foto: Cecilia Nordstrand

2.4 Pedagogisk verksamhet

Även skeppsgosseskolan på Jarramas var populär, se

2.4.1 Publika aktiviteter

erbjöds även att lära sig knopslagning. Söndagskul har

redovisning under avsnitt 4.1 Museifartyg. Besökarna

På Marinmuseum hölls totalt 265 visningar under året, se

arrangerats 19 gånger under året och har haft bl.a. slöjd,

tabell 14. Sommaren är Marinmuseums mest intensiva

teater och dans på programmet. Under loven har barnen

period och visningar erbjuds då fyra gånger dagligen av

bl.a. fått lära sig om skeppet Vasa, skapa framtidsma-

museet och slup- och barkasskjulet, varav en hålls på eng-

skiner och lyssna på högläsning. Särskilt populärt var

elska. På sommaren visas även robotbåten Västervik och

dataspelseventet där barnen fick lära sig om världsarvet,

man kan pröva att segla bark, se redovisning under avsnitt

diskutera hållbarhet och bevarande och sedan bygga

4.1 Museifartyg. Antalet nedladdningar av besöksappen

Karlskrona och världsarvet i Minecraft. Evenemanget fick

har ökat med 13 procent. Marinmuseum har fortsatt med

stor medial spridning.

barnvagnsvisningar och prövat seniorvisningar, både

Under de kvällsöppna onsdagarna har bl.a. 16 föreläs-

av museet och Stumholmen. Marinmuseums magasin i

ningar hållits med totalt 549 besökare. Föreläsningarna

Nättraby utanför Karlskrona har visats vid två tillfällen

har berört bl.a. det marina hemvärnet, örlogsflottan

för allmänheten för totalt 186 besökare. Även magasinet

under Vasatiden och tapetmakerskor under 1700-talet.

i Berggården i Karlskrona har visats för 27 personer från

Vid kvällsöppet har även konserter, specialvisningar och

Marinmusei vänner, en exklusiv visning då magasinet

andra arrangemang hållits.

med många små oskyddade föremål inte är lämpligt för
allmänna visningar.

Marinmuseum har även deltagit i ett integrationsprojekt för invandrarkvinnor, där museet ger historiska till-

För familjerna har Marinmuseum erbjudit pyssel i

bakablickar på Sverige och kvinnors roll genom att arbeta

Sjömansverkstaden som 12 685 barn besökte under året.

med bilder och workshops.
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Tabell 14 Publika aktiviteter

År

2019

2018

2017

Publika aktiviteter

901

919

796

-varav antal visningar på museet

265

366

381

3 699

3 260

2 983

213

256

216

Publika aktiviteter

1 650

1 536

1 027

-varav antal visningar på museet

1 325

1 438

697

Uthyrda audioguider

1 467

1 116

1 319

Antal besökare i föremålsmagasin*

76

56

32

Antal besökare i modellverkstaden

84

91

85

19 044

18 846

17 025

6 705

6 399

6 039

201

165

183

166

-

-

Marinmuseum

Antal nedladdningar av app

Antal besökare i magasin

Sjöhistoriska museet

Vasamuseet

Publika aktiviteter

-varav antal visningar på museet

Antal besökare i magasin

Järnvägsmuseet

Antal besökare i magasin*

*) Antal besökare i Sjöhistoriska museets och Järnvägsmuseets magasin omfattar de besökare som deltagit i bokade visningar utanför allmänt öppethållande. Vid de tillfällen då magasinen varit öppna för allmänheten räknas besökarna med i Totalt antal besökare i tabellerna 6 och 8. Jämförande uppgifter
saknas för Järnvägsmuseet, som tillhörde Trafikverket fram till och med 2017.

Sjöhistoriska museet har haft 1 325 visningar under 2019.

net på Rindö och andra föremålsmagasin har samlat 76

Ibland hålls temavisningar, exempelvis om te under

besökare.

1700-talet, en viktig handelsvara som importerades från

På loven har särskilda aktiviteter för barnfamiljer

Kina och smugglades över Nordsjön. Sjöhistoriska muse-

erbjudits, såsom skattjakt med pirattema, sagostund

ets nya magasin för fritidsbåtar på Rindö i Vaxholm har

med sjöjungfru och teatern En världsomsegling under

iordningställts och haft öppet för allmänheten under två

havet. Museet hade sitt bästa höstlov någonsin med 6 361

helger med 868 besökare. Särskilda visningar av magasi-

besökare.

30 ·
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Sjöhistoriska museet har haft evenemang med hållbar-

6 705 visningar, som under sommarmånaderna ges på

hetstema. Under våren hölls en elbåtsmässa i och utanför

fem språk förutom svenska. Filmen om Vasa visas på 14

museibyggnaden med utställning av båtar och motorer,

språk dagligen och kan beställas på ytterligare sex språk.

möjlighet att provåka och även 16 föreläsningar på temat.

Audioguider finns på 17 språk förutom svenska och enkel

Under världsvattendagen hölls ett program i samarbete

svenska. Översättningarna görs både på turistspråk och

med Unicef om solenergi och hur det kan användas för

invandrarspråk. Vasamuseet erbjuder även visningar på

att rena dricksvatten och pumpa grundvatten. Samtidigt

teckenspråk och för besökare med synnedsättning, då

hade skaparverkstaden Ruskpricken hållbarhetstema med

man kan visa med taktilt material. Museet har i år börjat

bygge av solcellsdrivna modellbåtar. Sjöhistoriska museet

med pop up-verksamheter under sommaren. Vid 26 till-

har under året även haft många andra evenemang såsom

fällen bemannades stationer med pedagoger som visade

en familjedag om livräddning, modellbyggarhelg och bok-

t.ex. kopior av föremålen eller hur man laddar en kanon.

marknad. På Arkivens dag hölls öppet i arkiv, fotoarkiv

Föremålsmagasinet har visats vid 29 tillfällen, både för

och bibliotek.

allmänhet, bokade grupper och besökande kolleger.

Den årliga seglarskolan där barn 8–14 år får lära sig

För barn och familj erbjuds dagliga visningar och aktivi-

seglingens grunder med optimistjolle hölls i år inte bara i

teter under alla helger och skollov. Barnfilmen Vasagrisen

Djurgårdsbrunnsviken utan även som kostnadsfria prova

visas på sex språk. Familjespåret som är ett material för

på-kurser i Botkyrka under två veckor. 261 barn deltog

att på egen hand besöka museet finns nu på sex språk

totalt, varav 90 i Botkyrka.

utöver svenska.

Sjöhistoriska museet har även ett samarbete med

Under året har 24 programpunkter genomförts, bl.a.

Svenskt Demenscentrum som man har skapat ett pedago-

flera föredrag om livet för kvinnor i olika samhällsklasser

giskt program för, Möten med minnen.

under 1600-talet, och om bärgningen av Vasa.
Vasamuseet har många bokade evenemang under året,

För Vasamuseet med sin höga andel internationella
besökare är en viktig del att kunna erbjuda museiupple-

som ofta är middagar eller mingel i skeppshallen i kombi-

velsen på många olika språk. Museet har under 2019 haft

nation med visning av museet. Genom de bokade evene-

Det fixas och fejas dagen före sommarens premiärhelg på Rindö. I båtmagasinet visas ett 40 -tal fritidsbåtar, bland annat
mahognymotorbåten Dixie från 1900 och de kungliga salssluparna. Foto: Lina Granér
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mangen kan museet nå besökare som annars inte skulle

deltagit med pop-up om ångteknik vid skololympiaden i

komma till museet. Under året hölls 111 evenemang med

Gävle. Museets medarbetare har även bjudits in som fö-

totalt 12 933 besökare.

reläsare av andra organisationer för att berätta om Gävles

Vasamuseet har också fortsatt samverkan med föreningar såsom Kompis Sverige och Internationella bekant-

järnvägshistoria.
Arrangemangen med museitåg har utökats under tiden

skaper för att vara en mötesplats för nya och etablerade

som museet är stängt, se redovisning under avsnitt 4.2

svenskar.

Museitåg.

Järnvägsmuseet är fortsatt stängt för renovering, men
under sommaren, då man även kunde åka rälsbuss från

2.4.2 Pedagogisk verksamhet för skolelever och
lärare

Gävle centralstation till Nynäs. Ett 50-tal besökare har

SMTM:s museer erbjuder gratis pedagogisk verksamhet

deltagit i guidade turer under öppethållandet, och därtill

för skolelever och lärare. Museerna erbjuder olika pro-

har ett antal bokade visningar av magasinet genomförts

gram för elever från förskoleklass upp till gymnasiet och

där totalt 166 personer deltagit.

utgår inte bara från historia utan även naturvetenskap och

fordonsmagasinet i Nynäs har varit öppet för allmänheten

Ett sätt att bedriva publik verksamhet med stängt
museum är pop up-verksamhet, som har bedrivits vid

geografi och andra samhällsorienterande ämnen.
På Marinmuseum har antalet skolklasser ökat, i år har

sju tillfällen, framför allt vid resor med museitågen som

247 skolklasser besökt museet. Tio skolklasser deltog i

redovisas under avsnitt 4.2 Museitåg. Under resorna med

projektet Vårt hav vårt arv som handlade om de globala

påsktåget visades hur ånglok fungerade, och när peppar-

målen för hållbar utveckling. Eleverna fick se skräpflot-

kakståget gick från Uppsala till Gävle visades tåget för

ten Trash-tiki och delta i föreläsning och workshop om

allmänheten vid stationen. Järnvägsmuseet har också

de globala målen. Marinmuseum har även arbetat med

Tabell 15 Antal besökande skolklasser och elever på museerna

År

2019

2018

2017

247

228

229

4 755

4 695

5 353

417

332

429

5 555

5 293

5 766

2 066

1 843

1 782

Antal elever

42 942

40 189

38 955

Antal sidvisningar på webben som avser skolan

50 332

43 483

38 526

Marinmuseum

Antal skolklasser/grupper

Antal elever

Sjöhistoriska museet

Antal skolklasser/grupper

Antal elever

Vasamuseet

Antal skolklasser/grupper

Not: Uppgifterna i tabellen avser både bokade och obokade besök.
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Flotten Trash-Tiki byggdes för att uppmärksamma nedskräpning i havet och har seglats till Visby i samband med Almedalsveckan
innan den kom på besök till Marinmuseum i Karlskrona. Föreläsningar hölls på Marinmuseum för skolelever under en temavecka.
Foto: Oliver Lindkvist

barn med särskilda behov som har skapat en utställ-

terande ämnen anpassats. Under året har 24 lektionstill-

ning på museet. I det pedagogiska programmet om

fällen hållits med nio klasser.

innovationer och hållbarhet i världsarvet har eleverna
visats exempel på innovationer inom skeppsbyggeri i

Vasamuseet har haft ett stadigt ökande antal skolklasser, och under 2019 kom 2 066 skolklasser på besök.

utställningarna, och sedan fått skapa innovationer för

Museet erbjuder en mängd olika program för elever inom

att lösa de utmaningar som de globala målen beskri-

olika ämnen, och har på senare år utvecklat den natur-

ver. Studenter från Blekinge tekniska högskola har fått

vetenskapliga inriktningen där elever i laboratorium kan

bygga digitala modeller av världsarvet. Marinmuseum

få göra provtagning för att mäta mängden järn i träbitar

har även samarbetat med kommunen om SFI-undervis-

från Vasa, eller studera skeletten från utgrävningen av

ning i samhällsorientering som hållits i museets lokaler.

Vasa. Ett nytt program för högstadie- och gymnasieelever

Samarbetet med Sunnadalsskolan som sätter upp en

behandlar Vasa och propaganda. För SFI-skolor erbjuds

teaterföreställning i Marinmuseums lokaler har fortsatt

särskilt material och för särskolor skräddarsys varje besök

under året.

efter behov och önskemål, museet har pedagoger som

På Sjöhistoriska museet har 417 skolklasser tagits emot

är utbildade i alla funktionshinder. Skypevisningar av

under året. Skolklasserna erbjuds pedagogiska program

Vasa, där eleverna kan besöka museet och till och med gå

inom bl.a. bild, geografi, historia och samhällskunskap.

ombord på skeppet via Skype från klassrummet är fortsatt

Programmen handlar om upptäcktsresor, handelssjöfart,

populärt och används även av skolor i Stockholmsregio-

navigation och miljö. Förskoleprogrammen innehåller

nen som har svårt att komma till museet. Vasamuseet har

skapande verksamhet som att bygga båtar eller sätta ihop

också fortsatt projektet Unga visar Vasa där elever från

en teaterpjäs. Vid vissa tillfällen har museets pedagoger

ytterstadsområde får guida familj och vänner i museet.

besökt skolklasser som har svårt att ta sig till museet. I

Museet har också tagit emot lärarstudenter från flera uni-

ett mer långsiktigt samarbete med mellanstadieklasser i

versitet och högskolor som bl.a. får lära sig hur man kan

Upplands Väsby har lektioner i samhälls- och naturorien-

använda museer i undervisningen.
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3. Stödja och samverka
med museer och ideella
organisationer
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska särskilt lämna information, råd och annan hjälp till
regionala och lokala museer samt stödja ideellt arbete inom myndighetens
verksamhetsområde.

Beskrivning
SMTM bidrar till kunskapsspridning och kunskapsutbyte om det
maritima och transporthistoriska kulturarvet genom att arrangera forum för intresserade och genom samverkan med museer
och föreningar. Inom området hanterar SMTM även frågor och
beställningar från allmänhet och institutioner.

Analys och bedömning
En viktig del i att sprida kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet utanför museerna är att ge råd och stöd
till museer, föreningar och ideellt engagerade över hela landet.
I denna verksamhet märks att vi är efterfrågade och uppskattade men också att vi får mycket tillbaka, i form av kunskap och
bidrag och inte minst i form av personella resurser.
Vi bedömer att vi är framgångsrika i våra många samarbeten
med vänföreningar och andra föreningar och att vi har utarbetat
väl fungerande former för samverkan med den ideella sektorn.
Vi bedömer även att vi har en väl fungerande hantering av de
förfrågningar och besök i arkiv och bibliotek som kommer till
myndigheten.

34 ·

En viktig del av samverkan med civilsamhället sker inom
ramen för bevarande och brukande av fartyg och fordon som
redovisas under kap. 4.

Kvalitetsbedömning
De fora som SMTM arrangerar bedöms utifrån deltagarnas
uttryckta åsikter och engagemang. Som tidigare år har deltagarna under både Varvsforum och Fartygsforum muntligen uttryckt
uppskattning över arrangemangen. Likt tidigare år finns redan
frivilliga för att genomföra nästa års arrangemang, vilket är en
framgångsfaktor i arbetet. Även vid de båda Järnvägshistoriska
forskningsdagarna uttrycktes tydlig uppskattning från deltagarna.
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Vasa hade 64 kanoner ombord och endast tre av dem visas på Vasamuseet. Var de övriga är försöker projektet Hitta Vasas kanoner
att svara på. Inledningsvis har sjöbotten där skeppet Vasa sjönk undersökts i samarbete med Marinen och deras stora örlogsfartyg
HMS Belos (A214), som fungerar som dykfartyg. Foto: Niklas Ekström, Stockholm Flygfoto

3.1 Inkomna ärenden, arkiv
och bibliotek

Tabell 17 Antal besökare i arkiv och bibliotek

Marinmuseum

En del av myndighetens arbete med att lämna råd, information och annan hjälp är att handlägga ärenden och
förfrågningar från allmänhet och institutioner. Att hålla
arkiv och bibliotek öppna och hantera lån och beställningar är en annan viktig del.

Bibliotek
Arkiv

Myndigheten fyller en viktig funktion i att våra synpunkter är efterfrågade av andra. I många fall är det vår
marinarkeologiska kompetens som efterfrågas. Vi skriver
remissvar och yttranden till andra myndigheter och miljö-

Fotoarkiv

Sjöhistoriska museet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

42

108

21

460

401

505

5

3

3

135

195

161

11

9

7

26

30

42

Not: Järnvägsmuseet har varit stängt men biblioteket har haft 2 besökare 2019 och 10 besökare 2018.

domstolar och besvarar förfrågningar från privatpersoner,
forskare, skolelever och kolleger från andra institutioner.
Antal handlagda ärenden uppgick till totalt 516 under

3.2 Stöd till regionala och
lokala museer

året.
Tabell 16 Handlagda ärenden

SMTM bistår Riksantikvarieämbetet i bedömningar av
År

2019

2018

2017

ansökningar om stöd till ideella museer och verksamheter
inom det maritima och transporthistoriska området.

Handlagda ärenden

516

129

150

Marinmuseum samarbetar med Blekinge museum
inom restvärdesräddning, både genom diskussioner och

-varav från privatpersoner

328

38

Not: Ökningen från 2018 till 2019 förklaras av att antal inkomna
ärenden räknas på ett nytt sätt från och med 2019, då även forskarförfrågningar räknats med.

29

kunskapsutbyte och i planeringen där man kan hjälpa
varandra med lokaler, personal och räddningsutrustning
vid en krissituation. Marinmuseum har även bidragit med
kunskap till Blekinge museum med anledning av den nya
världsarvsutställning de planerar.
Sjöhistoriska museet samverkar med Länsmuseet i Västernorrland och Härnösands kommun om drift och utveck-
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ling av Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Ett stort antal båtar
från Sjöhistoriska museets samlingar och inlånade båtar
visas i museet. Sjöhistoriska museet har gjort tio utlån till
museer och har gett råd och stöd till Stensunds folkhögskola inför en utställning av deras maritima föremål.
Vasamuseet har deltagit i Riksantikvarieämbetets främjande av museipedagogisk utveckling och bl.a. berättat om
hur Vasamuseet arbetar med kollegialt lärande och med
Skypevisningar. Till Stockholmskällan, en digital resurs om
Stockholms historia för skolan, har Vasamuseet bidragit
med dokument om skeppet Vasas historia.
Järnvägsmuseet har rådgivit Spårvägsmuseet i Stock-

Fartygsforum i Oskarshamn gick av stapeln i oktober. Deltagarna i
mötet står uppställda ombord på den k-märkta ångbogserbåten Nalle,
som ägs och drivs av en ideell förening. Foto: Hans-Lennart Ohlsson

holm som ska bygga nya utställningar, och Ostkustbanans
vänner för korrekt färgsättning av en äldre personvagn.
Arrangemangen med museitågen sker ibland i samverkan

riska förening. Programmet innehöll presentationer av det

med andra museer, t.ex. Jamtli om julmarknadståget till

nuvarande reparationsvarvet i Landskrona, inrednings-

Östersund och ångtågspendeln mellan Östersund C och fri-

arbeten i kryssningsfartyg, information från landets olika

luftsmuseets egen station, och även Järnvägens museum i

varvshistoriska föreningar samt forskning på varvsområdet.

Ängelholm om Malmöresor. Järnvägsmuseet lånar ut delar

Kommunstyrelsens ordförande höll även en presentation

av fordon och föremål ur samlingarna, t.ex. till Järnvägens

av kommunen kopplad till varvsverksamheten. 30 personer

museum i Ängelholm och Östergötlands järnvägsmuseum

från tio olika föreningar deltog.

i Linköping. Museet har även lånat ut rekvisita till teateroch musikföreställningar.
Arbetsgruppen för SMTM:s nya museiarena Vrak –

I samarbete med Svenska seglarförbundets historiska
utskott ordnades i november det årliga evenemanget Historiska dagen med syfte att förmedla och utbyta kunskap om

Museum of Wrecks har under året träffat olika intressenter

fritidsbåtshistorien. Evenemanget lockade ett 100-tal delta-

såsom länsmuseer, länsstyrelser, kommuner, universitet

gare. Programmet innehöll bl.a. föredrag om Folkbåten och

och företrädare för civilsamhället i syfte att skapa nätverk

IF-båten och om Holms varv. Föreningen Veteranflottiljen

för det nya museet. Mötena har varit viktiga för att ta fram

är samarbetspartner vid arrangerandet av Örlogsdagar på

kunskap till det nya museet men också för att museet ska

Galärvarvet vartannat år.

kunna utvecklas till ett kunskapsnav och en samlande kraft
för marinarkeologin i landet.
Kontakter med och stöd till museer i andra länder

De järnvägshistoriska dagarna arrangerades i Gävle
28–29 september i samarbete med Järnvägsmusei vänner.
I programmet ingick bland annat föredrag om SJ:s ång-

redovisas under avsnitt 6 Internationellt och interkulturellt

loksanvändning 1910, Säfsnäs Järnväg, LKAB:s första norska

utbyte och samarbete.

malmvagnar och Skandinaviens minsta personvagnar.
Medarbetare på SMTM sitter i styrelsen för Nya Djur-

3.3 Forum, branschdagar
och samverkan med föreningar

gårdsvarvets renoveringsfond som under året delat ut
stipendier till båtbyggare, ofta nyutexaminerade och nya i
branschen, som en uppmuntran i sitt upprätthållande av
hantverket.

Fartygsforum arrangerades i Oskarshamn 12–13 oktober
tillsammans med Oskarshamns sjöfartsförening. Programmet bestod av besök i sjöfartsföreningens anläggningar
samt presentationer av Transportstyrelsen, Arbetets museum, rederinäringen och ideella föreningar. Frågor som

3.4 Vänföreningar och samverkan
i museiverksamheten

behandlades var bl.a. marknadsföring och reseförsäljning

Vid Marinmuseum finns Marinmusei vänner som anordnar

för de historiska fartygen. 32 personer från 17 organisatio-

aktiviteter för sina medlemmar. Det finns även vänförening-

ner runt om i landet deltog.

ar för robotbåten Västervik och motortorpedbåten T38. För-

Årets Varvsforum arrangerades 11–12 maj i Landskrona
och Helsingör tillsammans med Landskrona varvshisto36 ·

eningen för HMS Västervik ansvarar för översyn av fartyget,
vänföreningen för T38 ansvarar för underhåll, driftsättning
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och körning av fartyget. Barkarna vid Marinmuseum seglas

år deltog hon i Båtklubbarnas dag och på fritidsbåtsmässan

under sommarhalvåret av föreningen Carlskrona båteskader

Allt för sjön. Museet har också samarbetat med volontärer

som under högsäsong även gör publika seglingar för museets

som varit yrkesverksamma inom Sjövärnskåren och Mari-

besökare. Ubåtsklubben Hajen genomför bokade visningar

nen när vi under året åter har driftsatt och kört Ångslup 45.

av HMS Neptun och ubåtshallen.

Sedan flera år finns ett samarbete med Föreningen isbryta-

Under produktionen av utställningen Svenskt sjöförsvar
under 500 år har museet samarbetat med Försvarsmakten

ren Sankt Eriks vänner kring fartyget Sankt Erik.
På Vasamuseet har Föreningen Vasamuseets vänner

för att kunna spegla marinens verksamhet i samtiden. Sam-

programverksamhet och projekt för att främja museets

arbetet har bl. a. gett SMTM möjlighet att filma ombord

verksamhet. Föreningen är viktiga ambassadörer för mu-

på korvetten HMS Helsingborg. Marinmuseum har även

seet och deltar aktivt i den fleråriga satsningen Hitta Vasas

samverkat med Blekinge museum, Karlskrona kommun,

kanoner. I dag finns endast tre av skeppets 64 kanoner

Blekinge tekniska högskola, innovationsfrämjande Blue

på museet och projektet syftar till att hitta de saknade

Science Park och Högskolan i Skövde för att utveckla den

kanonerna. Projektet görs i samverkan med Hollands, Stor-

pedagogiska verksamheten kring världsarvs- och hållbar-

britanniens och Danmarks ambassader samt den ideella

hetsfrågor.

föreningen Vetenskap & Allmänhet. Vasamuseets vänner

Inom ramen för Sjöhistoriska museets verksamhet finns

ansvarar för satsningens arkivforskningsprojekt. Ytterli-

flera ideella föreningar. Föreningen Sveriges Sjöfartsmu-

gare redovisning om Hitta Vasas kanoner finns under 5.2

seum i Stockholm bildades 1913 och var initiativtagare till

Forskningsprojekt.

byggandet av Sjöhistoriska museet. Föreningen är i dag en

Vid Järnvägsmuseet har Järnvägsmusei vänner bidragit

viktig bidragsgivare till museets verksamhet. Under året

vid renovering av flera lok och vagnar. Vänföreningen har

har föreningen bland mycket annat bidragit till byggandet

också gjort en insats för att digitalisera foton, ritningar

av lekrummet Blubb, scanning av de många ritningarna av

och tryck, inte bara för Järnvägsmuseet utan även för

skeppsbyggaren af Chapman som vi har i arkivet och ut-

Marinmuseum och Sjöhistoriska museet. Föreningen

ställningen i Fritidsbåtsmuseet i Härnösand som bl.a. visar

har medverkat vid de järnvägshistoriska dagarna och vid

fritidsbåtar ur museets samling.

utgivningen av Järnvägsmuseets årsbok. Vänföreningen

Inom Veteranflottiljen finns olika föreningar som Sjöhis-

är också delaktiga i tågresorna med bl.a. mathållning och

toriska museet samverkar med kring brukande och bevaran-

bagagehantering. Vid flera av arrangemangen med musei-

de av robotbåten Ystad, vedettbåten Jägaren och minsve-

tågen samverkar Järnvägsmuseet med ideella föreningar.

paren M20 som SMTM äger, se även redovisning under

Exempelvis arrangerades resan till Taxinge slott med

avsnitt 4.1 Museifartyg. I samarbete med båtklubben He-

Östra Södermanlands Järnväg, resan till Classic Car Week

leneborgs BK i Stockholm förvaltas myndighetens fritidsbåt

i Rättvik med Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg och en

Plurr. Plurr sjösätts och brukas i båtklubbens verksamhet. I

resa med ånglok till Sunne tillsammans med föreningen
Värmlandståg.
Den civilflyghistoriska samlingen vid Arlanda tillgängliggörs för allmänheten tack vare Arlanda flygsamlingars
Vänner som håller öppet en dag i veckan för allmänheten.
Vänföreningen genomför även visst underhåll på farkosterna i samlingen.
Vrak – Museum of Wrecks har samverkat med marinen
inför dykningar, där marinen får övningstillfällen och
Vrak får tillgång till utrustning och resurser. Ett tidigare
vrakfynd från ett lastfartyg med osmundjärn har lett till
samarbete med Jernkontoret, den svenska stålindustrins
branschorganisation, som har intresserat sig för fyndet.

SMTM:s marinarkeologers upptäckt av ett vrak lastat med
tunnor med osmundjärn har väckt stort intresse hos Jernkontoret. Forskare hade endast stött på enstaka exemplar
av dessa små järnklumpar innan det nya vraket påträffades.
Foto: Kristoffer Henrysson

Vrak har även samarbetat med Kungliga Djurgårdens
Intressenter i projektet Rena botten. Museets medarbetare
deltog vid ett skräpdyk utanför Djurgården. Delar av de
föremål som togs upp kommer användas som rekvisita i
museets utställning.
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4. Kulturhistoriskt värdefulla
fartyg och fordon
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska särskilt verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordonstyper som omfattas av
myndighetens verksamhetsområde.

Beskrivning
För att människor ska kunna uppleva och färdas på äldre fartyg
och fordon så måste de inte bara bevaras utan även brukas och
utvecklas. SMTM bevarar och brukar egna fartyg och båtar vid
Marinmuseum i Karlskrona och vid Galärvarvet i Stockholm, och
egna järnvägsfordon vid Järnvägsmuseet i Gävle. Myndigheten
stödjer även ideella föreningar och fartygsägare genom k-märkning av fartyg och fritidsbåtar. Ekonomiskt stöd fördelas för att
driva och vårda k-märkta fartyg och båtar.

Analys och bedömning
SMTM bedömer att vi gör ett fortsatt gott arbete för att bevara
och bruka kulturhistoriskt värdefulla fartyg och fordon både
genom att stödja ideella och kommersiella aktörer och genom att
underhålla och utveckla egna fartyg och fordon. Verksamheten
innebär att allmänheten kan ta del av och uppleva fartyg och
fordon på ett helt annat sätt än genom museibesök. Vårt sätt att
arbeta med uppgiften innebär också att möjligheten att ta del av
detta kulturarv får en mycket god geografisk spridning i landet.
Att visa upp och köra fartyg och fordon är ett bra sätt att nå
ut med kulturarvet även till den museiovane besökaren. De blir
tillgängliga för allmänheten som promenerar vid kajen eller
järnvägsstationen och väcker nyfikenhet och frågor till den publika personalen. Samtidigt är underhållen kostsamma och det
krävs ibland hårda prioriteringar mellan renoveringsbehoven. Det
behövs också många olika specialistkompetenser för att bevara
dessa fartyg och fordon.
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Museifartygen i Karlskrona och vid Galärvarvet i Stockholm
är populära besöksmål på sommaren. Fartygen har dock stora
underhållsbehov, och vi saknar tyvärr fortfarande bevarandeplaner för alla fartyg utom ett. På Järnvägsmuseet har man tagit
fram bevarandeplaner för alla de järnvägsfordon som ska ingå i
samlingen. Vi har märkt av att det har blivit allt lättare att sälja
platserna till Järnvägsmuseets tågresor, även då vi kör betydligt
fler resor nu när museet är stängt. Verksamheten har troligen
blivit mer känd bland allmänheten.
De vänföreningar och andra ideellt engagerade som hjälper
oss med såväl underhåll som körningar av fartyg och fordon är
oerhört viktiga för oss. Deras insats är avgörande för att vi ska
kunna ha en sådan omfattning på verksamheten som vi har i
dag. För museitågen märker vi att de ideella föreningar som
också kör museitåg får svårare att fortsätta med sin egen verksamhet, en följd både av kostsamma underhållsbehov och ökade
krav från Transportstyrelsen som kan vara svåra att möta för en
ideell förening.
Vi märker av ett fortsatt intresse för k-märkningen och
fartygsstödet. De metoder som myndigheten utvecklat för stöd
och samverkan när det gäller kulturhistoriskt värdefulla fartyg
och fritidsbåtar är synnerligen effektiva och ger mycket goda
resultat över lång tid. De olika formerna av stöd till aktörer i hela
landet, såväl de hederstecken som k-märkningen innebär som
det konkreta ekonomiska fartygsstödet uppmuntrar och bidrar till
engagemang och uppmärksamhet för fartyg och båtar.
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Kvalitetsbedömning
För fartyg som myndigheten själv bevarar används som kvalitetsmått att det ska finnas en bevarandeplan, vilket i dag finns
för isbrytaren Sankt Erik. Målet är att samtliga fartyg ska ha en
antikvarisk bevarandeplan. SMTM har inte lyckats rekrytera den
tekniska intendent som behövs för att ta fram bevarandeplanerna. Däremot finns en dockningsplan för myndighetens fartyg,
som anger hur ofta de behöver tas in för underhåll på varv.
Arbetet med bevarandeplaner för museifartygen behöver därför
fortsätta.
För järnvägsfordonen finns bevarandeplaner för 163 av de
232 fordon som ingår i Järnvägsmuseets samling. De fordon
som har bevarandeplaner är ånglok, ellok, motorlok, motorvagnar
samt trä- och stålpersonvagnar. Det som återstår är att ta fram
bevarandeplaner även för godsvagnar och tjänstefordon, vilket
planeras för 2020. Järnvägsmuseet förvaltar fler fordon än de
som ingår i samlingen, men de används som trafikfordon eller
reservdelsfordon och behöver därför inga bevarandeplaner.
För arbetet med k-märkning av fartyg används antalet k-märkta fartyg som kvalitetsmått. Målet är att antalet fartyg ska vara
minst 140, en höjning från förra årets målnivå om minst 130
fartyg. Målnivån är satt utifrån kunskap om hur många fartyg
i landet som kan komma ifråga för k-märkning, som bygger på
fartygsregister och SMTM:s omvärldsbevakning. Genom nätverkande och främjande vill vi att en viss andel av detta bestånd
ska bevaras för framtiden. Målnivån kan därför ändras i takt med
att antalet fartyg som uppfyller kriterierna ökar, t.ex. att det finns

allt fler fartyg som är minst 50 år gamla. Vid 2019 års utgång
fanns 146 k-märkta fartyg.
För arbetet med k-märkning av fritidsbåtar används i stället
antal nya k-märkningar under året som kvalitetsmått. Målet
är att minst fem nya k-märkningar ska beviljas. Det finns inte
möjlighet att som med fartygen få underlag om hur många fritidsbåtar som kan komma i fråga för k-märkning, då det finns ett
mycket stort antal fritidsbåtar i Sverige och det saknas register.
Att nya ansökningar skickas in och beviljas visar dock på att vi
genom vårt främjande arbete skapat intresse för bevarande av
fritidsbåtar med kulturhistoriskt värde. Under året beviljades 13
nya k-märkningar.
Beslut om k-märkning fattas efter bedömning av fastställda
kriterier som redovisas på Sjöhistoriska museets webbplats.
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till största delen hållits på fullriggaren Jarramas, har uppmärksammats av flera lokala medier. Skeppsgosseskolan
har haft 1 079 barn och 907 medföljande vuxna som deltagare. Av de tio barkarna vid Marinmuseum har sju varit
sjösatta och barksegling för besökare har som tidigare
genomförts i regi av Carlskrona båteskader. De tre barkar
som inte sjösattes fick mer omfattande skrovrenovering
än det årliga underhåll som annars görs på alla barkar.
Sjöhistoriska museet har haft fyra sjösatta fartyg vid
museipiren på Galärvarvet under året, som är öppet för
besökare under sommarmånaderna. Besöksantalet är i
nivå med föregående år. Besöksundersökningar visar att
antalet internationella besökare har ökat något.
Vid början av året stod det klart att isbrytaren Sankt Eriks
skrov var kraftigt påverkat av korrosion. Efter besiktning
av Transportstyrelsen belades båten med körförbud. Vi
har därför inte kunnat göra några körningar med Sankt
Erik under året. Med hjälp av bidrag från Sjöhistoriskas
vänförening FSSS och genom omprioritering av medel för
dockning av Bremön och Västervik vid Marinmuseum kunIsbrytaren Sankt Erik i varvsdocka på Beckholmen.
De omfattande skadorna lagas för att fartyget så småningom
ska kunna tas i bruk igen. Foto: Anneli Karlsson

de Sankt Erik tas till varv. Dockningen visade på allvarliga
korrosionsskador, flera hål i skrovet och tunn plåt på många
ställen. Sankt Erik har under året även drabbats av en brand
i ett av maskinrummen som behövde saneras, vilket begränsade möjligheterna att visa maskinrummet för besökare.
Fyrskeppet Finngrundets tändkulemotor har startats ett

4.1 Museifartyg

tiotal gånger under säsongen, vilket drar till sig intressera-

Vid Marinmuseum finns fyra sjösatta fartyg och tio barkar.

behöver renoveras, men för tillfället finns inga resurser för

Under sommaren är fartygen öppna för ombordstigning

att åtgärda problemen.

och pedagogisk verksamhet genomförs på fartygen. Löpande och årligt underhåll görs på fartyg och barkar.

de besökare på piren. Finngrundets däck tar in vatten och

Myndigheten har ett mindre museifartyg, Ångslup 45,
som är en så kallad skeppsbåt till pansarskeppet Wasa.

Motortorpedbåten T38 är det enda av fartygen vid Ma-

Efter renovering sjösattes ångslupen 2018. Under 2019

rinmuseum som körs, vilket görs av fartygets vänförening.

har vi driftsatt fartygets eget ångmaskineri och kört ca

Årligt underhåll har genomförts. Fartyget är i stort behov

15 turer, bl.a. under Veterandagen. En maskinist och ett

av byte av styrbordsmotor för att kunna fortsätta köra.

antal personer är nu utbildade i att framföra ångfartyget.

Robotbåten Västervik är en tidskapsel, utrustad som när
hon togs ur bruk 1997. Årligt underhåll har genomförts,
avfuktarna renoverats och vänföreningen har hållit sys-

Vid Galärvarvet visas även sjöräddningskryssaren Bernhard Ingelsson.
Vid museipiren har vi även gästande fartyg förtöjda. Det

temen i stridsledningscentrum igång för att de ska kunna

bidrar till kontaktskapande och kunskapsutbyte i fartygs-

visas. Fartyget består av tunn plåt i skrovet och behöver

frågor, och vissa av dem erbjuder visningar av sina fartyg.

snart dockas. På minsveparen Bremön har målnings- och

Under året gästades piren av Vedettbåten Sprängaren.

tätningsarbeten genomförts. Fartyget är i stort behov av

Den ägande föreningen har genomfört en pannrenovering

dockning.

på båten där SMTM:s personal har deltagit i syfte att bi-

Renoveringen av fullriggaren Jarramas har fortsatt, i

dra med och utbyta kompetens. Kortare men uppskattade

år har bl.a. hytter och inredning på trossdäck återställts,

besök fick museipiren av marinens utbildningsfartyg HMS

virke till ny klyvar- och jagarbom har tagits fram då de

Gladan samt av forskningsbåten Electra som användes i

har ruttnat och ett nytt avfuktningssystem har installerats

sökandet efter Vasas försvunna kanoner, se redovisning

i kölsvinet. Sommarens skeppsgosseskola för barn, som

under avsnitt 5.2 Forskningsprojekt.
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Den nyrenoverade Ångslup 45 ger sig ut på tur. Foto: Benjamin Hedlund

Tabell 18 Museifartyg

Myndigheten har sju fartyg med s.k. bareboat charter-avtal, där SMTM äger fartygen men certifiering,

År

2019

2018

2017

7

7

6

Antal besökare på Bremön

50 745

43 889

44 803

Antal besökare på Västervik

32 413

28 725

33 536

Antal besökare på Jarramas

42 840

47 519

56 709

Antal besökare på museifartygen vid Galärvarvet

50 043

52 676

57 414

Antal fartyg med bareboat
charter-avtal

underhåll och drift sker i regi av ideella föreningar med
ett specifikt intresse och unika kunskaper om fartygstypen. Detta samarbete gör att fartygen kan hållas
tillgängliga för allmänheten och möjliggör en kulturhistorisk verksamhet med bl.a. passagerartrafik som inte
skulle kunna genomföras utan föreningssamarbetena. I
dagsläget har SMTM bareboat charter-avtal för fartygen
minsveparen M20, motortorpedbåten T 38, vedettbåten
Jägaren, robotbåten Ystad och barkarna. Ett bareboat
charter-avtal finns även med Föreningen isbrytaren

Not: Vid Galärvarvet registreras besökarna vid ingången till piren. En
besökare på Galärvarvet kan därför ha besökt flera fartyg vid piren.

Sankt Eriks vänner för att kunna köra fartyget, men då
fartyget måste renoveras har det inte blivit aktuellt. Vi
har även ett avtal för motorbåten Molly, som inte har
körts under året.
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4.2 Museitåg

Restaurangvagnen ska återställas till originalskick för den
nya basutställningen men samtidigt kunna användas i tåg-

På Järnvägsmuseets resor med museitåg har över 16 000

trafik. I övrigt sker mycket underhåll på de järnvägsfordon

resenärer fått en historisk tågupplevelse under året.

som används i trafik, främst av hjul och broms.

Museet har haft 27 arrangemang totalt under 2019, fler

En viktig del i att bevara och bruka äldre fordon är den

än någonsin tidigare. Under tiden som museet har stängt

anpassning till dagens säkerhetssystem som måste göras.

för renovering körs fler arrangemang än brukligt. Vi har

Arbetet med bromssystemen Automatic Train Control, ATC,

också kunnat lägga mer resurser på renovering av fordon.

för ångloket B 1429 och European Train Control System,

Tågresorna planeras utifrån olika intressegrupper,

ETCS, för elloket Rc1 1007 ger oss ny och värdefull kunskap

förutom de som är specialintresserade av tåg kan arrange-

om hur äldre fordon kan förses med moderna system och

mangen riktas till barnfamiljer, 50+, utländska charter-

fortsätta användas i trafik. För att tågtrafiken ska kunna

turister eller en bredare allmänhet. För barnfamiljer körs

göras mer miljövänlig undersöks möjligheterna att använda

bl.a. påsktåg från Gävle till Storvik, ett Halloweentåg till

miljövänliga bränslen till både diesellok och ånglok.

Furuvik och ett pepparkakståg körde från Uppsala till

Järnvägsmuseet bidrar också till att sprida kunskap

bockinvigningen i Gävle. För Svenska Järnvägsklubben

om att köra museitåg med dagens krav och förhållanden

anordnades en årsmötesresa Vänersborg-Strömstad och

genom de frivilliga och den tillfälligt anställda personalen

besökarna vid Classic Car Week i Rättvik kunde åka dit

som deltar vid resorna, som ofta är medlemmar i ideella

med ett dieseldraget tåg. För gruppen 50+ gjordes bl.a.

museitågsföreningar.

resan Gävle-Stockholm-Mariefred för besök på Taxinge
slott. Bland årets tågresor gjordes även charterresor, en

Tabell 19 Tågtrafik

filminspelning i Vagnhärad och lokala resor i Gävle med
rälsbuss. Av figur 1 framgår vilka orter i landet som har

År

2019

2018

Antal trafikdagar

72

62

Antal trafikuppdrag

27

22

Antal fordon i trafik

49

42

16 311

10 560

fått besök av museitåg under 2019.
Bland de många renoveringsprojekt som pågått under
året kan nämnas att personvagn Co9b 2798 från 1930
färdigställts efter lackering och fönsterrenovering och kan
användas för tågtrafik. Restaurangvagn Ro3b 3749 från
1946 har fått en omfattande elöversyn och renoverade
transformatorer. Det omfattande restaureringsarbetet på
restaurangvagnen SJ Ro2 2702 från 1929 har fortskridit.

Antal resenärer

Järnvägsmuseet bidrog med tidstypiska tågvagnar vid en inspelning av tv-filmen
Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet
vid Vagnhärads station. Foto: Henrik Reuterdahl
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från 1917. Vänföreningen har även installerat ny dator och
instrumentpanel i en Cessnasimulator. Kompetensutveckling har genomförts för AFV och även samlingsenheternas
personal på SMTM om hur moderna material som t.ex.
plast, gummi, aluminium och andra metaller ska hanteras.
För vägsamlingen i Kjula har underhållsarbetet avstannat sedan en nyckelkompetens gick i pension 2018.
Eventuellt brukande kommer inte att bli aktuellt för
flygsamlingen, utan endast för den väghistoriska samlingen.
För att möjliggöra detta har utbyten av däck påbörjats.

4.4 K-märkning av yrkesfartyg
och fritidsbåtar
Myndigheten har sedan 2001 k-märkt tidigare yrkesfartyg och sedan 2009 även fritidsbåtar. Systemet bygger
på frivillighet, där fartygs- eller båtägaren själv ansöker om att få sitt fartyg eller sin båt k-märkt. Genom
k-märkningen uppmärksammas både ideellt arbete och
kulturhistoriskt engagemang hos föreningar, enskilda
och företag och man uppmuntrar till fartygens vård och
fortsatta användning. K-märkningen syftar till att skapa
ett ökat intresse för att bevara historiska fartyg som
delar av kulturarvet. Till exempel bidrar positiv medial
uppmärksamhet kring utmärkelsen till opinionsbildning
för fartygsbevarande. Det finns k-märkta fartyg och fritidsbåtar från Skåne till Norrbotten. En lista över samtliga k-märkta fartyg och fritidsbåtar finns på Sjöhistoriska
museets webbplats.
Av figur 2 och 3 framgår spridningen av de k-märkta
fartygen och fritidsbåtarna över landet. En stor del av de
värdefulla fartygen och båtarna finns i Stockholms och
Västra Götalands län, som båda är regioner med mångfacetterad maritim historia och där det i dag finns många
aktiva föreningar som verkar för att bevara och bruka
äldre fartyg och fritidsbåtar.
För att ett fartyg ska beviljas k-märkning måste det vara
äldre än 50 år eller av en sådan ålder att man kan anlägga
ett kulturhistoriskt perspektiv på fartyget. Det ska vara

Figur 1 Orter som har besökts vid resor med museitågen

byggt i Sverige eller gått i trafik varaktigt under svensk
flagg eller vara av mycket stor vikt vid främjandet av kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten. Under

4.3 Andra fordonstyper

2019 inkom sex ansökningar om k-märkning av fartyg,
varav två beviljades. En tidigare k-märkning har strukits

Arlanda flygsamlingars vänner (AFV) utför ett visst konti-

under året eftersom fartyget huggits upp. Totalt finns nu

nuerligt underhåll av flygfarkoster i den civilflyghistoriska

146 k-märkta fartyg.

samlingen på Arlanda. Under året har arbetet fortsatt med
att renovera en Albatross B.IIa, ett plywoodklätt flygplan

För att en fritidsbåt ska beviljas k-märkning ska den
uppfylla en rad kriterier som att vara byggd före 1965

ÅRSREDOVISNING 2019 · S TAT E N S M A R I T I M A O C H T R A N S P O RT H I S T O R I S K A M U S E E R ·

43

Tabell 21 K-märkning av fritidsbåtar

Tabell 20 K-märkning av fartyg

År

Antal k-märkta fartyg totalt
Behandlade ansökningar om
k-märkning av fartyg

2019

2018

2017

146

145

135

6

13

13

År

Antal k-märkta fritidsbåtar totalt
Behandlade ansökningar om
k-märkning av fritidsbåtar

2019

2018

2017

155

143

137

17

9

13

2

3
3

2

2

1

3

9

6
7

1

7

64

1

2

7

76

3

5

38

4

28
1
7

1

1

1

1

2
2

2

4

Figur 2 Antal k-märkta fartyg per län
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Figur 3 Antal k-märkta fritidsbåtar per län
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Motorbåten Eola ritades av den välkände konstruktören C G Pettersson och byggdes redan 1910 på Gustafsson & Anderssons Varvs& mekaniska verkstads AB på Kungsholmen i Stockholm. Båten tillhör därmed den första exklusiva generationen motorbåtar. 43 års
medvetna val och underhåll av nuvarande ägare gör att Eolas skick är mycket gott. Foto: Mattias Boivie

eller av särskilt stort kulturhistoriskt värde, vara i original

t-klassning, kan kulturhistoriskt värdefulla fartyg medges

och ha en väldokumenterad historik. Renoveringar ska

undantag från vissa avgifter och gällande bestämmelser

vara varsamt och kompetent utförda. Under året har 17

och får då ett nationellt certifikat som ger möjlighet att

ansökningar om k-märkning av fritidsbåtar bedömts, va-

segla även internationellt. En ansökan om t-klassning

rav 13 beviljades. En fritidsbåt har strukits från listan då

skickas till Sjöhistoriska museet som ger ett utlåtande

den sålts utomlands och totalt finns därmed 155 k-märkta

om fartygets kulturhistoriska värde, därefter beslutar

fritidsbåtar.

Transportstyrelsen i frågan. Under 2019 lämnades tre
utlåtanden om t-klassning till Transportstyrelsen, för ett
fiskefartyg, en bogserbåt och en replik av en vikingaknarr.

4.5 T-klassning av äldre fartyg

Inget av fartygen fick t-klassning av Transportstyrelsen.

För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet
krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till fartygens historiska särart. Genom traditionsfartygsklassning,
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Sunbeam är byggd i Lowestoft, England 1905 och såldes 1937 till Sverige där hon omväxlande gick i fiske och frakt till 1961.
Sedan 1962 ägs Sunbeam av Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB som gör regelbundna marinbotaniska forskningsresor
med fartyget längs med svenska kusten. Sunbeam k-märktes 2014 och fick fartygsstöd 2019. Foto: Karolina Matts

4.6 Fartygsstöd – bidrag till
kulturhistoriskt värdefulla fartyg
Att underhålla och genomföra trafik med kulturhistoriskt
värdefulla fartyg är kostsamt. SMTM erbjuder därför möjligheten att ansöka om fartygsstöd. Stödet kan bara täcka
en del av de kostnader som olika fartygsägare har, men
stödet är ändå en viktig signal att staten anser att detta
kulturarv är betydelsefullt. Vid fördelningen av fartygsstöd beaktas tre parametrar: hur tillgängliga fartygen är
för allmänheten, fördelningen mellan olika typer av fartyg
samt den geografiska spridningen över landet.
Under 2019 fördelades totalt 1 miljon kronor i fartygsstöd till sex olika fartyg, se tabell 22. Beredning av ärenden om fartygsstöd görs i samråd med Transportstyrelsen,

Tabell 22 Beviljade och utbetalade fartygsstöd 2019

Fartygsnamn

Län

Typ

Ellen

Stockholm

Segelfartyg

240 000

Klara Marie

Skåne

Segelfartyg

100 000

Sunbeam

Uppland

Segelfartyg

200 000

Färjan 4

Västra Götaland

Ångfartyg

300 000

Mariefred

Stockholm

Ångfartyg

101 000

Herkules

Västra Götaland

Motorfartyg

Riksantikvarieämbetet och Arbetets museum. Därtill ges
Sveriges Segelfartygsförbund och Sveriges Ångbåtsförening möjlighet att lämna synpunkter.
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Belopp (kr)

59 000

5. Ökad kunskap
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska särskilt verka för ökad kunskap grundad på forskning och
samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla
kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Beskrivning
Myndigheten skapar ny kunskap genom forskningsarbete och
vetenskaplig publicering. Detta sker främst genom tre olika
verksamheter; arbetet med forskningsprojekt, samarbetet kring
CEMAS – Centrum för maritima studier samt det marinarkeologiska kunskapsarbetet. Myndigheten förmedlar också kunskap
genom populärvetenskaplig verksamhet som publikationer,
föredrag, i utställningar med mera.

ducerar minst fem vetenskapliga publikationer i genomsnitt över
åren. Myndigheten har under året deltagit i tio forskningsprojekt.
Antalet har, som framgår av tabell 23, ökat under de senaste
åren. Under 2019 har myndigheten producerat två vetenskapliga
publikationer, vilket ligger under vad som förväntas men beror
på att flera större publikationer planeras för 2020. Förutom
ovanstående är ett kvalitetsmått att vi ska producera åtminstone
två populärvetenskapliga produkter. Under 2019 publicerades
två vilket är god måluppfyllelse.

Analys och bedömning
SMTM bedömer att insatserna under året har varit goda både för
att öka kunskapen och höja kvaliteten i forskningen. Forskningsprojektet Kläder och skor från det svenska örlogsskeppet Vasa
beviljades finansiering från Riksbankens jubileumsfond i hård
konkurrens med andra projekt vilket är en god kvalitetsstämpel. Att ta fram forskningsprogram är viktigt för att ge tydlig
inriktning för arbetet, i år har forskningsprogram för Sjöhistoriska
museet beslutats och därmed finns forskningsprogram framtagna
för tre av våra fyra museer. Myndigheten har under året fortsatt
öka antalet forskningsprojekt som vi deltar i. Antalet vetenskapliga publikationer har varit något lägre i år, men arbete pågår med
större publikationer som beräknas bli klara nästa år. Inordnandet
av de transporthistoriska samlingarna innebär att myndigheten
nu har ett bredare verksamhetsområde inom vilket vi har till
uppgift att öka kunskapen och förmedla den. SMTM har initierat
detta arbete med en workshop om transporthistorisk forskning
som gav en god grund för framtida planering.

Kvalitetsbedömning
Myndigheten bedömer att god kvalitet i verksamheten uppnås
om medarbetarna deltar i minst åtta forskningsprojekt samt pro-

Tabell 23 Förmedla och skapa ny forskning

År

2019

2018

2017

2

3

2

10

9

5

2

0

10

Förmedla forskning

Populärvetenskapliga publikationer

Skapa ny kunskap

Forskningsprojekt

Vetenskapliga publikationer

Not: Från 2018 har Järnvägsmuseet och de transporthistoriska samlingarna inordnats i myndigheten, uppgifterna från 2017 är därför inte
direkt jämförbara med 2018 och 2019.
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SMTM har skapat förutsättningar för en dykpark utanför den gamla tullorten Dalarö i Stockholms södra skärgård. Arbetet har skett
inom projektet Baltacar tillsammans med myndigheter och privata aktörer. Foto: Jim Hansson

5.1 Publikationer, forskningsprogram
och övergripande frågor

tagits fram under året. Som särskilt viktiga teman för

De två populärvetenskapliga böcker som har publicerats

världsbilder), hamnar och maritima stadsmiljöer i om-

under året är Järnvägsmuseets årsbok Spår med ett antal

vandling, fritidsbåtar och fritidsbåtliv från ca 1900 till idag,

artiklar om järnvägshistoriska ämnen samt boken Skapa

samtidsdokumentation, mobilitet i förhållande till havet

en dykpark – från idé till verklighet, som handlar om hur

och marina miljöer, ett fördjupat utforskande av samlingar-

det går till att skapa en dykpark kring kulturhistoriskt in-

na samt miljöfrågor i förhållande till marina miljöer.

tressanta vrak. Denna bok publicerades även på engelska.
Ett forskningsprogram för Sjöhistoriska museet har
48 ·

kunskapsarbete anges i programmet navigation (i vid
bemärkelse: att orientera sig i världen och i relation till

En workshop om transporthistorisk forskning samlade
deltagare från flera lärosäten i Sverige och andra intres-
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senter. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida

ma historiska sammanhang. Eftersom vardagskläder bars

överväganden om kunskapsarbetet.

tills de nöttes ut och sedan återbrukades till annat finns

På Järnvägsmuseet pågår forskningsarbetet framför allt

få plagg bevarade i andra samlingar. Samlingen omfattar

inom projekten Järnvägens gröna kulturarv och Färg

5 600 föremål av textil och ca 6 300 av läder. Under året

som material. Det förstnämnda projektet beviljades under

har dokumentation genomförts samt förberedelser för det

året en stor ytterligare finansiering från Trafikverkets

större projektarbetet från 2020 och framåt.
Vasamuseet driver satsningen Hitta Vasas kanoner

forskningsmedel för fortsatt arbete.
Myndigheten har under året stöttat Riksantikvarieäm-

som syftar till att hitta Vasas försvunna kanoner. Endast

betet i deras uppdrag att bedöma omfattningen av skador

tre av de ursprungligen 64 kanonerna finns i dag på muse-

från fiskeri på fornlämningar i marina miljöer och hur

et. Satsningen består av tre fristående projekt; dykningar

problemet kan hanteras. Myndigheten deltar i Central-

på Vasas förlisningsplats, arkivforskning och medborgar-

museernas forskningsnätverk och Centralmuseernas fors-

forskning. Dykningsprojektet drivs av SMTM och under

kargrupp som bildades under året samt även i nätverket

2019 genomfördes, i samarbete med Stockholms univer-

Sjöstjärnan där statliga myndigheter som arbetar med

sitet och Marinen, kompletterande sonarkarteringar på

maritima frågor samverkar.

Vasas förlisningsplats. Planering pågår för att eventuellt
genomföra dykningar på platsen. Föreningen Vasamuseets vänner ansvarar för arkivforskningsprojektet men

5.2 Forskningsprojekt

driver det i samarbete med SMTM. Under året har Föreningen Vetenskap & Allmänhet blivit en samarbetspart

SMTM arbetar för närvarande med tio forskningsprojekt.

med huvudsakligt ansvar för medborgarforskningen. Det

Två av dessa har påbörjats under året. Det nya projektet

projektet är fortfarande i planeringsfasen men målet är att

Osmundvraket bedrivs i samarbete med Jernkontoret.

allmänheten ska bjudas in att delta i sökandet efter Vasas

Projektet ska undersöka ett mycket välbevarat 1500-tals-

kanoner. Nederländernas, Storbritanniens och Danmarks

fartyg lastat med så kallat osmundjärn. Det andra nya

ambassader deltar även aktivt i denna satsning som har

projektet som är knutet till Marinmuseum är ett samar-

en tydlig internationell prägel.
Kajutanprojektet syftar till att rekonstruera hur

bete med CEMAS. Projektet benämns Glömda flottan
och handlar om de sänkta örlogsfartyg som finns kring

kajutorna i skeppet Vasas akter såg ut och görs i samar-

Karlskrona och Stockholm. Målet är att skapa ett större

bete med Uppsala universitet. Efter 2019 återstår endast

forskningsprogram om den seglande träflottan under
kommande år.
Projektet Flyktens materialitet, som handlar om flykten
över Östersjön från Baltikum till Sverige under andra
världskriget, är knutet till Sjöhistoriska museet och i samarbete med CEMAS. Forskningsmedel har beviljats för tre
år. Projektet arbetar med dokumentation av materiella
spår av flykten, som föremål och båtar. Forskningen bedrivs genom att göra intervjuer och fotodokumentationer,
och har under året resulterat i ett omfattande dokumentationsmaterial.
Forskningen vid Vasamuseet är omfattande och spänner
över flera ämnesområden. Projektet Kläder och skor från
det svenska örlogsskeppet Vasa är ett infrastrukturprojekt i samarbete med Uppsala universitet som syftar till
att dokumentera, analysera och beforska alla textil- och
läderföremål från Vasa som kommer från klädedräkter.
Projektet har beviljats finansiering med drygt fyra miljoner kronor. Materialet från Vasa är veterligen den största
bevarade samlingen av klädedräkt från människor i de
bredare samhällsskikten från denna tid från ett och sam-

Vård- och skyddsplaner framtagna inom Baltacarprojektet.
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Forskningsprojektet Färg som material drivs av Göteborgs universitet i samarbete med Järnvägsmuseet och Trafikverket. Utgångspunkten för projektet är Järnvägsmuseets restaureringsverksamhet för järnvägsvagnar och lok. Foto: Anna Lindgren

skrivandet av en avslutande rapport. Totalt har ca 2 000

museet är ett doktorandprojekt i samarbete med Göte-

föremål dokumenterats i projektet och underlag till en

borgs universitet och Trafikverket, som även finansierar

digital rekonstruktion skapats.

projektet. När järnvägarna började anläggas i Sverige vid

Vasamuseet samarbetar i ett projekt om skeppet Solen

mitten av 1800-talet var planteringar till prydnad, nytta

som drivs av National Maritime Museum i Polen. Under

och skydd och en del i det nya transportsystemet. Syftet

året har möten skett för att förbereda publicering.

med forskningsprojektet är att ge en bild av planterings-

Forskare på Vasamuseet samarbetar i projektet Gen-

verksamheten inom det statliga järnvägssystemet åren

dered interpretations med Victoria and Albert Museum

1858–1973 utifrån samtida arkivmaterial. Målet är att för-

i London, Lunds universitet, University of Plymoth och

djupa kunskapen om järnvägens historia till att innefatta

University of Western Australia. Projektets syfte är att

användningen av gröna miljöer som en integrerad del i

anlägga ett genusperspektiv i tolkningen av föremål

infrastrukturen.

ur de båda museernas samlingar och sedan tillämpa

Projektet Färg som material bedrivs med utgångs-

de nya rönen i publik verksamhet. Under året har två

punkt i restaureringsverksamheten på Järnvägsmuseet

workshops hållits och textproduktion pågår inför plane-

och i samarbete med Hantverkslaboratoriet vid Göte-

rad publicering 2020.

borgs universitet, Station Ormaryd AB och Trafikverket.

Projektet Järnvägens gröna kulturarv vid Järnvägs50 ·

Syftet med projektet är att genom tvärvetenskapligt
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arbete återta historisk kunskap som fallit i glömska kring
de färgsystem som användes för järnvägens miljöer ca
1858–1973.

5.3 CEMAS – Centrum för
maritima studier

Förutom de tio forskningsprojekten har SMTM även

CEMAS är en gemensam och samfinansierad satsning av

arbetat med förmedling av kunskap genom det EU-stöd-

SMTM och Stockholms universitet. Samarbetet syftar till

da samarbetsprojektet Baltacar, som syftat till att öka

att skapa forskning och utbildning inom maritim histo-

turismen i Östersjöområdet genom förbättrad tillgäng-

ria, etnologi och arkeologi. Pågående forskningsprojekt

lighet till kulturarvet under vatten. Projektet involve-

är bl.a. ovan nämnda Flyktens materialitet, ett projekt

rade Estland, Finland och Sverige och pågick under

om skandinaviska resenärer till sjöss under perioden

perioden 2017–2019. Projektet har nu slutredovisats

1650–1810 och ett projekt om askspridning till sjöss. För

med gott resultat. I projektet identifierades platser som

att lyfta fram den maritima forskningen arrangerar SMTM

kan utgöra besöksmål under vatten, dokumentationer

tillsammans med CEMAS Maritima seminarier. Under

gjordes och genom analyser och undersökningar togs

2019 hölls elva seminarier som totalt lockade 272 besö-

berättelser om platsernas betydelse fram. Under året

kare. Forskare från CEMAS har medverkat med publika

har framför allt så kallade vård- och skyddsplaner tagits

föredrag på museerna och i arbetet med utställningen

fram för vraken av skeppen Bodekull/Dalarövraket,

Svenskt sjöförsvar under 500 år på Marinmuseum. Un-

Anna Maria och de så kallade Jutholmsvraket och Kos-

der 2019 har förberedelserna för projektet Glömda flottan

tervraket samt den ovan nämnda populärvetenskapliga

fortsatt, bl.a. med en workshop på Marinmuseum med 15

boken om dykparker publicerats. Därtill har medarbe-

deltagande forskare från Sverige, Danmark och Finland.

tarna under året deltagit i konferenser, seminarier och

CEMAS forskare publicerar även vetenskapliga artiklar

informationsspridning.

och bidrag till antologier inom ämnesområdet.

I slutet av andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från Baltikum över havet till Sverige. Materiella spår av denna
händelse finns kvar än idag längs med svenska Östersjökusten. Forskningsprojektet Flyktens materialitet söker kunskap kring
båtlämningar och de föremål som flyktingarna tog med sig. Foto: Anneli Karlsson
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I slutet av året blev upptäckten av två vrak utanför Vaxholm en världsnyhet. Hade SMTM:s marinarkeologer funnit Vasas systerskepp? De dendrokronologiska proverna kan ge oss svar på frågan. SMTM:s marinarkeologer övergick vid detta tillfälle till varumärket
Vrak – Museum of Wrecks. Foto: Anneli Karlsson

5.4 Marinarkeologi
SMTM bedriver ett omfattande marinarkeologiskt arbete

SMTM deltar i utvecklingen av Nationalstadsparken och
har under året färdigställt den kartering av havsbotten och
sammanställningen av information om de fornlämningar

med främst arkeologiska uppdrag enligt kulturmiljölagen.

som finns över och under vatten i Nationalstadsparken

Uppdragsverksamhetens omfattning beskrivs närmare

med den publicerade rapporten Nationalstadsparken –

under avsnitt 7.1 Uppdragsarkeologi. Under 2019 publi-

Maritim inventering.

cerades 19 arkeologiska rapporter och fyra rapport-PM,
jämfört med åtta rapporter och fyra rapport-PM föregående år. Förutom de som skrivs på länsstyrelsens uppdrag
skriver SMTM även rapporter efter egna undersökningar.
Av särskilt intresse under året var de dykningar som
genomfördes vid Vaxholm i november, på två tidigare
närmast okända fartygsvrak från 1600-talet av samma
storlek som skeppet Vasa. Arkivforskning har visat att tre
av Vasas systerskepp ska ha sänkts i sundet vid Vaxholm,
och med dendrokronologisk analys kan det vara möjligt
att fastställa identiteten på skeppen. Dykningarna gjordes
för SMTM:s nya museiarena Vrak – Museum of Wrecks
som ska öppna under 2020. Denna insats fick en mycket
stor nationell och internationell uppmärksamhet i media.
De nya vård- och skyddsplaner som under året tagits fram
inom ramen för Baltacar-projektet är också viktiga resultat av årets arbete, liksom rapporten om vraket av Scepter
på Skeppsholmen. Informationen från de marinarkeologiska undersökningarna tillgängliggörs via webbplatsen
för Vrak.
52 ·

En tidstypisk och mycket välbevarad slejfsko med låg klack
från tidigt 1600-tal.
Skon är hittad i fören på övre batte-ridäck på skeppet Vasa tillsammans med flera andra mer eller
mindre välbevarade föremål: stövel, vante, jacka, vävda tyger,
hatt, knivskaft och tennknappar. Antagligen har besättningen
förvarat packningen på denna plats. Skon ingår i forsknings-projektet Kläder och skor från det svenska örlogsskeppet
Vasa. Foto: Anneli Karlsson
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6. Internationellt och
interkulturellt utbyte
och samarbete
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Beskrivning
SMTM bevakar omvärlden och deltar i internationella samarbeten och utbyten, genom konferenser, studiebesök, kommittéer
och andra kontakter. Ytterligare internationella samarbeten inom
forskningsområdet redovisas under avsnitt 5 Ökad kunskap.

Analys och bedömning
SMTM har omfattande internationella nätverk och kontakter,
som för många delar av verksamheten är en naturlig del av arbetet. SMTM bedömer att vår internationella samverkan stärker
myndighetens och våra museers ställning i världen, och bidrar
också i hög grad till att utveckla vår egen verksamhet. För SMTM
omfattar det internationella utbytet alla delar av organisationen,
både forskningen, samlingsförvaltningen, utställningsverksamheten och den publika personalen tar emot och besöker
kolleger från andra länder. Under året har vi ytterligare stärkt vår
ställning som internationell mötesplats inom det maritima fältet
genom att vara värd för den veckolånga konferens som hålls av
International Congress of Maritime Museums, ICMM, vartannat
år. Vi vill också lyfta fram att SMTM har tagit en framträdande
roll inom Östersjöregionen. Det har visats genom det nyligen avslutade Baltacarprojektet som bidragit till att utveckla besöksmål
under vatten, det pågående DUNC-projektet om hållbar turism
vid världsarven runt södra Östersjön, och vid uppbyggandet av
vår nya museiarena Vrak – Museum of Wrecks, där vi har skapat
nätverk av sakkunniga och institutioner runt Östersjön som blir
medskapare i det nya museet.
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Personal från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks besökte under året kolleger runt Östersjön för att se vilka föremål som ska
lånas in till utställningarna. Från Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland kommer detta stop
som är funnet på vraket av ett medeltida handelsfartyg. Stämpeln är troligen en avbildning av Jesus, jungfru Maria och Johannes
döparen. Foto: Matilda Fredriksson

SMTM var i september 2019 värd för ICMM:s konferens

hur man kan levandegöra miljön på fartyget genom att

tillsammans med Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn.

duka, placera ut personliga föremål och ljudeffekter. In-

Temat för konferensen var Making the boat go faster. 109

diens Sjöfartsdepartement planerar att bygga ett maritimt

delegater och 16 partners från 29 länder och 74 organisa-

centrum och har besökt Sjöhistoriska museet och Vasamu-

tioner fick ta del av föreläsningar, workshops, studiebesök

seet för att få inspiration och råd inför uppbyggandet.

och andra former av erfarenhetsutbyte, bl.a. ett vraksafari

Sjöhistoriska museets samling med navigationsinstrument

för att lyfta fram vårt nya marinarkeologiska museum.
SMTM har nu avslutat det treåriga projektet Baltacar,

fick fint betyg av besökande Scientific Instrument Society, en förening som samlar världens främsta experter på

som syftat till att öka turismen i Östersjöområdet genom

vetenskapliga instrument. En marinmålning har lånats ut

förbättrad tillgänglighet till kulturarvet under vatten. Pro-

till Galbraith’s Limited Shipbrokers i London som gör en

jektet har bedrivits i samverkan med parter från Estland

utställning om skeppsmäklarföretagets 175-åriga historia.

och Finland. Baltacar redovisas under avsnitt 5.2 Forskningsprojekt.
På Marinmuseum öppnades i år utställningen Krigets

Även Vasamuseet har tagit emot flera utländska kolleger
för att ge råd inför nybyggen eller större omtag på befintliga
museer, bl.a. The Israel Museum i Jerusalem, Texels Muse-

ansikten – Polska ubåtar i Sverige 1939–1945 som är ett

um i Holland och Kulturdepartementet i Portugal. Ålands

samarbete med Muszeum Marynarki Wojennej, Marinmu-

Kulturhistoriska museum har besökt Vasamuseet för att ta

seet i Gdynia i Polen. Utställningen visas även samtidigt i

del av hur skolverksamheten bedrivs. SMTM:s medarbetare

Gdynia. Marinmuseum är associerad partner i DUNC-pro-

har bjudits in som föreläsare vid bl.a. International sym-

jektet (Development of UNESCO Natural and Cultural

posium of Conservation Science of the Maritime Objects

Assets), ett internationellt EU-finansierat samarbetspro-

i Sydkorea, International Symposium of Conservation for

jekt. Karlskrona kommun leder detta arbete för en hållbar

Underwater Archaeology i Spanien och MUSIT, de norska

utveckling och ökad turism vid flera världsarv runt södra

museernas IT-organisation, för att berätta om förvaltnings-

Östersjön.

verktyget för bevarande av skeppet Vasa.

Museet for Søfart i Helsingör har nyligen övertagit ett

Järnvägsmuseet har deltagit vid konferensen för Inter-

fyrskepp, och har besökt Sjöhistoriska museets fyrskepp

national Association of Transport and Communications

Finngrundet för att få råd och idéer om restaurering och

Museums med temat hållbara museer, och museichefen
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Vid andra världskrigets inledning anlände tre skadade polska ubåtar till det neutrala Sverige. De och deras besättningar på totalt
–
ca 170 män blev kvar i Sverige tills kriget var slut. Utställningen Krigets ansikten – Polska ubåtar i Sverige 1939–1945
är ett samar-bete mellan Marinmuseum och polska Muzeum Marynarki Wojennej. Foto: Oliver Lindkvist

För Vrak – Museum of Wrecks, SMTM:s nya marinar-

har omvalts till föreningens styrelse. Museet har även
deltagit vid järnvägsmuseikonferensen Railconf i Sydney,

keologiska museiarena, kommer inga föremål att tas upp

Australien, där man fick möjlighet att dela erfarenheter

för att skapa nya samlingar. Däremot kommer föremål

om historisk tågtrafik. Det årliga mötet mellan nordiska

att ställas ut, från SMTM:s samlingar eller genom inlån

järnvägsmuseer hölls i Hyvinge, Finland, och hade som

från andra museer runt Östersjön. Detta ställningstagan-

tema externa förväntningar. Järnvägsmuseet har varit

de har medfört att arbetsgruppen har skapat ett nätverk

rådgivare till Ryska järnvägsmuseet i Sankt Petersburg om

med andra museer med maritim eller marinarkeologisk

bevarandeplaner och bevarande av fordon.

inriktning i Östersjöområdet, i Estland, Finland, Polen,
Danmark, Tyskland och Sverige. Relationsbyggandet har
inte bara medfört möjlighet att låna in föremål, utan institutionerna har även bidragit med att ta fram kunskapsunderlag för utställningarna i det nya museet.
En advisory board till stöd för kunskapsarbetet inom
Vrak har etablerats under året, som samlar ett trettiotal
sakkunniga från museer, universitet och myndigheter från
Östersjöområdet. En publikationsgrupp med ca 20 författare som är yrkesverksamma inom marinarkeologi eller
angränsande områden har påbörjat arbetet med att skriva
artiklar om det unika kulturarvet i Östersjön.
Dendrokronologisk analys av material från flera vrak
som undersökts i marinarkeologiska fältarbeten för det
nya museet har genomförts i samarbete med forskare vid
Köpenhamns universitet. Vraks medarbetare har även

Under den veckolånga ICMM-kongressen fick delegater från
maritima museer från hela världen träffas, och inte minst lära
sig mer om Östersjöns maritima historia. Foto: Leif Grundberg

medverkat vid utformning och genomförande av en kurs
i marinarkeologisk dokumentations- och undersökningsteknik vid Hangö sommaruniversitet i Finland.
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7. Avgiftsbelagd
verksamhet
UR SMTM:S INSTRUK TION:

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla
varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom
sitt verksamhetsområde.

Beskrivning
SMTM bedriver marinarkeologisk uppdragsverksamhet vid
projektering och fysisk planering vid och under vatten. För
att skapa mervärde till museibesöket finns butiker som säljer
varor med koppling till museernas verksamhetsområden. Det
ekonomiska utfallet av dessa verksamheter redovisas i avsnittet
Fördelning av kostnader och intäkter under inledningen till
resultatredovisningen.

Analys och bedömning
SMTM bedömer att uppdragsarkeologin bedrivs med god kvalitet. SMTM har haft ett jämnt inflöde och utförande av uppdrag
de senaste åren, ca 15 uppdrag avslutas varje år. Under 2019
har ett ovanligt stort antal rapporter av olika slag färdigställts,
vilket visar på en god förmåga att avsluta uppdrag.
SMTM bedömer att butiksverksamheten fungerar väl och att
butikerna lyckas i sina ambitioner att förlänga museibesöket
och att anpassa sina utbud efter olika besöksgrupper. SMTM vill
särskilt lyfta fram butikspersonalens engagemang för att erbjuda
mer hållbara produkter i sortimentet och hållbara leveranser.
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Om uppdragen ger intressanta resultat skriver arkeologerna en rapport som publiceras. Om uppdraget inte ger
så intressanta resultat skrivs endast en rapport-PM till
länsstyrelsen som inte publiceras. Ytterligare redovisning om marinarkeologin finns att läsa under avsnitt 5.4
Marinarkeologi.

En privatperson ringde SMTM efter att ha påträffat en tio
meter lång fartygslämning i Mälaren. På uppdrag av länssty-relsen gjorde SMTM en marinarkeologisk undersökning. Efter
dendrokronologisk analys kunde fartyget dateras till 1768,
och är därmed klassat som fornlämning. Fartyget fick namnet
Sjötäppevraket.

7.1 Uppdragsarkeologi
Den marinarkeologiska uppdragsverksamheten bidrar
till ny kunskap om kulturarvet under vatten och till ökad
kännedom och bättre förutsättningar för bevarande. Den
kompetens som medarbetarna därigenom får innebär att
myndigheten är efterfrågad som expertstöd för maritim
kulturvård. Vid sidan av den vetenskapliga aspekten resulterar uppdragen ofta i stor medial uppmärksamhet för det
maritima kulturarvet.
Under 2019 har myndigheten arbetat med 32 arkeologiska uppdragsprojekt, varav de flesta beslutade av
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. Då SMTM:s marinarkeologer har lagt mycket tid under året på att arbeta för
SMTM:s nya museiarena Vrak – Museum of Wrecks har
mindre arbetstid lagts på uppdragsarkeologi jämfört med
tidigare år, men då uppdragen har varit av mindre omfattning har antalet ändå varit i nivå med tidigare år.
Tabell 24 Arkeologiska uppdragsprojekt

År

2019

2018

2017

Avslutade projekt under året

14

16

14

Pågående projekt vid utgången av året

18

15

13

Totalt antal projekt under året

32

31

27

Figur 4 Områden för arkeologiska uppdragsprojekt 2019
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Miljövänliga kulor i granen med motiv från Sjöhistoriska museets
samlingar. Här tatueringar från utställningen Tro hopp och kärlek.
Foto: Anneli Karlsson

7.2 Försäljning av varor

Vasabroschyren är en bästsäljare i Vasamuseets butik. Den be-rättar om skeppet Vasas historia, bärgning och nutida forskning
och finns nu på 11 språk. Foto: Mikael Dunker

positiv museiupplevelse, stimulera till ytterligare lärande
och verka för spridning av ett minnesvärt museibesök i

Marinmuseums butik vill erbjuda ett högkvalitativt

besökarnas kontaktytor. Sortimentet ska vara varierat för

sortiment med marin anknytning i olika prisklasser, och

att passa alla besökare oavsett plånbok, men hållbarhets-

strävar efter ett så hållbart sortiment som möjligt. Utbu-

perspektivet bevakas också i kontakt med återförsäljare

det ska spegla utställningarna men säsongsanpassas också

och leverantörer för att säkerställa produktens kvalitet

då besöksgrupperna varierar över året. Ett par produkter

och den etiska och psykosociala tillverkningsprocessen.

kopplade till världsarvet har tagits fram under året. Buti-

Butiken verkar också för att få ner mängden förpacknings-

ken har fått gott betyg i sina kundundersökningar.

material. Butiken tar emot kontanter i fem valutor utöver

Sjöhistoriska museets butik vill entusiasmera och vara
kunskapsuppbyggande inom det maritima. Butiken

svenska kronor.
Vid en tillsyn från Kemikalieinspektionen upptäcktes

försöker minimera inköp av plastprodukter som en del i

efter laboratorietest att en produkt ur butikens sorti-

hållbarhetsarbetet. Bland de nya produkterna som tagits

ment hade för högt innehåll av bly. Tillsynen resulterade

fram finns en ljushållare som symboliserar museet och

i att Kemikalieinspektionen gjorde en åtalsanmälan till

trähängen med bilder på föremål ur museets samlingar

miljöåklagare. Butiken har varit behjälplig med att lämna

med tillhörande information. Butiken har intäktsmäs-

det ytterligare underlag som Kemikalieinspektionen har

sigt haft sitt bästa år, vilket troligen hänger ihop med de

bett om. I övrigt visade tillsynen att rutiner och dokumen-

ökande besökssiffrorna efter att det nya lekrummet Blubb

tation av varor var i fullgott skick. Händelsen föranledde

öppnade.

att SMTM har anordnat utbildning för butikspersonalen

Vasamuseets butik vill bidra till bildning och ökad kunskap kring Vasamuseets innehåll specifikt och det mariti-

vid samtliga museibutiker inom SMTM om giftiga ämnen
i varor och hur sådana inköp kan förhindras.

ma kulturarvet i allmänhet. Produkterna ska förlänga en
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8. Verksamhet för
den unga publiken
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

SMTM ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens
behov samt insatser för att öka den unga publiken.

Mycket av den publika verksamheten på museerna riktar
sig till barn och unga och är en naturlig del i att tillgängliggöra samlingarna för allmänheten. Marinmuseum,
Sjöhistoriska museet och Vasamuseet har alla särskilda
aktiviteter som riktar sig till barn och familjer på helger
och lov. Aktiviteterna redovisas under avsnitt 2.4.1 Publika aktiviteter. Museerna har också särskilda utrymmen
för barn och unga. På Marinmuseum finns aktivitetsytan
Dunders däck med pysselrummet Sjömansverkstaden
och en Vraktunnel under museet där man kan se riktiga
vrak i havet utanför. Platser på museet som kan vara av
särskilt intresse för barn är utmärkta med museimaskoten
Pricken. På Sjöhistoriska museet finns lekrummet Blubb
och skaparverkstaden Ruskpricken. I utställningen Klart
skepp har små besättningsfigurer satts ut på flera av fartygsmodellerna för att levandegöra miljön. På Vasamuseet
har ett rum byggts som en kopia av skeppets batteridäck,
där barnen kan kliva in och få uppleva miljön ombord.
Rummet används även för de populära övernattningarna på museet som anordnas för barn till medlemmar i
vänföreningen. Vasamuseet har även ett särskilt filmrum
för barn där filmen om Vasagrisen visas på flera språk. I

Under höstlovet kunde barn slå sig ner på havsbotten på
Sjöhistoriska museet för att höra sjöjungfrun berätta en saga.
Foto: Anneli Karlsson
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Tillsammans kan nu barn och vuxna upptäcka Vasa i en steg för steg-guide.
Foto: Anneli Karlsson

utställningen Segla ett skepp finns en interaktiv del där

åldrar. Syftet är att arbeta med flera sinnen. I lådorna

barn får pröva att lätta ankar, sätta segel och styra med

finns bl.a. ett doftspår med olika syntetiska dofter, mju-

kollerstock. Vasamuseet omfattas inte av fri entré-refor-

kisdjur för de minsta, instrument, trumljud och tubkikare

men men har gratis inträde för barn och unga upp till och

att pröva, konstnärsmaterial, tidstypiska kläder, Ipads för

med 18 år. När Järnvägsmuseet är stängt ordnas i stället

Quiz eller historiedeckare.

fler arrangemang med museitåg, och flera av resorna har

De öppna museerna har också alla gedigna pedagogiska

barnfamiljer som målgrupp. Exempel på dessa redovisas

program som riktar sig till skolelever från förskoleklass

under avsnitt 4.2 Museitåg.

till gymnasium. Skolverksamheten är särskilt viktig för att

Barnperspektivet är viktigt att ha med när nya utställ-

nå barn och unga som annars inte skulle besöka muse-

ningar planeras, så att värdar och pedagoger kan använda

erna. Våra pedagoger har utvecklat perspektiven på våra

utställningarna i sina program som riktar sig till barnfa-

samlingar och verksamheter och erbjuder program utifrån

miljer och skolelever. I Marinmuseums nya utställning

både natur- och samhällsorienterande ämnen. Ett av de

Svenskt sjöförsvar under 500 år har ett barnspår byggts

senaste tillskotten är Vasamuseets skolprogram Vasa och

in, som kan användas flexibelt vid bokade visningar eller

propaganda. Verksamheten för skolor redovisas under

lovaktiviteter. Barnspåret omfattar sju stora utdragbara

avsnitt 2.4.2 Pedagogisk verksamhet för skolelever och

lådor med olika typer av material för användning av mu-

lärare.

seets värdar och pedagoger tillsammans med barn i olika
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9. Tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

SMTM ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer

inslag. Det barnspår som ingår i utställningen som skapats

med olika funktionsnedsättningar görs löpande och är en

för att använda flera sinnen i utställningen är användbart

självklar del i uppgiften att tillgängliggöra kulturarvet för

även för besökare med t.ex. synnedsättning. På Sjöhisto-

allmänheten. SMTM har tagit experthjälp av Funka för att

riska museet har inga nya åtgärder vidtagits under året,

få råd om hur vi kan förbättra tillgängligheten.

men tillgänglighetsperspektivet hanteras löpande t.ex. vid

Under året har ett omfattande arbete med att tillgäng-

evenemang när hörselslingor och ljuddämpande mattor

lighetsgranska SMTM:s webbplatser genomförts för att

placeras ut. På Vasamuseet har Funka använts för att få råd

säkerställa att vi följer lagen om tillgänglighet till digital

vid byggnation av en ny utställning som öppnar 2020. Den

offentlig service. Utifrån granskningen har åtgärder vid-

publika personalen utbildas i tillgänglighet varje år. Vis-

tagits för att förbättra tillgängligheten. Det är framför allt

ningar av den taktila modellen av Vasa kan bokas spontant.

en utveckling av den tekniska lösningen som genomförts,

Teckenspråk finns med bland de språk som Vasamuseet

men även ett redaktionellt arbete för att göra innehållet

kan erbjuda visningar med. På Vasamuseets webbplats har

mer tillgängligt har påbörjats. På myndighetens webbplats

fler texter på lättläst svenska publicerats för att berätta mer

har nya texter på lättläst svenska samt en teckenspråksö-

om museet och Vasas historia för fler.

versättning publicerats för att berätta mer om myndighetens uppdrag och verksamhet.
Under året har en ny hörslinga monterats i hörsalen på
Marinmuseum. Till den nya utställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år har en avgjutning av reliefen på en
1500-talskanon som finns i utställningen gjorts som taktilt
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10. Åtgärder för att nå
nya besökare
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

SMTM ska redovisa åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare.

SMTM:s museer arbetar på flera sätt för att nå nya besökare. På varje museum pågår besöksutvecklingsarbete
med att hitta nya koncept och idéer till aktiviteter som kan
locka nya grupper. En viktig grupp att nå är utrikesfödda
som i lägre utsträckning besöker museer. Integrationsprojekten på museerna är därför bra både för språkutveckling
och för att visa upp museerna för de som annars inte
hittar dit. Verksamheten riktad till barn och unga är även
en investering för framtiden, då man gärna återbesöker de
museer man varit på som barn. Evenemangsverksamhet
där museerna hyrs av företag eller organisationer för olika
ändamål är också ett sätt att nå besökare som annars inte
hittar till museet. Grunden för de bokade evenemangen
är att en visning eller annat pedagogiskt inslag bör ingå.
Museernas arbete med att utveckla verksamheten beskrivs
under avsnitt 2.1 Besöksutveckling och verksamhetsutveckling.
Exempel på åtgärder är Marinmuseums samarbete med
högskolor och universitet för att ta fram nya pedagogiska
program och aktiviteter som exempelvis dataspelseventet
där barn fick bygga världsarvet Karlskrona i Minecraft.
Museet har också prövat att rikta visningsverksamheten till olika grupper. Den nya utställningen Svenskt
sjöförsvar under 500 år har som syfte att genom sin
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Marinmuseums besökare har kunnat testa en unik spelkarta i
Minecraft över världsarvsstaden Karlskrona. Syftet var att engagera barn och ungdomar i världsarvet och få dem att reflektera
över staden de bor i och dess värden. Foto: Malin Jogmark
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Vasamuseet deltog i den årliga Kulturnatten. 9 000 personer besökte museet som hade fri entré under kvällen. Syftet var att många
som aldrig varit på museet skulle komma och upptäcka det fantastiska skeppet. Musik, mat och prat inspirerades först av 1600 -talet
för att senare övergå till 1960 -talet. Foto: Anneli Karlsson

introduktion hjälpa besökaren att tillgodogöra sig resten
av museets utställningar. Introduktionen utgår från de
existentiella frågorna och från det vardagliga livet för att
besökaren, oavsett bakgrund, ska kunna identifiera sig
med museets innehåll.
Sjöhistoriska museet har dykt upp i Botkyrka med sin
seglarskola i syfte att nå de grupper som inte hittar till
seglarskolan i Djurgårdsbrunnsviken. Museet tar emot
feriearbetare via Stockholms stad och prao-elever och
praktikanter varje år, som man hoppas ska bli ambassadörer för verksamheten.
Vasamuseet arbetar praktiskt med att nå nya besökare genom att delta i marknadsaktiviteter som syftar till
att knyta kontakter med researrangörer i andra länder.

Sjöhistoriska museets satsning på seglarskola i Botkyrka blev
en fin upplevelse. Personal från museet var på plats vid Mälaren för att lära ut och hjälpa till så att seglingen blev säker
för alla. Foto: Anneli Karlsson

Många besökare kommer till Vasamuseet via gruppresor
eller kryssningsfartyg. För att locka den lokala publiken
höll Vasamuseet öppet på Kulturnatten, då det var fri
entré för alla besökare.
Järnvägsmuseet planerar vissa av sina arrangemang så
att man ska kunna nå nya målgrupper. Ett shoppingtåg
till Ullared lockade 200 resenärer, och man lyckades med
målet att få fler kvinnor med på tåget. Resan till Classic
Car Week i Rättvik lockade 700 personer som är intresserade av amerikanska bilar men inte så vana museibesökare. Fördelen med tågresor är att den publika personalen
får kontakt med besökarna under resan på ett annat sätt
än i en traditionell utställning. För fotointresserade bjöd
Järnvägsmuseet in till fotoevent där man kunde fotografera järnvägsfordon i dagsljus, skymning och mörker.

En kväll i början på oktober arrangerade Järnvägsmuseet ett fo-toevent. Hugade fotografer tog Hilding Carlsson-rälsbussen
Yo1s
626 från Gävle station och fotograferade under några timmar
ånglok i växling vid gammalmodiga bangårdar. Foto: David Feldt
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11. Besöksutveckling
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

SMTM ska redovisa förändringar i besöksutvecklingen i förhållande
till tidigare år.

SMTM redovisar och analyserar förändringar i besöksutvecklingen under avsnitt 2.1 Besöksutveckling och verksamhetsutveckling, samt under inledningen till avsnitt 2
Tillgängliggörande av samlingar och kunskap, Analys och
bedömning.
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12. Lokalkostnader
Tabell 25 SMTM:s lokalkostnader 2019

(tkr)

Hyra

El och uppvärmning
88 973

7 147

Totalt

Reparationer
och underhåll

Övriga driftskostnader
2 916

6 792
105 827

Tabell 26 SMTM:s lokalkostnader per hyresvärd 2019

Hyresvärd

Hyra (kr)

Statens fastighetsverk

67 077 423

Trafikverket

11 869 786

Swedavia AB

3 080 000

Invexito AB

1 750 000

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

1 469 025

Jernhusen Depåfastigheter AB

802 252

Riksantikvarieämbetet

683 187

Vasallen Vaxholm AB/Tornstaden Rindö nr 1 AB

643 867

Karlskrona kommun

293 448

Booforsen Fastighets AB

229 695

Fortifikationsverket

216 486

Saltsjö Pir AB

189 661

Vasakronan Fastigheter AB

165 120

Helga Korinth

120 000

Sparre Samfällighetsförening

81 129

Stockholms stad

55 148

Ramirent AB

38 129

WCC Wisby Creative Center AB

34 395

Örebro-Västmanlands Arkiv AB

30 000

Jotac Förvaltning AB

27 043

Fastighets AB Svista Stendörren

25 346

Eskilstuna Kommun

18 000

Stumholmens Samfällighetsförening

15 950

Cramo AB

15 742

Statens Försvarshistoriska Museer

12 400

Gefleborgs Flyttservice AB

7 497

Stiftelsen Arme Marin och Flygfilm

5 400

Nationalmuseum m PEW

4 500

Linnéuniversitetet

4 400

Nordvärmlands Veterantekniker Torsby Fordonmuseum

2 770

Selins Glasmästeri AB

2 252

Marknadsskaparna i Gävle AB

1 000

Samdistribution Bonnierförlagen AB

960

Svenska Filminstitutet

847

Summa

88 972 858
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13. Statsbidrag till
försvarshistorisk
museiverksamhet
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa
hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska
museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats
mellan olika museiverksamheter och ändamål. Av anslagsposten ska minst 7 500 000
kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag
till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och
transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

SMTM ska pröva frågor om statsbidrag enligt förordning

fästning, Göteborgs maritima centrum, Museum för rörligt

(2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska musei-

kustartilleri på Aspö och Vaxholms fästnings museum.

verksamheter till fem av de 23 verksamheter som anges

Därtill kommer ändamålet Skånelinjen.

i förordningens bilaga. För resterande 18 verksamheter

Statsbidragen betalas ut som verksamhetsbidrag och

prövar Statens försvarshistoriska museer (SFHM) om stats-

projektbidrag. Verksamhetsbidragen ska användas för att

bidrag. De medel som ska avsättas till bidragsgivningen

stödja verksamheterna med t.ex. lokalhyra, löner och mark-

enligt regleringsbrevet, minst 7 500 000 kronor, får också

nadsföring. Projektbidragen ska användas till utveckling av

användas för kostnader hos myndigheten som är förena-

verksamheterna som syftar till att höja deras kompetens,

de med upprätthållandet av verksamheten. Till bidrags-

kvalitet och attraktionskraft som besöksmål. Under 2019

givningen finns nätverket Sveriges militärhistoriska arv

har samtliga fem museiverksamheter och ändamål erhållit

(SMHA) kopplat, där de museiverksamheter och ändamål

statsbidrag. Bidrag beviljas endast till verksamheter som är

som erhåller bidrag ingår. De angivna museiverksamhe-

eller syftar till att bli publika.

ter som SMTM ska pröva frågor om bidrag för är Hemsö
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enligt förordningen. Av dessa utgör 92 procent verksam-

SMTM bedömer att verksamhetsbidragen under året i

hetsbidrag och åtta procent projektbidrag vilket innebär

hög grad har bidragit till stabiliteten hos de museiverk-

att fördelningen mellan de två olika bidragstyperna är

samheter som beviljats bidrag. Verksamhetsbidragen har

oförändrad sedan föregående år.

i olika grad möjliggjort för mottagarna att hålla verksam-

Projektbidrag för att utveckla Skånelinjen har beviljats

heterna öppna för allmänheten. För några av verksamhe-

till Regionmuseet i Kristianstad med Landsantikvarien i

terna bedöms statsbidragen har varit helt avgörande för

Skåne län. Projektet är planerat till två år, varav statsbidrag

möjligheten att kunna bedriva verksamhet.
Genom projektbidragen har museiverksamheterna kun-

har beviljats för det första året. Syftet med projektet är
att Regionmuseet i Kristianstad tillsammans med Skånes

nat utveckla utställningar för att öka sin attraktionskraft

hembygdsförbund söker efter nya berättelser om Skånelin-

som fysiska besöksmål, och även kunnat utveckla digital

jens historia som ska bredda synen på kulturarvet och göra

förmedlingsverksamhet samt förbättra förutsättningar-

det intressant för fler. Det första året samlas berättelser och

na för ett långsiktigt bevarande av det militärhistoriska

minnen in för att under det andra året göras tillgängliga för

kulturarvet.

allmänheten. Avseende Skånelinjen har SMTM också under
2019 lagt grunden till ett nytt samarbete med Blekinge
museum, som ska inventera och sprida kunskap om den del
av Skånelinjen som ligger i Blekinge.

Tabell 27 Transfereringar och kostnader för statsbidrag till
försvarshistorisk museiverksamhet 2019

Bland de projekt som under året bedrivits på de olika
museiverksamheterna märks färdigställning av utställning-

Verksam-

Projekt-

hetsbidrag

bidrag

Summa

Hemsö fästning

1 400

0

1 400

Göteborgs maritima
centrum

1 900

0

1 900

Museum för rörligt
kustartilleri på Aspö

600

215

815

Vaxholms fästnings
museum

2 400

70

2 470

0

265

265

6 300

550

-

SFHM:s kansli

-

-

600

SMTM:s kostnader

-

-

89

(tkr)

ar på såväl Vaxholms fästning som på Museum för rörligt
kustartilleri. På det sistnämnda museet har statsbidrag
också använts till projekt som syftar till scanning och digitalt tillgängliggörande av museets fotosamling, uppdatering
av museets webbplats samt underhåll på utställda föremål
m.m.
Kostnader för statsbidrag samt övriga kostnader förenade med att upprätthålla nätverket uppgår 2019 totalt till
7 539 000 kronor, vilket innebär att kravet i anslagsvillkoret att minst 7 500 000 kronor av myndighetens förvalt-

Skånelinjen

ningsanslag ska användas till statsbidraget är uppfyllt. Av
medlen har 689 000 kronor använts för administrativa

Delsumma

kostnader för det gemensamma kansliet som inryms i
SFHM och för SMTM:s bidragsgivning.
I övrigt har SMTM tillsammans med SFHM arrangerat
den årligen återkommande konferensen som genomförs för
verksamheterna i nätverket SMHA. Konferensen genomfördes på Marinmuseum i Karlskrona och personal från

Summa

7 539

SMTM höll i olika föreläsningar på temat Utställningar
– teknik, text och touch. Personal från SMTM har också
stöttat Göteborgs maritima centrum i utvecklingen av
museifartyget jagaren Småland. Föregående års arbete med
likriktning av bidragsprocesserna med SFHM har också lett
till att SMTM har uppdaterat myndighetens anvisningar för
statsbidragen.
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14. Samarbete för
kultur till fler
U R S M T M : S R E G L E R I N G S B R E V:

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i samarbete med andra
aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

SMTM har i uppgift att stödja regionala och lokala museer

körningar av museitåg görs ibland i samverkan med andra

och ideellt maritim- och transporthistoriskt arbete, och

aktörer, t.ex. Jamtli med julmarknadståget till Östersund.

att verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt

Ett sätt att sprida det maritima och transporthistoriska

värdefulla fartyg och fordon. Detta arbete sker ofta i

kulturarvet är genom utlån av våra föremål, fartyg och

samarbete med andra aktörer och får till effekt att kul-

fordon i samlingarna, se redovisning under 3.2 Stöd till

turen kommer fler till del i hela landet. Den redovisning

regionala och lokala museer.

som lämnas under avsnitten 3 Stödja och samverka med

Det bidrag och stöd som fördelas till de geografiskt

museer och ideella organisationer och 4 Kulturhistoriskt

spridda museer och ändamål som omfattas av statsbidra-

värdefulla fartyg och fordon är relevant även för denna

get till försvarshistorisk museiverksamhet fyller en viktig

återrapportering.

funktion för att kulturen ska komma fler till del över hela

SMTM vill särskilt lyfta fram Sjöhistoriska museets

landet, se redovisning under avsnitt 13.

samarbete med Länsmuseet i Västernorrland och Härnösands kommun om Fritidsbåtsmuseet i Härnösand,
som visar fritidsbåtar ur Sjöhistoriska museets samlingar.
De arrangemang som Järnvägsmuseet anordnar med
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15. Kompetensförsörjning
U R 3 K A P. 3 § F Ö R O R D N I N G ( 2 0 0 0 : 6 0 5 ) O M Å R S R E D O V I S N I N G O C H B U D G E T U N D E R L A G :

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa
att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket.
I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

SMTM bedömer att förmågan att attrahera, rekrytera och

aktiviteter för att säkerställa kompetensförsörjningen på

behålla rätt kompetens i nuläget är god och att åtgärderna

sikt. Den utgör en långsiktig plan för hur HR-arbetet ska

för kompetensförsörjningen som vidtagits har bidragit till

bidra till att verksamheten har rätt kompetens för att nå

SMTM:s måluppfyllelse.

verksamhetens mål på både kort och lång sikt. Priori-

För att säkerställa myndighetens långsiktiga kompe-

tering av arbetsområden och aktiviteter har gjorts med

tensförsörjning och måluppfyllelse har en HR-strategi

utgångspunkt i hur värdeskapande de är för SMTM samt

tagits fram. HR-strategin har utvecklats utifrån den veder-

hur stor påverkansgrad de har på myndighetens kompe-

tagna kompetensförsörjningsmodellen ARUBA,

tensförsörjning i stort.

• attrahera medarbetare och chefer med rätt kompetens,
• rekrytera medarbetare och chefer som matchar nuva-

15.1 Utveckla och behålla

rande och framtida kompetenskrav,
• utveckla befintliga medarbetare och chefer så att de

Under 2019 har ett antal aktiviteter kopplat till att utveck-

klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens

la och behålla kompetens genomförts. Medarbetarsam-

utmaningar,

talen har utvecklats inför 2019 för att skapa en tydligare

• behålla verksamhetskritisk kompetens och nyckelpersoner,
• avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill
bidra.

koppling till mål, resultat, förväntningar och kompetensutvecklingsbehov men också till uppföljning av prestation
och medarbetarens arbetssituation. Medarbetarsamtalen
har även fått en tydligare koppling till myndighetens årliga successionsplanering.

Syftet med HR-strategin är att identifiera långsiktiga

Successionsplaneringen syftar till att identifiera kritiska

strategiska utvecklingsområden och prioriteringar av

nyckelkompetenser och att utveckla och tillvarata kritiska
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kompetenser och talanger på kort och lång sikt. Den syftar

att avsätta resurser för handledning samt att det finns en

även till att planera för pensionsavgångar och möjliggöra

iordningställd arbetsplats. Under 2019 har SMTM haft

långsiktig kompetensväxling.

svårt att avsätta tid för handledning och det råder även

Arbetsmiljöarbetet är en fortsatt viktig del för att

platsbrist i vissa delar av verksamheten. Av denna anled-

behålla och samtidigt möjliggöra utveckling för våra med-

ning har SMTM inte kunna ställa någon plats till förfogan-

arbetare. SMTM arbetar förebyggande med psykosocial

de under 2019.

arbetsmiljö och genomför regelbundet pulsundersökningen Hur är läget? kompletterat med årliga psykosociala arbetsmiljöronder. Arbetet med att regelbundet undersöka
och riskbedöma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
tillsammans med tidiga, förebyggande rehabiliterings-

15.3 Attrahera och rekrytera
kompetens

insatser med stöd av företagshälsovården har sannolikt

Under 2019 har ett antal insatser genomförts för att väl-

bidragit till den minskning i sjukfrånvaron som skett.

komna, introducera och inkludera nya medarbete och che-

SMTM har under året genomfört flera insatser inom

fer i SMTM:s verksamhet. Med syfte att vara en attraktiv

ledarutveckling. Bland annat har chefsforum genom-

arbetsgivare och att ge nya medarbetare en god start som

förts vid tre tillfällen. På chefsforum deltar myndighe-

anställd vid SMTM genomförs introduktionsutbildningar

tens samtliga chefer och HR. Chefsforum syftar till att

som komplement till individuella introduktionsplaner.

stärka cheferna i deras arbetsgivar- och ledarroll och till

Utbildningen innehåller bland annat information om

att genom erfarenhetsutbyte dra nytta av den samla-

förmåner, en introduktion till den statliga värdegrunden

de kompetens och erfarenhet av ledarskap som finns i

och rollen som statligt anställd, SMTM:s vision och upp-

myndigheten. Under året har chefsforum bl.a. fokuse-

drag, arbetsmiljöarbetet samt en genomgång av SMTM:s

rat på utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte kring

policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier. Under

konflikthantering, medarbetarskap och att sätta mål.

2019 har även utbildning kring hållbarhet inkluderats i

En ledarutvecklingsinsats kring distansledarskap med

myndighetens introduktionsutbildningar.

extern leverantör har genomförts med syfte att skapa

Under 2019 har SMTM anställt 98 personer genom 57

erfarenhetsutbyte och ge verktyg för ett gott ledarskap på

utlysningar. Totalt inkom 2 394 ansökningar till de utlysta

distans, eftersom vi har många chefer som har medarbe-

tjänsterna, i genomsnitt 42 sökande per utlysning. Av

tare på flera orter.

de 98 tillsatta tjänsterna var 26 tillsvidareanställningar,

SMTM:s medarbetare och chefer har även genomfört
kompetensutveckling utifrån individuella behov genom att

övriga var visstidsanställningar och sommarjobb.
SMTM har kunnat tillsätta majoriteten av utlysta tjäns-

delta i seminarier, utbildningar och nätverk. För att stärka

ter och tillgodose kompetensbehovet under året men har

kärnkompetensen har Maritima seminarier fortsatt under

vid sex tillfällen inte lyckats vid första utlysningstillfället.

2019, med öppen anmälan för alla anställda.

Orsakerna har varierat. I något fall har SMTM haft flera

Verksamhetens behov av kompetens har även tillgodo-

kandidater som matchat kompetensprofilen men har haft

setts genom att anlita konsulter och genom samarbeten

svårt att matcha löneläget. Utmaningar kring löneläge

med universitet och högskolor, bl.a. inom CEMAS.

rör främst senior specialistkompetens inom stödverksamhet och chefsroller i stödverksamheten. Vid omtag

15.2 Moderna beredskapsjobb

har kvalifikationskraven sänkts något och SMTM har då
kunnat tillsätta tjänsterna och tillgodose det grundläggande kompetensbehovet. I andra fall har kravprofilen varit

SMTM har flera anställda genom arbetsmarknadspolitiska

omfattande och ingen kandidat har matchat den fullstän-

åtgärder och undersöker årligen möjligheten att erbjuda

diga kravprofilen. Vid omtag har prioritering av kraven

platser i moderna beredskapsjobb och praktik i staten.

gjorts utifrån verksamhetens behov och SMTM har sedan

Myndighetens målsättning är att erbjuda en meningsfull

kunnat tillsätta tjänsten.

praktiktid som ökar möjligheten att få ett arbete efter

Sammantaget har SMTM haft fortsatt god förmåga att

praktiktiden. En förutsättning för en meningsfull praktik-

attrahera och rekrytera den kompetens som verksamheten

tid är att det finns lämpliga arbetsuppgifter och möjlighet

behöver.
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15.4 Avveckla
Inga insatser har genomförts under året med syfte att
avveckla kompetens.

Tabell 29 Sjukfrånvaro

Tabell 28 Nyckeltal för kompetensförsörjning

År

2019

2018

2017

98

83

78

2 394

1 485

1 523

42

29

34

Antal tjänster som inte kunnat tillsättas vid en första utlysning

6

1

1

Antal sidvisningar på jobbsidorna på
SMTM:s webbplatser

23 877

21 075

22 369

Antal anställda genom rekrytering
Antal inkomna ansökningar vid
utlysta tjänster
Antal ansökningar i genomsnitt per
utlyst tjänst

Personalomsättning

Andel nyanställda

Andel som har avslutat anställning

15 %

27 %

21 %

9%

13 %

12 %

År

2019

2018

2017

3,41 %

3,81 %

4,23 %

47,69 %

48,20 %

51,20 %

Sjukfrånvaro kvinnor

2,95 %

3,61 %

5,19 %

Sjukfrånvaro män

3,88 %

4,02 %

3,24 %

Sjukfrånvaro anställda -29 år

1,54 %

1,91 %

2,24 %

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år

2,71 %

3,85 %

3,83 %

Sjukfrånvaro anställda 50 år-

4,29 %

3,96 %

4,85 %

Sjukfrånvaro totalt
Andel långtidssjukskrivna (60
dgr eller mer)

Not: Sjukfrånvaron mäts i procent av tillgänglig arbetstid.

Not: Brytdatum för uppgifterna är 1 december, förutom för personalomsättning som baseras på kalenderår. Från och med 2019 används
Arbetsgivarverkets beräkningsmetod för att redovisa personalomsättningen. Uppgifterna visar andel nyanställda i förhållande till
genomsnittligt antal anställda, respektive andel som har avslutat
sin anställning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.
Uppgifterna för 2017-2018 har uppdaterats i enlighet med denna
metod i denna redovisning och skiljer sig därför gentemot de siffror
som redovisats i tidigare årsredovisningar.
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16. Upphandling
Myndigheten genomför både formaliserade upphandling-

ett värde över EU:s tröskelvärde för varor och tjänster om

ar där kontraktsvärdet är över direktupphandlingsgränsen

1 365 782 kronor, vilket medför att annonsering då ska

på 586 907 kronor och dokumenterade direktupphand-

göras inom hela EU. Det sammanlagda kontraktsvärdet

lingar med kontraktsvärde mellan 100 000–586 907

på de formella upphandlingarna uppskattas till ca 100

kronor. SMTM gör även förnyade konkurrensutsättningar

miljoner kronor. Myndigheten genomförde även ca 18

på ramavtal tecknade tillsammans med Kammarkollegiet

stycken avrop på de statliga ramavtalen.

eller Riksgälden.
Under 2019 har SMTM genomfört och deltagit i 14
stycken formella upphandlingar, varav tio stycken hade

72 ·

STATENS MAR IT I MA O C H T R A NS P O RT HI S T O R I S K A MUS E E R · ÅRSREDOVISNING 2019

17. Miljöledning
17.1 Miljöledningssystem

17.3 Långsiktiga mål

Myndigheten är sedan 2009 certifierade enligt ISO 14001.

SMTM har beslutat om tre långsiktiga hållbarhetsmål:

Under året har myndigheten genomfört både intern och
extern revision av miljöledningssystemet, med fortsatt

• Växthusgaser: Till 2030 ska utsläppen av fossilt CO2 ha

mycket gott resultat och fina omdömen av den externa

upphört från de fartyg och fordon som används av eller

revisorn. I Naturvårdsverkets rapporteringssystem för

som ingår i SMTM:s samlingar. Detta gäller inte de som

miljöledning i staten kommer SMTM på delad andraplats

av kulturhistoriska skäl inte kan anpassas till alternativa

i rankningen av de statliga myndigheterna, med 21 poäng

bränslen.

av maximala 23.

• Resfria möten: Senast 2021 har rese- och mötesvanorna
utvecklats så att andelen CO2-alstrande resor minskar
med 30 procent av det totala resandet jämfört med

17.2 Hållbarhetsverktyg

basåret 2018. Senast 2021 så är det resfria mötets genomförande kvalitativt bättre jämfört med basåret 2018.

För att öka kunskapen i myndigheten kring hållbarhet

• Inspiration: Senast 2022 bedriver SMTM ett aktivt håll-

och förenkla i beslutssituationer har ett verktyg utvecklats

barhetsarbete inom sitt verksamhetsområde som också

som bygger på de fyra principerna för hållbarhet inom

inspirerar besökare och nätverk till förändring.

Framework for strategic sustainable development:
Till de långsiktiga målen har delmål och aktiviteter
• Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berg-

satts upp.

grunden.
• Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.

17.4 Målområde växthusgaser

• Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska
metoder.
• Inte skapa något som systematiskt förhindrar
människor att tillgodose sina behov.

Arbetsbåten Molly i Karlskrona tankas med Svanenmärkt
diesel, vilket reducerar de fossila utsläppen med minst 50
procent.
Isbrytaren Sankt Erik har tidigare värmts upp med

Hela myndigheten ska utbildas i verktyget, vilket har

oljepanna, vilken har ersatts av en elpanna. De årliga

påbörjats under 2019.

utsläppen av fossila växthusgaser har därmed reducerats
med drygt 48 ton CO2.
Under året har myndigheten kartlagt möjliga miljöbränslen för diesel- och ånglok.
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17.5 Målområde inspiration
Marinmuseum har haft miljötema på flera programaktiviteter under året, bl.a. föreläsningar om klimat och
miljö och skräpplockningsdag som del av projektet Vårt
hav vårt arv som behandlar de globala målen för hållbar
utveckling.
Vasamuseets besöksundersökningar har visat att besökarna efterfrågar en berättelse om vad museet gör för
hållbarhet och att de hållbarhetssatsningar som görs på
museet i nuläget inte fullt ut når fram till besökarna. Det
finns därför potential att förbättra synligheten i hållbarhetsarbetet.
Världens första elbåtmässa arrangerades av Sjöhistoriska museet i maj 2019. Samtidigt med mässan gavs 16
olika föreläsningar på temat elbåt och eldrift. På Världsvattendagen i mars kombinerade Sjöhistoriska museet ett
hållbarhetsprogram med olika vattenteman, från rening
av vatten till att ge barn möjlighet att bygga solcellsdrivna
lekbåtar av miljövänliga material.

17.6 Andra hållbarhetsaktiviteter
Ett inledande arbete kring vad i myndighetens verksamhet som stödjer Agenda 2030 har genomförts. Arbetet
fortsätter under 2020.
Myndigheten har arrangerat ett seminarium tillsammans med Kemikalieinspektionen för Kungliga Djurgårdens Intressenter och de medlemmar som har butiker. På
seminariet informerades om REACH-förordningen som
reglerar hantering av kemiska ämnen, lagstiftning och
leksaksdirektivet.
Byte av samtliga armaturer och projektorer i alla museer från halogen till LED har fortsatt under året.
Järnvägsmuseets historiska snälltåg till Classic Car
Week i Rättvik gav 700 personer tillfälle att ta del av det
spårbundna kulturarvet samtidigt som resenärerna avstår
från att köra egen bil till evenemanget.
Byggnationen av det nya museet Vrak – Museum of
Wrecks präglas av ett hållbart tänkande i val av material, metoder och teknik. Besöket på museet ska inspirera
till hållbart tänkande genom upplevelsen av byggnaden,
utställningarna, café och butik samt medarbetarnas
bemötande.
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Finansiella delar
Resultaträkning
Resultaträkning SMM (tkr)

Not

2019

2018

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

179 187

174 515

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1

211 209

187 378

Intäkter av bidrag

2

8 346

8 236

Finansiella intäkter

3

287

388

399 029

370 517

= Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

- 177 815

− 167 726

Kostnader för lokaler

Kostnader för personal

- 105 827

− 100 310

Övriga driftkostnader

- 89 827

− 91 422

Finansiella kostnader

4

5

- 146

− 273

Avskrivningar och nedskrivningar

- 13 596

− 16 236

= Summa verksamhetens kostnader

- 387 211

− 375 967

11 818

− 5 450

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statens
budget för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

6

= Saldo transfereringar

Årets kapitalförändring

7

7 450

7 477

- 8 450

− 8 477

- 1 000

− 1 000

10 818

− 6 450
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Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Not

19-12-31

18-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

8

0

1 024

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

9

1 454

1 878

1 454

2 901

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

10

19 460

13 010

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

11

23 368

20 175

Kulturtillgångar

12

4 004

4 004

Pågående nyanläggningar

13

13 740

6 686

60 572

43 875

7 581

7 087

Kundfordringar

2 876

1 894

Fordringar hos andra myndigheter

7 543

5 902

46

20

10 466

7 815

21 853

21 973

Summa materiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd

14

Fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Periodavgränsningsposter

15

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

1 060

1 579

Övriga upplupna intäkter

1 332

3 888

24 245

27 440

- 2 373

− 2 764

28 096

29 796

1 600

2 510

29 697

32 306

131 641

118 661

Summa periodavgränsningsposter

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

16

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning (tkr)

Not

19-12-31

18-12-31

Kapital och skulder
Myndighetskapital

17

Statskapital utan avkastningskrav

1 925

1 925

Donationskapital

18

2 079

2 079

Balanserad kapitalförändring

19

8 298

14 748

7

10 818

− 6 450

23 120

12 302

231

Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

20

304

Övriga avsättningar

21

1 167

820

1 470

1 050

44 798

32 974

7 140

22 944

26 003

23 951

Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

22

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

23

2 724

2 590

80 665

82 458

Upplupna kostnader

19 658

14 106

Oförbrukade bidrag

6 265

7 534

462

1 210

26 385

22 850

131 641

118 661

inga

inga

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

ANSVARSFÖRBINDELSER

24
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SMTM har erhållit medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag till
försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid SMTM som är
förenade med upprätthållande av dessa verksamheter, med minst

SMTM disponerar under budgetåret en låneram i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

SMTM har tillgång till en kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret

Utöver tilldelat belopp under anslaget får SMTM disponera
en anslagskredit

8:1.6

Finansiella villkor

Anslagsposten får användas till lokalkostnader för Vasamuseet

(ramanslag)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1.6 Statens maritima och transporthistoriska museer

Anslag

Not

25

3 141

5 587

7 500

150 000

20 000

Villkor

0

7 539

44 798

10 428

Utfall

2018
4 400

0

6 000

2019

180 246

189 387

-186 711

2 676

belopp

Utgifter

belopp

belopp

regleringsbrev

belopp

Utgående
överförings-

Totalt disponibelt

Omdisponerat
anslags-

Årets tilldelning enligt

Ingående
överförings-

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag (tkr)
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Tilläggsupplysningar och noter
Kommentarer till
resultatredovisningen

Värdering av anläggningstillgångar

Personalkostnader fördelas till respektive prestation

= 23 250 kr) och en beräknad ekonomisk livslängd på

enligt redovisad tid.

tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar.

Som grund har en medelkostnad per arbetsdag beräknats.

Objekt utgörande en fungerande enhet vars sammanlagda

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp (år 2019

anskaffningsvärde uppgår till mer än ett halvt prisbasbelopp klassificeras även som anläggningstillgång. SMTM

Kommentarer till noter

redovisar inte bärbara datorer som anläggningstillgång,
utan kostnadsför dem direkt. Anledningen är att utrustningens ekonomiska livslängd inte bedöms uppgå till tre

Belopp i tusentals kronor (tkr) där ej annat anges.
Marinmuseum förkortas MM, Sjöhistoriska museet SM,

år, p.g.a. det extra slitage den bärbara funktionen utsätts

Vasamuseet VM och Järnvägsmuseet JM.

för. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen startar

Allmänt

den månad då tillgången tas i bruk.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.
SMTM:s redovisning följer god redovisningssed enligt
Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till 6 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning
Vasamuseet (exkl. butiksverksamhet), försäljning av varor
(butiksverksamhet) samt undersökningar, utredningar
och andra tjänster (marinarkeologisk uppdragsverksamhet) har krav på full kostnadstäckning. Redovisningsmässigt innebär det att dessa verksamheter är helt skilda från

SMTM tillämpar som grundregel följande
avskrivningstider:
Basutställningar
5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet
10 år
Bilar samt möbler
5 år
Kopiatorer och annan it-utrustning
3 år
Immateriella anläggningstillgångar
5 år
Kulturtillgångar
Skrivs ej av
I vissa fall görs avsteg från grundregeln då en individuell
bedömning ger annan avskrivningstid.

anslaget och bär samtliga direkta och indirekta kostnader.

Värdering av varulager

Resultatet för verksamheterna redovisas i separat tabell.

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde. Avdrag för bedömd faktisk inkurans
har gjorts.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli inbetalt. Skulderna har

Uppgifter om ledande befattningshavare

upptagits till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli utbetalt. I de fall faktura eller motsvaran-

Uppgifter om ledande befattningshavare

2019

2018

de inkommit efter fastställd brytdag (2020-01-03) eller

Leif Grundberg, överintendent
Styrelseledamot i Kungliga
Djurgårdens intressenter AB
Rådsledamot i Nationalstadsparksrådet,
Länsstyrelsen i Stockholms län

1 212

1 199

när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när
årsredovisningen upprättas, redovisas beloppen som
periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som
fordringar respektive skulder. Som periodavgränsningspost bokförs händelser med belopp överstigande ett halvt
prisbasbelopp (år 2019 = 23 250 kr).
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Noter
Not 1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2019

2018

Lokalhyra

5 528

5 096

Övriga 4 §-intäkter

2 729

1 350

Intäkter av avgifter enl 4 § avgiftsförordningen

- varav tjänsteexport

(15)

(0)

8 257

6 446

170 624

149 041

27 015

25 623

Övrig publik verksamhet

3 309

3 189

- varav verksamhet riktad mot barn

(142)

(527)

Marinarkeologiska uppdrag

1 819

2 036

- varav tjänsteexport

(199)

(0)

26

725

202 793

180 614

159

318

Summa
Intäkter av avgifter enl 3 § avgiftsförordningen
Entréer och visningar
Butiksförsäljning

Övrigt
Summa
Sponsringsintäkter
Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång
Totalt
4 §-intäkter i förhållande till totala verksamhets kostnader
Not 2

Intäkter av bidrag

0

0

211 209

187 378

2,1%

1,7%

2019

2018

Statliga bidrag

2 407

2 419

Trafikverket

576

527

Övriga statliga bidrag

401

253

3 384

3 199

1 156

1 444

3 806

2 874

Arbetsförmedlingen

Summa
Mellanstatliga bidrag
EU
Icke-statliga bidrag
Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm
Övriga icke-statliga bidrag
Summa

Not 3

719

3 806

3 593

Totalt

8 346

8 236

Finansiella intäkter

2019

2018

Ränta lån Riksgäldskontoret
Realiserade kursvinster
Övriga finansiella intäkter

Not 4

0

Kostnader för personal
Lönekostnad exklusive arbetsgivaravgifter,

87

179

193

202

7

7

287

388

2019
-116 073

2018
-110 715

pensionspremie och andra avgifter enligt lag och avtal
- varav arvoden till ej anställd personal
Övriga personalkostnader

(-255)

(-304)

-61 742

-57 011

-177 815

-167 726

Ökningen beror på att myndigheten har anställt fler personer.

Not 5

Finansiella kostnader
Ränta räntekonto Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
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2019
-108

2018
-245

-38

-28

-146

-273

Not 6

Lämnade bidrag

2019

2018

Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

-7 450

-7 477

Bidrag till historiskt värdefulla fartyg

-1 000

-1 000

-8 450

-8 477

Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter är utbetalade enligt förordning
(2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter.

Bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg utbetalade enligt
förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg. Bidraget har finansierats med ackumulerat överskott avseende
verksamhet med full kostnadstäckning.

Not 7

Årets kapitalförändring

2019

Undersökningar, utredningar och andra tjänster
Försäljning av varor vid Marinmuseum
Försäljning av varor vid Sjöhistoriska museet
Försäljning av varor vid Vasamuseet
Försäljning av varor vid Järnvägsmuseet
Vasamuseet exkl. försäljning av varor

Not 8

Balanserade utgifter för utveckling

436

-125

-858

-1 201

-959

-1 164

3 375

3 275

142

5

8 682

-7 240

10 818

-6 450

19-12-31

18-12-31

6 453

6 453

Utrangeringar

0

0

Årets anskaffningar

0

0

6 453

6 453

-5 429

-3 654

Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

-1 024

-1 775

Ackumulerade avskrivningar

-6 453

-5 429

Utrangeringar

0

Bokfört värde

Not 9

2018

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

19-12-31

5 413

1 024
18-12-31

5 413

339

0

5 752

5 413

-3 535

-2 592

-763

-943

-4 298

-3 535

1 454

1 878
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Not 10

Förbättringsutgifter på annans fastighet

19-12-31

29 853

29 661

Utrangeringar

-44

-178

Årets anskaffningar

227

370

30 036

29 853

230

230

Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde
IB, Pågående nyanläggningar
Årets anskaffningar

8 462

0

UB, Pågående nyanläggningar

8 692

230

-17 073

-15 013

Ingående avskrivningar

44

131

-2 239

-2 191

-19 268

-17 073

19 460

13 010

Utrangeringar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 11

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde

19-12-31

Överförda tillgångar
Utrangeringar
Årets anskaffningar
Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

101 818

0

26 570

5 916

655

-2 776

-4 058

6 903

4 270

139 298

129 255

-109 080

-80 038

0

-21 768

Övertagande från Trafikverket
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Kulturtillgångar

2 719

4 052

-9 569

-11 326

-115 930

-109 080

23 368
19-12-31

20 175
18-12-31

8 404

3 649

Övertagande från Trafikverket

0

4 695

Årets anskaffningar

0

60

8 404

8 404

-4 400

0

Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Övertagande från Trafikverket
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde
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18-12-31

129 255

Övertagande från Trafikverket

Not 12

18-12-31
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0

-4 400

-4 400

-4 400

4 004

4 004

Not 13

Pågående nyanläggningar

19-12-31

Ingående anskaffningsvärde

18-12-31

6 686

996

0

437

Övertagande från Trafikverket
Överförda tillgångar

-5 916

-656

Årets anskaffningar

12 970

5 909

0

0

13 740

6 686

Utrangeringar
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ökningen beror på investeringar i det nya museet Vrak - Museum of Wrecks samt
i en ny stödkonstruktion för skeppet Vasa.

Not 14

Varulager m.m.

19-12-31

Ingående saldo
Årets förändring
Utgående saldo

18-12-31

7 087

6 022

494

1 065

7 581

7 087

Lagret består av souvenirer som säljs i museernas butiker.

Not 15

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader

Arbetsförmedlingen
Övriga upplupna inomstatliga bidragsintäkter
EU
Bovins stiftelse
Upplupna utomstatliga bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter

Arkeologiska undersökningar

18-12-31

19-12-31

19 626

19 293

2 227

2 680

21 853

21 973

195

158

60

60

805

1 072

0

206

0

83

1 060

1 579

523

663

0

2 512

Entreer VM

378

713

Övriga upplupna intäkter

431

0

Övriga upplupna intäkter

1 332

3 888

24 245

27 440

Trafikverket (JM)

Summa periodavgränsningsposter
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Not 16

Avräkning med statsverket

19-12-31

18-12-31

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-3 142

-3 025

186 712

182 427

-186 246

-182 544

-2 676

-3 142

378

458

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-75

-80

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

303

378

-2 373

-2 764

Utgående balans

Not 17

Myndighetskapital

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

1 925

2 079

14 748

-6 450

12 302

0

0

0

0

0

Ingående balans 2019

1 925

2 079

14 748

-6 450

12 302

Föreg. års kap.förändr.

0

0

-6 450

6 450

0

Årets kapitalförändring

0

0

0

10 818

10 818

Summa årets förändring

0

0

-6 450

17 268

10 818

1 925

2 079

8 298

10 818

23 120

Utgående balans 2018
Rättelse/ ändring princip

Utgående balans 2019

Not 18

Balanserat
kapital avgiftsbelagd
verksamhet

Donationskapital

Statskapital

Donationskapital

19-12-31

Ingående balans

18-12-31

2 079

Årets anskaffning av kulturtillgångar bidragsfinansierade
Utgående balans

2 079

0

0

2 079

2 079

– Donatorer
Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum
Bovins stiftelse
Marinmusei vänner

1 702
313
64
2 079

Not 19

Balanserad kapitalförändring
Undersökningar, utredningar och andra tjänster
Försäljning av varor vid Marinmuseum

19-12-31
-487

-362

-6 579

-5 378

Försäljning av varor vid Sjöhistoriska museet

-8 983

-7 819

Försäljning av varor vid Vasamuseet

24 674

21 399

Försäljning av varor vid Järnvägsmuseet
Vasamuseet exkl. försäljning av varor

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

4

0

-331

6 908

8 298

14 748

19-12-31

18-12-31

Ingående avsättning

231

704

Årets pensionskostnad

312

-106

-239

-367

304

231

Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
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Not 21

Övriga avsättningar

19-12-31

18-12-31

Ingående avsättning

820

489

Årets förändring

347

331

1 167

820

Utgående avsättning

Syftet med avsättningen är att stärka kompetensen för individer och grupper
enligt lokalt kollektivavtal.

Not 22

Lån i Riksgäldskontoret

19-12-31

Beviljad låneram

150 000

87 000

Utnyttjad låneram

44 798

32 974

Ingående balans

32 974

36 841

Under året nyupptagna lån

21 408

8 049

Årets amorteringar

-9 584

-11 916

44 798

Utgående balans

Not 23

Övriga kortfristiga skulder

19-12-31

Personalens källskatt

Periodavgränsningsposter

32 974

18-12-31

2 689

Övriga skulder

Not 24

18-12-31

2 565

35

25

2 724

2 590

19-12-31

18-12-31

Löne- och semesterlöneskuld

11 587

Provisioner till researrangörer

186

320

7 885

3 076

19 658

14 106

Övriga upplupna kostnader
Upplupna kostnader
Riksantikvarieämbetet

10 710

250

0

30

30

5 278

6 808

393

393

Försvarshögskolan
– varav bidragen från statliga givare beräknas tas i anspråk:
inom 0 – 3 månader
inom 3 – 12 månader

0
280

inom 1 – 3 år

0

mer än 3 år

0

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm
Vasa rediviva
Övriga oförbrukade bidrag från icke statliga givare

314

303

6 265

7 534

Förutbetalda hyresintäkter

0

646

Förutbetalda sponsorsintäkter

0

159

Oförbrukade bidrag

Övriga förutbetalda intäkter

462

405

Övriga förutbetalda intäkter

462

1 210

26 385

22 850

Summa periodavgränsningsposter
Ökningen av övriga upplupna kostnader beror på flera pågående projekt, såsom det nya museet Vrak –
Museum of Wrecks, en ny stödkonstruktion för skeppet Vasa samt hyra för nya kontorslokaler under 2019.

Not 25

Redovisning mot anslag
Intäkter av anslag i resultaträkningen samt medel från statens budget för bidrag
Utgifter i anslagsredovisningen
Förändring av semesterlöneskuld
Anläggningstillgångar via Statskapital

Inkomster som är redovisade under anslaget

2018

2019
186 637

181 992

-186 712

-182 427

75

80

0

355

0

0

9 828

7 705

Sammanställning av
väsentliga uppgifter
Avser (tkr)

2019

2018

2017

2015

2016

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev

150 000

87 000

42 000

42 000

45 000

44 798

32 974

36 841

34 922

26 706

Beviljad i regleringsbrev

20 000

20 000

20 000

20 000

27 000

Maximalt utnyttjad

10 428

4 241

0

12 054

11 771

Utnyttjad
Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränteintäkter

87

179

179

0

0

108

245

203

140

86

Budget enligt regleringsbrev (disponeras)

195 289

188 132

167 071

148 700

146 705

- avg.intäkter som disp. av myndigheten

211 209

187 378

183 277

160 185

164 632

5 587

5 471

3 999

3 945

3 613

0

0

0

0

0

2 676

3 141

3 024

1 131

1 220

Antal årsarbetskrafter totalt

228

222

181

176

176

Medelantalet anställda totalt

270

265

204

192

186

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 638

1 619

1 652

1 547

1 583

Balanserad kapitalförändring

8 298

14 748

14 522

9 549

13 820

10 818

-6 450

226

4 973

-4 271

Räntekostnader
Avgiftsintäkter

Anslagskredit, anslag 8:1.6 Centrala museer: Myndigheter: SMTM
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Summa anslagssparande

Årets kapitalförändring

Undertecknande av årsredovisning 2019
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.

Karlskrona 2020-02-21

Leif Grundberg
överintendent
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