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Må lagre
historien
i container
OTTESTAD. I dag legger kulturde-
partementet fram en stortings-
melding om konsolideringen av 
museene i Norge, den såkalte mu-
seumsreformen som ble skissert 
for omtrent ti år siden. Men det er 
langt fra regjeringskvartalet i Os-
lo sentrum til Ottestad og Norsk 
utvandrermuseum, som kjenner 
reformen på kroppen. 

I 2003 fi kk museet utenfor Ha-
mar «Bjørgohuset» fra den ame-
rikanske staten Iowa. Huset er fra 
omtrent 1900 og ble demontert 
og sendt til Norge i en container. 
Planen var å gjenreise det på mu-
seets friluftsområde i 2007, men 
det ligger ennå nedpakket i con-
taineren. 

– I 2007 fi kk vi tilsendt et sko-
lehus fra South Dakota, som ble 
bygget i 1882. Skolebenkene har 
vi plassert inne i museet, men re-
sten av huset har vi på lager, sier 
Kari Fuglesang, medarbeider ved 
Norsk utvandrermuseum.

Daglig leder ved museet, Knut 
Djupedal, forteller at han trenger 
300.000 kroner for å sette opp 
både det to etasjes huset og sko-
lebygget.

– Mye av gjenreisingen gjøres 
av frivillig arbeidskraft, men for å 
gjøre det skikkelig trenger vi fag-
folk, og det koster penger, opply-
ser han.

Djupedal mener at konsolide-
ringen av museene i Hedmark har 
mye av skylden.

– Den skaper fl ere lag mellom 
bevilgningsmyndighetene og små 
museum som Norsk utvandrer-
museum. Det blir større enheter 
og større avstand mellom de små 
museene og sentrale bevilgende 
myndigheter, noe som ligger i 
konsolideringens natur. Konsoli-
deringsprosessen i seg selv gjør at 
det blir vanskeligere å skaff e pen-
ger til denne typen investering, 
sier han. 

– Kunne dere ikke ha gjort 

mer for å skaff e de pengene på 
egen hånd?

– Jo, man kan alltid si at vi kan 
gjøre mer. Men på grunn av kon-
solideringsprosessen bruker vi 
mer tid på byråkratiske gjøremål 
enn tidligere, og det spiser av tida 
vi kunne brukt til å skaff e pen-
ger. Vi har dessuten pleid å motta 
pengegaver fra USA i forbindelse 
med gjenreising av tidligere bygg. 
Men på grunn av fi nanskrisen er 
det ikke blitt så mye av det heller, 
sier Djupedal. 

Reorganisering
Det lille museet på Ottestad på fi re 
fast ansatte, er som følge av konso-
lideringen i 2005 og 2006 blitt en 
del av Stiftelsen domkirkeodden. 
I dag består stiftelsen av museene 
Domkirkeodden, Kirsten Flag-
stadmuseet, Norsk utvandrermu-
seum og Prøysenhuset. 

– Det var en del av den store re-
organiseringen av norske museer 
for å redusere antall statstøttede 
enheter fra 750 til et sted mellom 
100 og 200, slik at kulturdepar-
tementet kunne forholde seg til 

færre enheter, forteller Steinar 
Bjerkestrand, direktør i Stiftelsen 
Domkirkeodden.

Andre runde begynte for et år 
siden, da Hedmark fylkeskom-
mune vedtok å konsolidere muse-
ene ytterligere under et eget fyl-
kesmuseum. Fylket så mot Sogn 
og Fjordane, Sør-Trøndelag og 
Østfold, der en liknende prosess 
tidligere er blitt gjennomført. An-
dre runden i Hedmark sluttføres 
nå med mål om å være ferdig 1. 
januar 2010. 

– Det har vært mye skepsis til 
denne siste delen av konsolide-
ringen, og prosessen har vært 
preget av mild tvang. Jeg hadde 
stor forståelse for at man ønsket å 
samle 750 småmuseer for å profe-
sjonalisere driften, og det var helt 
på sin plass med den første kon-
solideringen for å bedre virksom-
heten. Samtidig har bevilgningen 
økt, men den siste har vi nok vært 
mer skeptiske til, sier han.

Museumsdriften
– Er du enig med daglig leder i 
Norsk utvandrermuseum om at 
konsolideringen er skyld i at to 
hus ikke blir pakket ut fordi det 
mangler penger?

– Det handler mer om muse-
umsdrift generelt enn om konso-
lideringen. Og jeg er uenig med 
Djupedal i at det hadde vært an-
nerledes hvis vi ikke hadde vært 
gjennom en konsolidering. Siden 
2005 har vi fått mer form og orden 
på engasjementer og stillingsbrø-
ker. Virksomheter er økt, og det er 
også besøkstallet. Husene ligger 
trygt og godt der de ligger og er 

ikke langt unna å bli gjenreist. 
Han forstår at Djupedal og an-

dre museumsbestyrere blir frus-
trerte, og selv synes han det til 
tider er en vanskelig og krevende 
prosess.

– Vi har nærmest ikke noe an-
net valg enn å bli med på slike pro-
sesser. Jeg er ikke frustrert, men 
jeg forstår at andre blir det av å 
drive museum med lite penger og 
knappe ressurser.  

– Nedtonet frivillighet
Tron Wigeland Nilsen, general-
sekretær i Norges museumsfor-
bund mener at reformen hoved-
saklig er en fornuftig reform.

– Tidligere var museumsvirk-
somheten i landet veldig frag-
mentert, sier han.

Generalsekretæren påpeker li-

kevel at det frivillige momentet i 
reformen, har han sett lite til.

– Spesielt var Åslaug Haga opp-
tatt av det, da hun var kulturmi-
nister. Nå virker det som det mo-
mentet nærmest har forsvunnet. 

Nilsen er spent på kulturdepar-
tementets stortingsmelding om 
museumsreformen som presen-
teres i dag. 

– Det er viktig for oss at det ikke 
bare blir en statusrapport, men at 
man tenker framover. 

 Ifølge Nilsen er det meste på 
plass av museumsreformen, bort-
sett fra i Hedmark. 

– Samtidig med opprettelsen 
av Hedmark fylkesmuseum, har 
Nordøsterdalsmuseet og Røros-
museet kjørt fram et eget alterna-
tiv, der de to museene samordnes 
som et fj ellregionmuseum. 

FAGFOLK
«Mye av gjenreisingen 
gjøres av frivillig ar-
beidskraft, men for å 
gjøre det skikkelig tren-
ger vi fagfolk, og det 
koster penger.» 
KNUT DJUPEDAL,
DAGLIG LEDER VED NORSK 
UTVANDRERMUSEUM

Konsolideringen av Museums-Norge er 
snart gjennomført. I Hedmark har det ikke 
gått like greit, og Norsk utvandrermuseum 
har ikke råd til å pakke ut hus fra USA.
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