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Vellagret: Kari 
Fuglesang ved Norsk 
utvandrermuseum 
på Ottestad viser 
fram en container 
med et hus fra Iowa 
i USA. Museet har 
ikke råd til å gjen-
reise det. 
FOTO: SIRI JUELL 
RASMUSSEN

MIN ANBEFALNING

Navn: Kristian Fjellanger
Stilling: Ny leder i Noregs Ung-
domslag, valgkampsekretær 
for SV 
Anbefaling: «Ut å stjæle hester» 
av Per Petterson  

– Velg fritt, bok, fi lm eller pla-
te, hva er din anbefaling? 

– Jeg har fått svineinfl uensa. 
Kan du ringe meg en annen 
gang? 

– Selvsagt. God bedring.  
– Vent, jeg skal klare det li-

kevel.
– Jeg kan godt ringe deg se-

nere. 
– «Ut å stjæle hester» av Per 

Petterson er en fantastisk bok.  
– Mange mener det. Hvor-

for så begeistret?    
– Det er en utrolig rørende 

og sterk historie om en gutts 
forhold til sin far. Den får fram 
den vonde, såre følelsen av 
barn som blir skuff et. 

– En bok du kjente deg 
igjen i? 

– Ikke umiddelbart, men 
den framkaller stemninger 
man har følt, slik gode bøker 
gjør. Jeg har jobbet mye for at 
alle barn skal ha like rettighe-
ter. Den traff  meg rett i hjertet. 

– Nettopp lest den?
– Nei, det er to år siden. Det 

var mye snakk om boka, derfor 
valgte jeg å kjøpe den. Jeg ser 
Petterson har kommet med en 
ny nå, som jeg snart skal gi meg 
i kast med.  

– Leser du mye?  
 – Ja, krimbøker sluker jeg 

rått. Jeg liker også godt poli-
tiske biografi er. En av de mest 
interessante var Gro Harlem 
Brundtlands «Dramatiske år 
1986-1996», som viser spillet 
bak kulissene og hvordan til-
feldighetene rår i politikken. 
En veldig spennende bok jeg 
også kan anbefale. 

– Du er selv en del av de poli-
tiske kulissene som valgkamp-
sekretær for SV. Hvordan er 
stemningen der for tida? 

– Akkurat nå er jeg snørrete 
og sengeliggende, men jeg følger 
med. På siste meningsmåling lå 
vi på gledelige 9,2 prosent. 

– Hva leser du mens du 
venter på comebacket? 

– «Luftslottet som spreng-
tes» av Stieg Larsson. Den var 
så spennende at jeg leste den 
alt for fort første gang. 
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gunhild.soldal@nationen.no
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På Tynset har museumsbesty-
rer Per Hvamstad sagt opp stillin-
gen sin ved Nordøsterdalsmuseet 
i protest mot at fj ellregionalter-
nativet ikke ser ut til å bli noe av.

– Vi føler oss nærmere Røros, 
både når det gjelder natur og kul-
tur. Derfor synes vi det er mer na-
turlig å samarbeide med museet 
på Røros enn Hamar og Elverum. 
De to byene ligger 25 mil unna, 
mens Røros bare fem 5 mil, un-
derstreker Hvamstad. 

Ifølge bestyreren avviste Sør-
Trøndelag fylkeskommune at 
Røros skulle konsolideres med 
Nordøsterdalen. Det samme har 
Hedmark fylkeskommune gjort. 

– Vi står med andre ord ikke 
fritt til å velge vår modell, og det 
til tross for at regionene og kom-
munene i området heller vil gå 

for fj ellregionalternativet. Jeg 
har kapitulert, men har sendt en 
forespørsel til Regional og kom-
munaldepartementet om se på 
fj ellregionalternativet i en bre-
dere sammenheng. 

35 år i museumsbransjen
– Hvorfor så ille å være en del av 
det kommende Hedmark fylkes-
museum?

– Vi er redde for å bli pulveri-
sert og usikker på hva slags opp-
gaver som kommer som en følge 
av en slik konsolidering. Vi var 
skeptiske i den forrige runden 
som pågikk fra 2004 til 2007, men 
det har gått relativt bra. Nå er vi 
redde for at kompetansen vi har 
bygget opp vil forsvinne ut av 
Nordøsterdalen.  

Med 35 år i museumsbransjen, 

regner Hvamstad at han kommer 
til å fortsette i bransje etter at han 
slutter i jobben neste år. 

Kulturdepartementet ville ikke 
si noe om museumsreformen til 

Nationen før stortingsmeldingen 
skulle presenteres i dag.

ELDRID OFTESTAD
eldrid.oftestad@nationen.no

Museumsreformen
Museumsreformen inneholder 

etablering av et nasjonal museums-
nettverk. Grunnlaget er institusjonell 
konsolidering på regionalt nivå, som 
vil si at en rekke små og mellomstore 
museer går sammen i større enheter. 

Reformen vil føre til at Museums-
Norge vil bestå av om lag 75 muse-
umsenheter.

Målet er å gi en mer robust øko-
nomisk-administrativ basis og bre-
dere og sterkere fagmiljøer. Samtidig 
legges det vekt på å bevare og styrke 
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det lokale engasjementet og den lo-
kale deltakelsen.

Reformen ble skissert i Stortings-
melding nr. 22 (1999-2000) «Kjelder 
til kunnskap og oppleving. En opp-
datert gjennomgang av reformen 
og utviklingen videre kom med Stor-
tingsmelding nr. 48 (2002-2003) 
«Kulturpolitikk fram mot 2014». 

21. august legger kulturdeparte-
mentet fram en ny stortingsmelding 
der det oppsummerer museumsre-
formen.

Kilde: Kultur- og kirkedepartementet
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Fakta

Sluker bøker


