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Transporthistoriskt Natverk bestar av:

Tisdag  5.7
Transportmedel - ett viktigt kulturarv? 

Till skillnad från det traditionellt markbundna kulturarvet saknar det rörliga kulturarvet 
(äldre transportmedel till lands, sjöss och i luften) ett lagfäst skydd.
I december 2018, drygt 200 år efter att den första tidtabellsbundna ångbåtsfärden inledde 
omvandlingen av Sverige till ett modernt land, gav Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ut sin rapport Det 
rörliga kulturarvet (RAÄ rapport 2018:1142). I budgetpropositionen för 2021 (Prop 2020/21:1, 
Utgiftsområde 17, avsnitt 10.3 sista stycket) meddelades dock att uppdraget från riksdagen till 
regeringen är slutbehandlat – utan att någon hänsynslagstiftning remitterades. RAÄ fick sedan 
ett nytt uppdrag att verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om rörligt kulturarv för att 
främja dettas bevarande. Detta uppdrag är nu slutredovisat i rapporten Historiska transport-
medel (RAÄ-2020-503-5). Det finns dock fortfarande inget förslag till stärkt bevaranderätt för 
rörligt kulturarv och seminariet ska behandla hur ett sådant kan åstadkommas.

Seminariet pågår mellan kl. 13.30–14.30 – varmt välkommen!

MRO
MUSEIBANORNAS

RIKSORGANISATION

NAtverket
bestar av:

..
.

• .. • .

I Sverige finns unika samlingar som beskriver industrisamhällets framväxt och kulturarv. Vi 
vet att det finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer och ett stort antal privatpersoner som hjälps åt 
att bevara, bruka och levandegöra kulturarvet. En övervägande del av detta arbete sker ideellt.

Transporthistoriskt Nätverk i siffror:
 Föreningar/museer Medlemmar
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam 624  museer  31 200
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF 20  föreningar 19 000
Veteranflyggruppen EAA Sverige 120  flygplan  700
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF 33 föreningar  14 500
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF 200 klubbar  105 000
Museibanornas Riksorganisation, MRO 29  föreningar  16 000
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF 14  föreningar  5 800
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF 72  medlemsfartyg  14 500
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF 300  ångbåtar  15 000
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS 1 förening 700
Åkerhistoriska Sällskapet, ÅHS 1 åkeriföretag 400
   222 800
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