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FORORD 

 

Lokale og regionale museer i Norge har i løpet av de siste seks årene vært igjennom en omfattende 

statlig initiert reform. Reformens hensikt har vært å samle landets mange små museumsenheter til et 

mindre antall større, helst bare ett museum i hvert av landets fylker. Gjennom radikale strukturtiltak 

mener departementet at museenes fagmiljøer vil styrkes. Når struktur synes som en løsning, hva er 

da problemet, spurte jeg meg selv polemisk om i oppstarten av avhandlingsarbeidet. Representerer 

denne vektlegging av system og struktur som grunnlag for et godt faglig arbeid noe nytt i den 

statlige museumspolitikken, eller har den tradisjoner å vise til? I så fall: Hva ligger i disse 

tradisjonene? Det er noe jeg i denne avhandlingen har ønsket å undersøke nærmere.  

Når jeg nå til slutt legger fram avhandlingen er det mange som skal takkes for å ha fulgt meg på 

veien. Alle kan ikke nevnes her, men enkelte bør løftes fram som gode følgesvenner på veien.  

Først en takk til Bengt Lundberg, som i egenskap av professor i museologi ved Institutionen för 

kultur och medier, Umeå universitet i 1996 tok meg opp som egenfinansiert doktorand i museologi. 

Deretter en stor takk til min veileder professor Kerstin Smeds, som fra 2004 brakte ny energi inn i 

avhandlingsarbeidet. Takk også til Institutionen för kultur och medier som fra høsten 2004 til 

høsten 2006 innvilget meg doktorandtjenst slik at jeg kunne vie mer tid til skrivingen. Styret for 

Nord-Jarlsbergmuseene, som er min arbeidsplass, skal også ha en stor takk for de muligheter jeg har 

fått i mitt arbeid til å sluttføre arbeidet med avhandlingen fram til i dag.  

 Takk også til styret for De Sandvigske Samlinger, Maihaugen, som i 2004 ga meg, sammen 

med Jakob Ågotnes, Anders Sandvigs Museumsstipend og til Statens Senter for arkiv, bibliotek og 

museumsutvikling som i årene 2005 og 2006 ga meg reisestipend. Publikumstjenesten ved 

Riksarkivet i Oslo, Norges Museumsforbund, Stortingsbiblioteket og Nøtterøy og Tønsberg 

bibliotek fortjener også en stor takk for velvilje og tålmodighet. Takkes skal også gode kolleger 

som har levd med en leder som ved siden av arbeidet har skrevet en doktorgradsavhandling. Högre 

seminariet i museologi har under arbeidet vær et godt sted å ventilere tanker og problemstilllinger, 

og særlig Eric Hedqvist har vært en god følgesvenn i alle disse årene. Takk også til Bjørg Bråtho,  

Hilde Woxen Stormark og Bente Wallander for korrektur og ferdigstilling av manus til trykking. 

Kjerstin Tønseth skal også ha en stor takk for alle inspirerende kulturanalytiske assosiasjoner hun 

har brakt inn under arbeidets gang. Den største takken skal likevel min mann Petter Erling og mine 

barn Torgrim og Marie Johanne ha, som i alle disse år har hatt en livsledsager og en mamma med 

stor hang til å fordype seg i avhandlingsarbeidets uregjerlighet. 

 

Nøtterøy februar 2009 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to give a historical view upon and examine the development of local and 

regional cultural history museums in Norway as a topic in Norwegian cultural policy 1900 – circa 

1970. The present thesis is divided into four main parts:  

  In part one data sources and theoretical perspectives are presented. The thesis is written in 

museology and this is the background for a perspective where of local and regional museums arose 

as a subject requiring development of public politics. Thereafter the theoretical inspiration used in 

the thesis is presented. The theoretical perspective is how development of politics frequently 

appears as a choice between various alternatives based on available contemporary material and 

ideological suppositions. Local and regional museums appear in this perspective as a cultural 

phenomenon in their own age, a phenomenon to which Stortinget, the Ministry and the museum 

profession attached both interpretations and conceptions. The thesis also discusses the various 

participants who have been significant in this connection, primarily exemplified by the political 

parties, the civil service within the ministries and the contemporary professional museum milieu.  

  In part two, entitled ―Concern over a group of museums‖ the parallelism between museum 

growth and policymaking from 1900 – 1920 is analyzed. Development of politics in these years can 

be considered as a process where the formation of clearly defined guiding principles for practice by 

the authorities took place. In the centre of this development of politics was the regulation on 

governmental subsidy based on a political framework the need to conform to norms related to 

calculability and equal treatment. At the same time it does appeared the legitimacy to carry out 

disciplinary measures was nourished by a conception of local and regional museums as unruly and 

an image of them as a type of ―freely growing‖ institution.  

  In part three, ―A formative recognition‖, deals with the growing cooperation between The 

Norwegian Museums Association and the Ministry in the field of local and regional museum and 

how it influenced the work in this museum. Cooperation with the museum society ensured that a 

competent apparatus was available to the Ministry. This led gradually to development of a new 

administrative regime, more specifically a move toward something which can be described as a 

professional administration.  

  Part four is called ―Consolidation of the politics‖ examines the development 1945 – circa 

1970. The new tendencies would turn out to reflect an increasing awareness of the educational 

opportunities for future museum personnel, different solutions for establishing good professional 

guidance for the unmanned museums and, in parallel within the professional museum milieu, an 

emerging debate on the museums’ role in society. Common for all these initiatives is that they 

demonstrate what one could characterise as an increasing degree of professionalism.  This implied 

that the entire group of local and regional museums, down to the smallest country or village 

courtyard, was in principle subject to the same professional interest as the other museums. 

Consolidation of ethnology as a university subject, and almost as a professional qualification for 

candidates desiring to work in local or regional museums, also contributed to the creation of a new 

generation of professionally qualified museum personnel. Part four end with the Proposal from the 

Museum Committee of 1967. This white paper was presented by the Ministry of Churches and 

Education in 1972. The document was the first of its kind and was intended to be recognised as a 

comprehensive plan.  The most tangible result of the white paper was the arrangement for subsidies 

to semi-public museums which was introduced in 1975. 
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Del 1 

EN BEGYNNELSE – ET UTKIKKSPUNKT 

  

1.1. 

INNLEDNING 
 

 

Tema for avhandlingen 

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 1899/1900 utspant det seg en prinsipiell debatt i Stortinget om 

innvilgelse av statsbidrag til to lokale museer, nemlig Skien museum og Tønsberg museum.
1
   

Kirke- og undervisningsdepartementet hadde avvist museenes søknader, men Stortingets budsjett-

komité leverte en delt innstilling i spørsmålet. Ved Stortingets behandling av museums-

bevilgningene fulgte så Stortinget komiteens mindretallsinnstilling som gikk for at museene skulle 

innvilges statsbidrag, Skien museum fikk sitt bidrag på 400 kroner med stemmegivningen  

70 stemmer for og 44 stemmer mot, og Tønsberg museum et tilsvarende beløp med 90 stemmer for 

og 24 stemmer mot. Det interessante med denne tildelingen av statsbidrag til de to små bymuseene 

var at den aktualiserte en prinsippdebatt i Stortinget om i hvilken grad denne gruppen museer skulle 

motta statsbidrag, og med det forstås som et statlig anliggende. Sytti år senere, ved inngangen til 

1970-tallet framstår så lokale og regionale museer som et viktig tema i den statlige museums-

politikken. I 1973 behandlet Stortinget Stortingsmelding nr. 93 (1971-72), Om museumssaken.
2
  

Dette var en melding som i sin helhet var konsentrert om hvilken politikk staten skulle føre på dette 

området. Et politisk initiativ fra regjeringens side, som saksordfører Lars Roar Langslet sa i sitt 

innlednings-foredrag i Stortinget, bar bud om at et hovedfelt i landets kulturliv nå ble trukket ut av 

tornerosesøvnen som myndighetene hadde latt museene falle i.
3
 

  Formålet med denne avhandlingen er å undersøke nærmere hvordan man fra statens side i 

løpet av disse årene forholdt seg til denne gruppen museer. Nærmere bestemt undersøker jeg hvilke 

virkelighetsdefinisjoner som ble lagt når det kom til hvilke utfordringer Stortinget og Kirke- og 

undervisningsdepartementet mente man sto overfor, hvilke tema som kom til å dominere i 

politikkutviklingen og ikke minst, hvilket konkret innhold politikken på dette området etter hvert 

fikk. Når jeg har valgt dette som avhandlingstema er det fordi jeg mener at en undersøkelse av den 

statlige politikken, og med det også den offentlige debatten rundt disse museenes oppgaver og rolle, 

vil kunne gi et bidrag til kunnskapen om hvilke museumspolitiske tradisjoner som ligger til grunn 

                                                 
1 Stortingsforhandlinger 1899/1900, 6 d Innstilling S. XXVI, 2, behandlet i behandlet i Stortingstidende 1899/1900

 
(7 d), 1095 - 1107  

2 Det Kongelige Kirke- og undervisningsdepartement, Stortingsmelding nr. 93 (1971-72), Om museumssaken. 

3 Stortingsforhandlinger 1973 7 d, behandlet i Stortingstidende 1973, 2183,  representant og saksordfører Lars Roar Langslet.  
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for den statlige museumspolitikk som også føres i dag. Min framstilling og analyse bygger da også 

på en hypotese om at vi på dette området har med lange tradisjoner å gjøre når det kommer til 

hvilke tema som har blitt aktualisert som vesentlige, når politikken skulle fylles med innhold. 

  Ettersom det i norsk sammenheng finnes lite av tidligere forskningsarbeider å støtte seg til, er 

følgen at avhandlingen bærer preg av grunnforskning hvor formålet har vært, med bakgrunn i 

omfattende kildestudier, å gjøre en presentasjon av politikkhistorien på dette området. Formålet 

med avhandlingen er å gjøre en historisk undersøkelse av denne prosessen. Avhandlingen handler 

også om de ulike aktørene som kan sies å ha vært vesentlige i denne sammenheng.  Disse aktørene 

er i første rekke eksemplifisert ved de politiske partiene, men også departementets administrasjon, 

og det samtidige museumsfaglige profesjonsmiljøet, i særlig grad representert ved Norske museers 

landsforbund, stiftet i 1918.  

  Avhandlingen skrives innenfor emnet museologi og innfallsvinkelen er å se museet som et 

politisk fenomen i egen samtid, samtidig som det framstår som et objekt for offentlig politikk-

utvikling. Det sosiologiske perspektivet i museologien studerer de handlinger, virksomheter og 

institusjoner som kommer som en følge av forestillingen om at det finnes en natur- og en kulturarv. 

Inn i denne sammenhengen hører de politiske rammebetingelsene som settes for institusjonene og 

som virksomheten skjer i forhold til. Avhandlingen er en undersøkelse av museums-politikkhistorie, 

selv om framstillingen også har musueumshistoriske beskrivelser. Denne avhandlingen føyer seg 

inn i det Per-Uno Ågren beskriver som det sosiologiske kunnskapsområdet ved at jeg studerer de 

politiske rammene for de kulturhistoriske museenes virksomhet.
4
 

 Avhandlingens tittel, Et uregjerlig mangfold? er inspirert av en tilsvarende kapitteloverskrift i  

medieforskeren Mie Berg Simonsen bok, Historiens levninger, om utviklingen av kulturminnevernet 

i norsk kulturpolitikk 1814-2000.
5
 Min tilnærming i avhandlingen er likevel mer spørrende til 

temaet uregjerlighet, enn hva Berg Simonsens lanserer i sin bok. Med et sitat hentet fra Waldemar 

Christopher Brøgger (1851-1940)
6
 sitt innlegg under behandlingen av tilskudd til de mindre 

museene under kulturbudsjettet i 1908, kunne avhandlingens tittel like gjerne vært: 

‖Raritetskabinetter! Thi! Det har man ikke større interesse af at give penge til her i landet.‖
7
 

Brøggers bekymring var at de mindre museene skulle utvikle seg til de rene kuriosasamlinger uten 

                                                 
4 Per-Uno Ågren, ‖Museologi och kulturarv‖, Nordisk museologi (1993):1, 63. 

5 Mie Berg Simonsen, Historiens levninger. Om utviklingen av kulturminnevernet i norsk kulturpolitikk 1814 – 2000 (Oslo 2005), 73. 

6 Waldemar Christoffer Brøgger var geolog, universitetsrektor og politiker. Brøgger ble amanuensis ved Universitetets mineral-kabinett (1876)
 

stipendiat (1878) før han i 1881 ble tilsatt som professor ved Stockholms högskola i geologi og mineralogi. Deretter overtok han Kjerulfs 

professorat i Oslo (1890) og ble der til 1917 for å vie seg til forskning i sin helhet. Fra 1906-1911 var han universitets første rektor. Han var også 

en viktig person under unionsoppløsningen med Sverige rundt 1905 og ble i den sammenheng sendt til Stockholm som hemmelig agent for å se de 

svenske reaksjonene. I Stortinget i 1908 var han representant for samlingspartiet, Akershus amt. Waldemar Christoffer Brøgger var far til 

arkeologen A.W.Brøgger, og fra 1918 bl.a. også formann i det nystiftede Norske museers landsforbund. Se i en sammenheng Geir Hestmark, 

Vitenskap og nasjon: Waldemar Christopher Brøgger 1851-1905 (Oslo 1999). 

7 Stortingets forhandlinger 7 d 1908, behandlet i Stortingstidende 1908, 1404 representanten Brøgger. 
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faglig retning og styring. Etter hans oppfatning var det ikke Stortingets oppgave å bidra til 

opprettelse og underhold av små lokale samlinger uten faglig ledelse.  

De små beløpene synes likevel ikke å ha stått i veien for omfattende og prinsipielle debatter i 

Stortinget om retningslinjer, prinsipper og behovet for en stringent struktur i denne delen av 

museumsfeltet. 

 

 

Avgrensninger 

 

Det er ikke gjort mye forskning på museumspolitikkhistorie i norsk sammenheng. Forskningen på 

kulturpolitisk historie i Norge har de siste årene bidratt med ny kunnskap om utviklingen innenfor 

både kunst-, teater-, musikk- og bibliotekfeltet. Innenfor museumsfeltet har forskningen vært mer 

sparsom, med unntak av kunstmuseene. Vi vet derfor en del om de overordnete rammene for 

kulturpolitikken i Norge under både 1800- og 1900-tallet, og den konkrete politikkutviklingen 

innenfor en del saksfelt. Når det kommer til de lokale og regionale museene er kunnskapen likevel 

begrenset. Etter hvert som arbeidet med avhandlingen har pågått, har det vist seg et behov for å 

gjøre en del avgrensninger i forhold til hva som skulle være det primære undersøkelsesobjektet, og 

hvilket empirisk materiale som skulle danne grunnlaget for undersøkelsen. Det finnes få studier om 

lokale og regionale museer i Norge og de politiske rammene som er skapt rundt dem. På den annen 

side eksisterer det en rekke oppfatninger av hva som kjennetegner denne gruppen museer, og de 

utfordringer de representerer i den offentlige museumspolitikken. Den mangelfulle forskningen på 

en rekke forhold ved lokale og regionale museer i Norge og den statlige politikkutviklingen på 

området, gjør temaet verdt å studere nærmere.  

 Jeg har på bakgrunn av det valgt å gjøre en dybdeundesøkelse av lokale og regionale museer 

og den politikk som fra statens side ble ført på dette området Dette innebærer en del avgrensninger. 

Den første er at en undersøkelse av statens politikk på de øvrige delene av museumsfeltet, det vil si 

overfor Bergens museum, universitetesmuseene i Oslo, landets øvrige arkeologiske museer og 

kunst- og kunstindustrimuseene, i liten grad inngår i min undersøkelse. Et tema hvor forholdet til 

disse museene aktualiseres i avhandlingen er likevel spørsmålet om de lokale og regionale 

museenes innsamling og samlingsoppbygging og behovet for å regulere denne virksomheten.  

  Det kunne i en avhandling som dette også vært av interesse å samtidig studere utviklingen 

innenfor kulturminnevernet og sett det i sammenheng med oppkomsten av lokale og regionale 

museer. En slik undersøkelse ville etter min oppfatning ha gått ut over avhandlingens primære 

undersøkelsesobjekt, blant annet fordi utviklingen av kulturminnevernet og kulturminne-

forvaltningen i Norge på mange måter har sin egen historie og bygger på juridiske forutsetninger 
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som ikke er til stede på samme måte i virksomheten til i de lokale og regionale museene. Det kunne 

også vært interessant å ha undersøkt nærmere politikkutviklingen i museumsfeltet i forhold til 

politikkutvikling på beslektede områder, som skole- og velferdspolitikk. På den annen side, om 

avhandlingen skulle inkludert alle disse områdene, ville følgen vært at jeg måtte ha foretatt andre 

avgrensninger, eller nøyd meg med en mer grovmasket analyse.  

  Ved å avgrense undersøkelsen til en dybdestudie av den statlige politikkutviklingen overfor 

lokale og regionale museer har det vært mulig å få en nærhet både til forskningsobjektet og 

materialet, og å studere temaet gjennom et lengre tidsrom enn hva som ellers kunne vært tilfelle. 

Undersøkelsen kunne i større grad vært satt inn i en større nordisk sammenheng, men dette ville 

sprengt dens rammer. Det er i stedet valgt å vie oppmerksomheten til et saksområde som tidligere 

ikke har vært i forskningens interesse. Senere studier kan så bringe inn de aspekter og 

sammenlikninger som i denne sammenheng er blitt valgt bort. 

 

 

Problemstillinger 

 

Det knytter seg en rekke interessante spørsmål til temaet statens politikkutvikling vis a vis lokale og 

regionale museer i det tidsrom jeg undersøker. Til sammen er disse spørsmålene med på å 

konstituere avhandlingens beskrivelser, analyser og kronologiske epokeinndeling. Det viktigste 

spørsmålet er kanskje i denne sammenheng; Hva står det for, det som står å lese i departementets 

budsjettforslag, Storingskomiteenes innstillinger og det som kommer til uttrykk i Stortingets 

behandling av museumsspørsmål. 

 Rettferdighet og forutsigbarhet synes å ha framstått som viktige prinsipper i statsforvaltning.  

Formulering av retningslinjer i tråd med disse styringsprinsippene kan med det sies å ha inngått som 

vesentlige elementer i politikkutviklingen, også for lokale og regionale museer. Jeg forstår i 

avhandlingen politikkutvikling som en virksomhet som går ut på å formulere problemstillinger, 

samt forsøk på å få problemstillingene akseptert som bindende. Dette innebærer det at 

politikkutvikling også kan analyseres som en prosess hvor ulike virkelighetsdefinisjoner møtes. På 

bakgrunn av dette er det av interesse å se nærmere på hvilke tema som framsto som viktige i 

politikkutviklingen og hvordan politikken ble begrunnet. I denne sammenheng er også eventuelle 

partirelaterte motsetninger interessante. Spørsmålet er om det er mulig å finne ulikheter blant 

partiene på Stortinget og i så fall hvilke standpunkt de ulike partiene tok. Interessant er det også å se 

nærmere på hvordan departementet arbeidet overfor Stortinget, og hvilke samarbeidsrelasjoner som 

departementet etablerte med det samtidige faglige museumsmiljøet.  
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Kulturpolitikkforskeren Geir Vestheim peker på at spenningsforholdene i diskusjonen om lokale og 

regionale museer kan gjenfinnes på mange plan, samtidig som det også er spenningsfelt som er 

gjenfinnbare i en rekke kulturpolitiske sammenhenger.
8
  På den ene siden handler det om det rurale 

kontra det urbane, framholder Vestheim. Konkret kan spenningene her relateres til funksjons-

fordelingen mellom de sentrale museene og de regionale og de lokale, eksempelvis med tanke på 

det at lokale og regionale museer fikk anledning til å erverve til sine samlinger. For det andre 

handler det også om det egalitære kontra det elitære, et spenningsfelt preget av den samme 

hegemonimotsetningen, men som også har fokus på hvilken demokratisk funksjon, eller rolle, 

museene skulle ivareta. Tanken om egalitet (likhet) er for Vestheim et viktig element i framveksten 

av folkekulturen som nasjonal kulturkapital. På mange måter føyer de kulturhistoriske museene seg 

her inn i en tradisjon med den lavkirkelige bevegelsen, avholdsbevegelsen, mållagene, den frilynte 

ungdomsbevegelsen, folkeakademiene som en del av den egalitære kulturtradisjonen.  Dette åpnet 

for å skrive museene inn i en demokratisk, folkelig, opplysende sammenheng, mens de sentrale 

museer fikk et mer vitenskapelig oppdrag. Det tredje spenningsfeltet som kan følges i debatten er 

spenningsforholdet mellom det liberale kontra det konservative. Motsetninger mellom det liberale 

og det konservative kan i denne sammenheng knyttes til motsetninger mellom ulike verditradisjoner 

og intellektuelle tradisjoner, en gjenganger i norsk kulturdebatt. Å være liberal må i denne 

sammenheng forstås som å ha et ‖åpent sinn‖ og stille spørsmål ved tidligere oppfatninger, 

konservativ blir i så måte motstykket. Å være liberal kan på den annen side lede tankene over på 

spenningene slik de kom til uttrykk i Stortinget når det gjaldt museenes plass og posisjon i den 

statlige kulturpolitikken. I den forstand kan begrepene ‖liberal‖ og konservativ‖ bety det å være 

åpen for nye perspektiver, mens konservativ kan forstås som ønsket om å videreføre tidligere 

tilnærminger og praksiser. Alle disse tre perspektivene har relevans i min undersøkelse, men det er 

særlig Vestheims perspektiv på museenes posisjonering i forhold til spenningsfeltene sentrum – 

periferi og elitær – egalitær, og i tilfelle i hvilken form disse spenningene kan gjenfinnes i 

Stortingets diskusjon om denne gruppen museer, jeg i avhandlingen har funnet det interessant å 

undersøke nærmere.  

  En undersøkelse av spenningsforhold, utviklingstrekk, interesseposisjoneringer og 

argumentasjon utgjør til sammen, og i kraft av sin kombinasjon, en presentasjon av politikk-

utviklingen og politikken som en kulturell konstruksjon. Med det kan utviklingen av lokale og 

regionale museer som saksfelt i norsk museumspolitikk betraktes som en helhet, som kjennetegnet 

med visse særtrekk. Det er likevel ikke de eventuelle særtrekkene som i seg selv sier noe om 

hvordan statlige myndigheter forholdt seg til denne gruppen av museer, men kombinasjonen av dem 

og tiltakene sett under ett. Ved å se tiltakene, aktørene og argumentasjonen i sammenheng kan det 

                                                 
8 Geir Vestheim, Museer i eit tidsskifte (Oslo 1994), 48-51. 
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være mulig å komme fram til en sammenstilling som kanskje konstituerer mer, nemlig det 

verdigrunnlag og de forståelsesrammer som utviklingen av lokale og regionale museer som saksfelt 

i norsk kulturpolitikk i årene mellom 1900 og 1970 var preget av. 

 

 

Kilder 

 

Jeg har i forbindelse med avhandlingsarbeidet anvendt en rekke kilder, både uttrykte og trykte. En 

mer utførlig beskrivelse av kildegrunnlaget er redegjort for i avhandlingens appendix 2 og 3.  

Notereferansene i avhandlingen viser for sin del til de deler av kildene som direkte er referert i 

avhandlingsteksten. Redegjørelsen for avhandlingens kildegrunnlag vil i dette avsnittet av den 

grunn være kortfattet. Under arbeidets gang har det vist seg at det å finne kilder som kunne si noe 

om lokale og regionale museer som fenomen og som objekt for politikkutvikling, skulle bli en 

omfattende og tidkrevende oppgave. For selv om kildegrunnlaget er stort, har det vært en 

leteprosess å finne fram kilder som på et mer overordnet nivå kunne gi informasjon om 

politikkutviklingen. Særlig for arkivmaterialets del er dette relevant, ettersom store deler av dette 

kildegrunnlaget utgjøres av enkeltmuseers budsjettsøknader og årsberetninger. En gjennomgang av 

dette materialet har likevel vist seg nødvendig for å få et bilde av de lokale og regionale museenes 

arbeidssituasjon i det tidsrom som undersøkes.  

  En viktig del av avhandlingens kildemateriale er hentet fra arkivet til Kirke- og undervisnings-

departementets 1. skolekontor D, som er å finne på Riksarkivet i Oslo. Register over departementets 

arkiver finnes i Felleskatalogen for Arkivverket som er en nettbasert tjeneste. Tjenesten er å finne 

på Arkivverket (Riksarkivet og Statsarkivenes) hjemmeside.
9
  De arkivserier jeg har benyttet er 

følgende: 

 

1. Arkiv S – 1021 (1898 – 1950): 

Serie Eav (1902 – 1954). Kulturbudsjettet 

Serie Ej (1898 – 1958) Museer 

Serie Ebb (1916 – 1948) – Pengelotteriet  

2. Arkiv S – 1330/ Kultur – og folkeopplysningsdepartementet (1940 –  1945) 

3. Arkiv S – 2309/ Kirke- og undervisningsdepartementet, kulturavdelingen:  

  Serie Da – Sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel I, 1949 – 1972 

4. Arkiv S – 3565 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Bibliotekkontoret D-F 

 

I tillegg har jeg anvendt materiale fra arkivet til Norske museers landsforbund, for årene  

1918 – 1970. Arkivet er oppbevart i forbundets kontorer i Oslo. Arkivet inneholder styrets 

protokoller og korrespondanse mellom forbundets styre og medlemsmuseene, og departementet.  

                                                 
9 http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/felleskatalogen.html (12.1.2008). 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/felleskatalogen.html
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Ytterligere en arkivsamling utgjøres av de kopier og avskrifter som ble gjort av historikeren Jakob 

Ågotnes i forbindelse med hans forskningsprosjekt ‖Historiesyn og tradisjonsoppfatning i 

formidlingsarbeidet ved De Sandvigske Samlinger, Maihaugen og Norsk Folkemuseum‖. 

Kildematerialet ugjøres av kopier fra Norsk Folkemuseums arkiv og De Sandvigske Samlinger, 

Maihaugens arkiv, i første rekke av kopier fra de to museenes kopibøker, kopier av korrespondanse 

og styreprotokoller. I tillegg til dette består materialet av Ågotnes sine egne manusutkast. Det har 

ikke vært publisert fra dette forskningsprosjektet. I oppstarten av mitt avhandlingsarbeid fikk jeg av 

Ågotnes overlevert hans kildemateriale og sammenfatninger til fri bruk i mitt eget arbeid. Når det 

refereres i notesystemet til materialet er dette merket med Ågotnes materialsamling.  

  De offentlige trykkene som inngår i kildegrunnlaget utgjøres av Norges Offentlige 

Utredninger (NOU), Stortingsmeldinger (St. meld.) og komitérapporter utarbeidet av politiske 

fagmiljøer på oppdrag fra Kirke- og undervisningsdepartementet. I den sammenheng skal nevnes 

‖Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomiteen 1967‖.
10

 

Innstillingen inneholder i tillegg til selve rapporten også et godt kildegrunnlag for datering av lokale 

og regionale museers opprettelse. Innstilling ble avlagt 10. februar 1970 og dannet i sin tur 

grunnlaget for Stortingsmelding nr. 93 Om museumssaken i 1971 - 1972
11

. Innstillingens 

opplysninger om hvilket år museene ble opprettet representerer en god kilde for å svare på dette 

spørsmålet.
12

  

 Videre inngår i denne kildegruppen av Stortingets publikasjonsserie ‖Stortingsforhandlinger‖, 

som er en samling av dokumenter og referater fra Stortingets arbeid. De ble utgitt årlig i ni deler av 

Stortinget, hvorav noen deler omfatter flere bind.
13

 Stortingsforhandlingene er en omfattende 

kildegruppe å gjennomgå i arbeidet med å få innsikt i og analysere den statlige politikken. Som en 

del av undersøkelsen har jeg gått igjennom Kirke- og undervisningsdepartementets kulturbudsjett i 

de årlige Statsbudsjettene/ Stortingsproposisjon nr. 1, (del 1), Stortingskomiteenes innstillinger (del 

6), og referater fra Stortingets forhandlinger (del 7), i Stortingstidene. I 2005 kom Eirik C. Braziers 

sammenstillinger av Stortingets bevilgninger til kulturformål i årene mellom 1814 og 1967, 

                                                 
10 Kirke- og undervisningsdepartement, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967. Vedlegg 1,

 

 
 Oversikt over institusjoner, ordnet fylkesvis, (Bergen 1970), 34-53. 

11 Kirke – og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding nr. 93 (1971-72)
 
Om

 
 museumssaken. 

12 Oversikter over museenes opprettelsesår finnes også i en oversikt over medlemsmuseene i Norges Museumsforbunds arkiv, Oslo. Denne er
 

 
 identisk med oversikten i Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967. Vedlegg 1. 

13 Del 1 inneholder Stortingsproposisjon nr. 1 (Statsbudsjettet) mens del 2 inneholder de øvrige stortingsproposisjonene og stortingsmeldingene som 
 

ble forelagt Stortinget det inneværende året. Del 3 inneholder proposisjoner og meldinger til Odelstinget, del 4 inneholder statsregnskapene, del 5 

inneholder ulike dokumenter og del 6 inneholder de ulike innstillingene til Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. I tillegg inneholder del 6 også 

beslutninger fattet av Odelstinget og Lagtinget. Del 7 inneholder sp forhandlingene i Stortinget (det vil si trykte utgaver av de stenograferte 

referatene fra Stortingets møter). Del 8 inneholder det samme fra møter i Odelstinget og Lagtinget. Del 9 er registeret til innholdet i de nevnte 

bindene.  
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publisert i to arbeidsrapporter
14

. Arbeidet gikk inn som en del av forskningsprosjektet ‖Norsk 

kulturpolitikkhistorie 1814 – 2014‖. Boken kom etter at jeg hadde gjort min egen innsamling, og 

boken har av den grunn hatt betydning som referanse for riktigheten av de bevilgningsoppsett som 

jeg selv har utarbeidet. Om boken hadde foreligget ved oppstarten av avhandlingsarbeidet ville den 

til en viss grad ha forenklet kildesøket, på den annen side har det, etter min vurdering, vært 

nødvendig å gå igjennom det trykte materialet i forbindelse med de årlige bevilgingene til 

museumsformål i statsbudsjettet for å få et fyllestgjørende bilde av både departementets 

innstillinger, Stortingskomiteens vurderinger og Stortingets debatter i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

  Når det gjelder artikler trykket i museumsfaglige tidsskrift er det i første rekke artikler hentet fra 

tidsskriftet Museumsnytt, som ble opprettet som Norske museers landsforbunds fagtidsskrift i 1953, 

jeg har anvendt. I tillegg har jeg fra tidsskriftet Heimen, utgitt av Landslaget for Bygde- og 

Byhistorie i årgangene for 1946 – 1948 funnet artikler om bygdemuseenes rolle i det lokalhistoriske 

arbeidet som også har vært av interesse. Når det gjelder enkeltartikler fra Museumsnytt og Heimen 

som det er referert til i avhandlingen, vises det til fotnotesystemet og til litteraturlisten i appendix 4.  

 Jeg har i tillegg gått gjennom samtlige årsberetninger til Foreningen til norske Fortidsminnes-

merkers Bevaring (Fortidsminnesmerkeforeningen) fra 1899 – 1960. Grunnen til dette er at jeg her 

trodde det kunne finnes artikler med innhold om lokale og regionale museer, ettersom koblingen 

mellom de som sto bak lokale og regionale museumsinitiativ, og arbeidet i Fortidsminnesmerke-

foreningens lokale avdelinger, skulle kunne forutsettes å være nært. En annen grunn til å velge 

Fortidsminnesmerkeforeningens årbok som kilde var at Norske museers landsforbund fra 1919 til 

1939 fikk trykt sine årsberetninger under overskriften ‖Om Museumssaken‖ her. Etter hvert ble 

også årsberetningene til de lokale og regionale museene som mottok statsbidrag, og som ikke ga ut 

egne årbøker, publisert her. Det viste seg likevel snart at få artikler i årboken beretter om lokale og 

regionale museer og deres virksomhet. Hovedtyngden av årbokens artikler omhandler foreningens 

virksomhet og arbeidsområde, dokumentasjon av fornminner, kirker, anlegg og bygninger. I tillegg 

inneholder årsberetningene beretninger fra foreningens ulike avdelinger rundt om i landet i 

beretningsåret.  

  En gjennomgang av registeret for utgivelse av foreningens årsberetninger 1845 – 1960 viser at 

det finnes bare tre artikler og to mindre notiser som omhandler museene direkte. De fire artiklene er 

en illustrert redegjørelse for museenes gamle bygninger i årboken fra 1935, en artikkel om skolene 

og museene i årboken for 1936/1937, dernest en artikkel om museumstyper, skrevet av Riksantikvar 

Harry Fett i 1943, og til sist en liten artikkel om ervervelsen av Pukestad gård til Sandefjord 

                                                 
14 Eirik C. Brazier, Stortingets bevilgninger til kultur 1815 – 1899 (Oslo 2005); Eric C. Brazier, Stortingets bevilgninger til kultur 1900 – 1960 

 

 
(Oslo 2005). 
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bymuseum i 1956. De to mindre notisene er en redegjørelse om De Heibergske samlinger i årboken 

for 1908 og en kopi av riksantikvar Harry Fetts skrivelse til Kirke- og undervisningsdepartementet 

om ordning ved de mindre museene i årboken for 1917.
15

 

  Ved oppstarten av kildesøket hadde jeg en ambisjon om å undersøke i hvilken grad landets 

større aviser kunne bibringe viktig kildestoff. Resultatet var heller nedslående. De større avisene 

som Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet og Tidens Tegn (senere Verdens Gang) finnes alle 

tilgjengelig på mikrofilm fra Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Det finnes imidlertid ikke noe 

søkesystem som kunne anvendes for på en enkel måte finne artikler om museumspolitiske tema.  

Dette gjorde søket arbeidskrevende. I starten av avhandlingsarbeidet gikk jeg likevel gjennom 

Morgenbladet og Aftenpostens utgivelser for tidsrommet 1899 – 1920, men utbyttet var begrenset. 

Avisene refererte for så vidt årvisst til Stortingets bevilgninger til kultur, men kommentarene i 

kjølvannet av disse bevilgningen var sparsomme. Virksomheten til Norske museers landsforbund 

var også i liten grad synlig i avisenes spalter. Hva gjelder avisinnlegg om museene i etterkrigstiden 

øker disse til en viss grad i omfang. Men også disse er i en viss grad tidkrevende å finne fram til og 

jeg måtte av den grunn vurdere min egen tidsbruk i forhold til relevansen av det materialet jeg 

kunne finne. I første rekke omfattet søket en gjennomgang av avisutklipp i Norske museers 

landsforbunds arkiv og et søk i Dagbladets klipparkiv, med hovedvekt på 1950-tallet.  

  Ettersom mitt mål har vært å få innblikk i museene, som gruppe og som objekt i den statlige 

politikken, har dette vært ledende i både mitt kildesøk og i min lesning av kildene, mer enn å foreta 

dybdestudier i den respektive institusjons egen historie. Avhandlingens kapitler om museenes 

idégrunnlag, etableringshistorikk og virksomhetsområder preges av dette og bygger i stor grad på 

det (fremdeles) eneste helhetlige verk om norske museer, nemlig Haakon Sheteligs Norske museers 

Historie fra 1944
16

, og enkeltmuseers egne monografiske framstillinger i form av jubileumsskrifter 

og museumshistoriske artikler i deres årbøker
17

. Mangfoldet av monografier og jubileumsskrifter er 

stort sett skrevet av de respektive museenes styremedlemmer/styreledere. De framstår på et vis 

dermed som en egen genre. Tematisk er de orientert mot en beskrivelse av ‖initiativet‖, museets 

grunnleggelse og drivkraften bak. Dernest en personhistorisk redegjørelse av museets ledende menn 

og kvinner. Så følger beretningen om ervervet av de første samlingene. Deretter følger gjerne en 

omtale av ulike aktiviteter i museets regi. Det hele rundes av med fortellingen om ‖kampen for 

tilværelsen‖, den vanskelige økonomien, enkeltpersoners store innsats og hvordan de mot mange 

odds, maktet å opprettholde og føre videre museumsprosjektet.  

 

                                                 
15 Alf Lowum Pharo, Register for årbøkene 1845 – 1960, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (Sarpsborg 1963).

 
16 Haakon Shetelig, Norske museers historie (Oslo 1944). 

17 En redegjørelse for disse skriftene finnes i avhandlingens litteraturoversikt bak, appendix 4. 
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Kildene, deres lesning og tolkning 

 

Utvalget av kildematerialet har i stor grad vært styrt av avhandlingens tema og problemstillinger. 

Formålet med avhandlingen har vært å undersøke hvilke oppfatninger som har vært rådende om de 

lokale og regionale museene i det tidsrom jeg studerer og i hvilken grad disse oppfatningene har 

nedfelt seg i en politisk tilnærming og konkret forvaltningspraksis. I min leting etter relevante 

kilder, og i lesningen av dem har jeg søkt etter kilder som kunne bidra med å si noe om disse 

museene som gruppe, og denne museumsgruppens idé og verdigrunnlag. På tilsvarende måte har 

jeg søkt etter kilder i de politiske tekstene som kunne si noe om forestillinger knyttet til disse 

museene som kulturelt og politisk fenomen. Kirke- og undervisningsdepartementets og Norske 

museers landsforbunds arkiv, samt budsjettproposisjoner, debattinnlegg, samtidige tidskrifts- og 

avisartikler, formidler ikke rent lite av opplysninger, kunnskap, antakelser, motsigelser og 

fortolkninger. Samlet bidrar de med innsikt i statsforvaltningens museumspolitikk, eller nærmere 

bestemt, om det som ble skrevet og sagt om de lokale og regionale museene under det tidsrom 

avhandlingen spenner over. Undersøkelsens kildemateriale preges da også av meningsytringer og 

kan leses på mange nivåer. De fungerer som informasjons- og kunnskapsformidlere og de kan 

benyttes som oppslagsverk. Tekstenes ulike karakterer speiler undersøkelsens ulike tilnærminger.  

  Ettersom både politikkfeltet og profesjonsfeltet har inngått i min undersøkelse, har jeg lagt til 

grunn et bredt spekter av kilder som inngår som en del av en politisk behandlingsprosess. Dette 

består dels av arkivalie, trykte politikkdokumenter og faglige tekster, i tidsskrift, museers 

jubileumsskrift og museumsmonografier. I et kildekritisk perspektiv har det vært viktig at kildene 

representerer ulike typer, og at disse kildene i tillegg til å ha ulikt innhold også har hatt ulik 

funksjon i sin egen samtid. Mens de politiske dokumentene i første rekke er bærere av intensjoner 

og pretenderer å formulere et politisk grunnlag, har jubileumsskrifter, museumsmonografier og 

erindringsbøker en annen karakter. Med sitt tilbakeskuende, historiefortellende perspektiv søker 

disse skriftene å beskrive (og til dels legitimere) den utvikling som har funnet sted. På denne måten 

har deler av kildegrunnlaget en kognitiv, historiefortellende karakter, mens andre deler, og da særlig 

de politiske dokumentene (budsjettframleggene, referatene fra Stortingets behandlinger m.m.), en 

normativ karakter.  

  I valget av kilder og måten jeg har lest dem på har det også vært førende å se utviklingen av 

en statlig politikk overfor de kulturhistoriske museene som et komplekst samspill mellom et 

mangfold av interesser. Samme perspektiv mener jeg også kan tillempes på de øvrige politikk-

områdene innenfor kulturvernet og sannsynligvis også i analysen av annen kulturpolitikk generelt. 

Ved nærmere lesing av kildene framgår det at mer omfattende forestillinger om nasjon, identitet og 

museum også bidrar til å skape en kontekst for de meninger som kommer til uttrykk.  
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Til sammen gir disse kildene en innsikt i hva som skrives og menes om kulturhistoriske museer, 

både i museumsfeltet og i politikkfeltet. Min lesing av kildematerialet har, med dette som bakteppe, 

vært en søken etter tendenser og tema som kommer tilbake med en viss grad av regelbundethet. 

Med tendenser forstår jeg i denne sammenheng overgripende vurderinger som kan leses ut av 

materialet og tolkes av forskeren selv. Tema er de forhold som viser en regelbundet tilbakevending i 

departementets budsjetter, komitéinnstillingene, og Stortingsrepresentantenes innlegg. Disse delene, 

eller aspektene bidrar til en etablering av visse politiske tyngdepunkt i representasjonen av 

lokalmuseene som kategori og fenomen i politisk sammenheng.  I min lesning av kildematerialet 

har jeg også på mange måter søkt etter det som Johan Olaisen beskriver som en såkalt ‖forklaret 

subjektivitet‖, en slags innsikt i de studerte fenomenene basert på den respektive forskers tolkninger 

og framstillingsmåter.
18

 Det handler på den måten om en mulighet til å gjøre analyser ut fra egne 

forutsetninger og teoretiske og metodiske tilnærminger. Det interessante er ikke i første rekke å 

analysere et historisk forløp eller enkeltaktørers betydning for politikkens utforming og innhold, 

men å undersøke hvilket idéinnhold som har vært formulert i politiske dokumenter fra det tidsrom 

jeg undersøker. 

 

 

Metode – beskrivelse, tematikk og sammenheng 

 

De spørsmål avhandlingen søker å finne svar på er i utgangspunktet deskriptive. Det overordnete 

siktemålet er å beskrive det verdigrunnlag og det innhold som den statlige politikken overfor de 

kulturhistoriske museene kom til å få i løpet av de nærmere 70 årene som studeres. Undersøkelsen 

omfatter også en analyse av hvilke interesser som kom til å gjøre seg gjeldende i politikkutviklingen 

og hvorfor politikken fikk det innhold som den fikk. Det deskriptive og det analyserende henger 

med dette, i avhandlingen, sammen ved at forklaringene tar utgangspunkt i, og forutsetter momenter 

som presenteres i beskrivelsen. Samtidig som beskrivelsen med det inneholder komponenter som 

framstår viktige for analysen.
19

 Avhandlingens framstillingsform legger på denne måten opp til en 

nær sammenheng mellom beskrivelse og forklaring. På den annen side gjør jeg et praktisk skille 

mellom gjennomgående deskriptive og gjennomgående analytiske avsnitt. I avhandlingens del 2 – 4 

er i hovedsak framstillingen bygd opp slik at den deskriptive delen dominerer selve kapitlene, mens 

analysen foregår i sammenfatningskapitlene. Avhandlingens konklusjon vil til sist basere seg på en 

oppsummering av politikkutviklingen innenfor de tre tidsepokene jeg har valgt å disponere 

                                                 
18 Johan Olaisen, ‖Pluralism and Positivistic Trivialism, Criteria for a clarified subjectivism‖, i Information Science, From the development of the

 

 
 discipline to social interaction, red. Johan Olaisen, Erland Munch-Petersen & Patrick Wilson (Oslo 1996), 310. 

19 Jf. Ottar Dahl, Grunntrekk i historieforskningens metodelære (Oslo 1967), 22f, om forholdet mellom beskrivelse og forklaring. 
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framstillingen inn i. Målet med det er å samle trådene fra de respektive epokeinndelingene, så vel 

som å synliggjøre noen av de bærende prinsippene som politikkutviklingen kom til å forankres i.  

I min inndeling i tidsepoker legger jeg da også til grunn et særskilt fokus på det som synes å gjøre 

seg mest gjeldende i perioden.  

  I avsnittet om de kildemessige refleksjonene gjorde jeg rede for hvordan jeg leser eksempelvis 

Kirke- og undervisningsdepartementets arkivmateriale og Stortingets politikkdokumenter som 

representasjoner av meningsinnhold. Som metode innebærer dette at jeg leser dokumentene som 

intensjoner og meningsytringer. For å kunne trekke noen generelle slutninger ut av materialet har 

jeg av den grunn søkt etter tendenser og tema som i teksten viser seg med en grad av 

regelmessighet. Vektleggingen av tendenser, tema og nøkkelord kan også overføres som metode i 

analysen av hvilke prinsipper og handlinger som har særpreget de respektive periodene. Mitt ønske 

har vært å avdekke noen av disse kjennetegnene og sette dem inn i en sammenheng. Å velge en 

kronologisk epokeinndeling kan på den annen side virke forførende i den forstand at det 

tilsynelatende kan se ut som om politikkutviklingen fulgte et strukturert paradigme og et fast 

utviklingsmønster. På den annen side er det summen av alle intensjonene, meningsytringene og 

hendelsene, som kan si noe om hvordan den statlige politikken overfor museene ble formulert, hva 

som var dens motivgrunn og hva innholdet til slutt ble konstituert av.  

 

 

Politikkbegrepet 

 

Hva ligger egentlig i begrepet politikk? En nærmere presisering av både politikkbegrepet og 

hvordan det forstås i denne avhandlingen er derfor nødvendig. Politikkbegrepet opptrer i mange 

varianter, i dagliglivets språkbruk, i media og i offentlige styringsorganer. Politikk er på mange 

måter et begrep som alle ‖vet‖ hva betyr, og som av den grunn kan forstås på mange varierende 

måter. Noen ganger anvendes ordet for å angi generelle målsettinger, andre ganger som uttrykk for 

spesifikke forslag eller bestemte avgjørelser. I arbeidet med denne avhandlingen har det vært viktig 

å få en analytisk avgrensning som gir noen faste holdepunkter, som på den annen side er åpen nok 

til å kunne fange inn politikkens mange uttrykk.  

  I innføringsboken Studiet av offentlig politikk lanserer statsviterne Francesco Kjellberg og  

Marit Reitan tre ulike definisjoner av politikkbegrepet
20

. Definisjonene varierer med hensyn til 

omfanget av de fenomener de omfatter, men hvor de alle har betydning i empiriske studier.  

                                                 
20 Francesco Kjellberg, og Marit Reitan, Studiet av offentlig politikk – en innføring, (1995), 4. opplag, (Oslo 2002)

,
 21 – 22, se også Robert H.

 

 
 Salisbury, 

‖
The Analysis of Public Policy: A search for Theories and Roles‖, i Politial Science and Public Policy, red. Austin. Ranney 

 
(Chicago 1968), 152.
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Den første betydningen av politikkbegrepet er at politikk er det som offentlige myndigheter gjør. 

Definisjonen inkluderer på denne måten alle autoritative beslutninger av offentlige organer. 

Fordelen med denne vide definisjonen er at den skiller mellom innholdet i de beslutningene som 

fattes, og de prosessene som omgir dem. Definisjonen angir med det også det generelle emne-

området for studiet av offentlig politikk. Kjellberg og Reitan kaller dette for politikkrommet. 

Definisjonen har på den annen side sine svakheter ved at den ikke skiller mellom hierarkiske nivå i 

politikkutformingen. Det vil si at den er så vid at den tar med alt fra enkeltstående beslutninger som 

fattes på laveste nivå av forvaltningen, til vedtak om grunnleggende retningslinjer utformet av de 

øverste politiske organene. Begrepet blir på denne måten så utvannet at politikk nær sagt blir 

identisk med en angivelse av en sektor, slik som sosialpolitikk, eller som i min sammenheng, 

kulturpolitikk. En annen definisjon av politikk reserverer for sin del betegnelsen politikk for de mer 

generelle aspektene ved offentlig virksomhet som de enkelte beslutningene inngår i. Andre 

betegnelser må da tas i bruk for de mer spesielle valg og beslutninger som fattes. politikkforskeren 

Theodore J. Lowi framholder i den sammenheng at: 

 

‖Politikk (policy) kan ikke bety bare den siste enkeltavgjørelse av en politisk aktør eller et forvaltningsorgan. 

Politikk må ha noe å gjøre med de langsiktige offentlige forpliktelsene som blir iverksatt over et lengre tidsrom.‖21 

 

Kjellberg og Reitan finner allikevel at denne definisjonen kan ha sine ulemper. I hovedsak den at 

den ikke skiller mellom politikk som et produkt av en bevisst politisk handling og en politikk som 

framstår som summen av atskilte enkeltavgjørelser og tiltak. I det siste tilfellet er offentlig politikk,  

i følge dem, noe som utledes av et sett tiltak og av de konsekvensene disse tiltakene skaper.  

Som forskere kan vi utlede et mønster av de tiltak som iverksettes. Over tid vil en da kunne iaktta 

en ensartet og regelmessig praksis som tilsier bruken av betegnelsen politikk. På den annen side vil 

denne politikken være både analytisk og teoretisk annerledes enn den politikk som aktørene 

utformer bevisst og konsekvent, som retningslinjer for konkrete beslutninger. En tredje definisjon 

av politikk som Kjellberg og Reitan presenterer, begrenser begrepet ytterligere til bare å omfatte de 

offentlige uttrykk for generelle mål og hensikter for offentlige tiltak, eller ‖de planlagte programmer 

for gjennomføringen av bestemte mål‖.
22

 

  Jeg har i avhandlingen lagt til grunn en hypotese om at det på politikkområdet, lokale og 

regionale museer, synes å eksistere tradisjoner i form av hvilke tema som har vært bærende og 

hvilke virkemidler som staten har tatt i bruk. Med det bygger min tilnærming i avhandlingen på at 

vi har å gjøre med bevisste politiske handlinger, som deretter manifesterer seg i konkrete sett av 

                                                 
21 Theodore J. Lowi, ‖What Political Scientists don’t Need to Ask About Policy Analyses‖, i Policy Studies Journal, Vol 2/1 ( 1973), 64

 
22 Kjellberg og Reitan viser i denne sammenheng til  Harold D.

 
Laswell og Abraham Kaplan, Power and Society. A Framework for Political

 

 
 Inquiry (New Haven 1951),71. 
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tiltak. Politikk og politikkutvikling er samtidig også meningsutveksling om oppgaver og mål og et 

møte mellom ulike aktørers virkelighetsdefinisjoner. Min bruk av politikkbegrepet følger av dette at 

vi med politikk kan forstå en virksomhet som går ut på å formulere problemstillinger, forsøk på å få 

problemstillingene akseptert som bindende og eventuelt få organisert kontinuerlig problemløsende 

virksomhet omkring dem.
23

 Med inspirasjon hentet fra kulturteoretisk tradisjonsforskning kan 

politikk på denne måten også betraktes som en form for tradisjon hvor det ligger både faste regler 

og variasjonsmuligheter. De faste reglene kan for sin del knyttes til mer generelle styringsprinsipper 

og overordnete rammer, mens variasjonsmulighetene kan sies å ligge innenfor både den ideologiske 

begrunnelsen for den politikk som føres, og i tilknytning til den form praksisutøvelsen gis.
24

 

 

 

Hvordan analysere politikkutvikling  

 

Politikkforskning hører tradisjonelt hjemme innenfor vitenskaper som statsforfatningssrett, 

statsvitenskap og sosiologi. Med begrepet stat forbindes en organisasjon konstituert av politiske 

styresmakter, offentlige tjenestemenn og med befolkningen for øvrig som medlemmer. De 

grunnleggende regler om denne organisasjonen utgjør landets statsforfatning.
25

 Den stats-

forfatningsrettslige forskningstradisjonen ser på denne måten politikk og politikkutvikling i relasjon 

til statsmaktens juridiske grunnlag, forfatningsrett og juridiske forholdet mellom Stortinget og 

forvaltningen. Innenfor statsretten har parlamentarismen og dens systemer og grunnlag framstått 

som et sentralt tema. Statsvitenskap er på sin side studiet av politikk og politiske prosesser i og 

mellom samfunn. I faget inngår også studiet av hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og 

av samfunnsborgernes politiske atferd.  

  Hvilken relevans har så statsrett og statsvitenskap for analysene i denne avhandlingen? Enkelt 

sagt, kan det sies at de tilnærmingene som disse fagene representerer bidra til en bedre forståelse av 

relasjonen mellom Stortinget og Kirke- og undervisningsdepartementet i politikkutviklings-

prosessen. For å eksemplifisere dette kan sies at tema som normer og regler, skrevne som uskrevne, 

hører inn under statsretten. Fra statsvitenskapen hentes på sin side teorier og begreper og erfaringer 

med analyse av institusjoner og nettverk. Når det gjelder den sosiologiske tilnærmingen er den 

sammensatt, og det er innenfor denne tradisjonen den kulturpolitiske forskningen i stor grad har 

funnet sin forankring med sentrale teoretikere som Pierre Bourdieu og Michel Focault. Denne 

forskningen bidrar på sin side til forståelsen av de relasjoner, allianser og motsetninger som finnes 

                                                 
23 Torstein Eckhoff & Knut Dahl Jacobsen, Rationality and Responsibility in Administrative and Judicial Decision-making (København 1964), 45. 

24  Denne tilnærmingen har jeg hentet fra etnologen Asbjørn Klepps definisjon av tradisjonsbegrepet. Tradisjon er i følge Klepp en prosess som
 

 
 inneholder både stabilitet og endring, Se Asbjørn Klepp, ‖Tradisjon og kultur‖, Norveg

 
 nr. 3 (1980), 7-16.  

25 Johs. Andenæs, Statsforfatningen i Norge. rev. utgave, 3.opplag (Oslo 1989), 1.  
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mellom ulike aktører i det kulturpolitiske feltet. Den analytiske tilnærmingen i denne typen kultur-

politiske studier er at i det kulturpolitiske feltet eller i den kulturelle offentligheten opptrer det 

vanligvis flere typer av aktører, i denne avhandlingen vil de ugjøres av både Stortingets politikere, 

Kirke- og undervisningsdepartementets statsråder, departementet som forvaltningsorgan, 

enkeltpersoner, profesjonsgrupper og så videre. Disse aktørene kan betraktes som deltakere i en 

kamp om den sosiale dominansen i et holistisk perspektiv, det vil si at museene gis en rolle, i kraft 

av den praksis som utarbeides, i utviklingen av en samfunnsordning som styres av visse 

grunnleggende prinsipper. I tilknytning til det sosiologiske perspektivet hører også begrepet 

reguleringsregime hjemme. En definisjon av dette begrepet og hva det innebærer kan finnes hos 

medieforskeren Trine Syvertsen
26

. Jeg vil med hennes definisjon beskrive reguleringsregime, slik 

jeg forstår det i denne avhandlingen, som et sett av prinsipper for hvordan et samfunnsområde 

forstås og reguleres, og hvordan de tilhørende inngrepene legitimeres ideologisk og normativt.
27 

Syvertsen presenterer, med mediefeltet som eksempel, fire ulike reguleringsregimer, henholdsvis 

kulturpolitisk regulering, næringspolitikk, forbrukerregulering og konkurransepolitikk. Regulerings-

regimene er primært å regne som teoretiske konstruksjoner (idealtyper), og er ikke ment å fungere 

som gjensidig utelukkende empiriske kategorier. Det dominerende reguleringsregime som kan 

identifiseres som særlig sentralt i forhold til måten museene reguleres på er kulturpolitisk 

regulering. Et kulturpolitisk reguleringsregime innebærer i denne sammenheng at museene primært 

betraktes som en del av den politiske og kulturelle offentlighet. Det innebærer også at det offentlige 

tillegges (eller tillegger seg selv) et omfattende ansvar for å legge til rette for et museumssystem 

som er til nytte for samfunnet, foruten en forståelse av hvordan beslutninger fattes i denne 

konteksten.  

  Jeg har i min undersøkelse valt å nærme meg politikkutvikling som en konstruksjonsprosess. 

Inspirasjon til dette perspektivet har jeg hentet fra en sosialkonstruksjonistisk tilnærming innenfor 

den statsvitenskapelige politikkforskningen. Denne tilnærmingen bygger på at de begreper og 

klassifikasjoner som konstituerer virkeligheten som en erkjennbar orden, er et resultat av de sosiale 

konvensjoner som uttrykkes i og gjennom språklig atferd, og virkeligheten slik den framstår er med 

det, i siste instans betinget av disse konvensjonene.
 28

 Sosialkonstruksjonisme kan kategoriseres 

som en ontologisk tilnærming, gjennom sin forståelse av at sosiale regler, delt forståelse av 

fenomen, normer og identitet er skapt både fra praksis og sosial interaksjon.
 
Ulike sosiale 

                                                 
26 Trine Syvertsen, 

‖
Mediemangfold - styring av mediene i et globalisert marked

‖
 (Oslo 2004). 

 

 
Internettversjon http://home.chello.no/~trine.syvertsen/MEDIEPOLITIKK/Kapittel%201.htm (15.2.2008). 

27 I denne sammenheng viser Syvertsen blant annet til arbeider av blant annet Mike Feintuck, Media Regulation, Public Interest and the Law 
 

 
(Edinburgh 1999). 

28 Sosialkonstruksjonisme er en filosofisk retning innen psykologi og samfunnsvitenskap som sier at mennesket konstruerer sin virkelighet gjennom
 

 språklige interaksjoner med andre mennesker. Mennesket ses således som sterkt påvirket av den kulturelle konteksten det befinner seg i. 

definisjonen er hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialkonstruksjonisme (15.2.2008). 

http://home.chello.no/~trine.syvertsen/MEDIEPOLITIKK/Kapittel%201.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi
http://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi
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http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialkonstruksjonisme
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verdensbilder leder på denne måten til ulike sosiale handlinger og den sosiale konstruksjonen av 

kunnskap og sannhet får ved dette konkrete sosiale konsekvenser.
 29

   

  Nå er likevel denne avhandlingens hovedformål å gi en analytisk – deskriptiv framstilling av 

en politikkutvikling. Det innebærer at sosialkonstruksjonismen mer representerer en inspirasjon enn 

en eksakt analysemodell som avhandlingens innhold og framstilling bygges opp rundt. På den 

annen side bidrar den som inspirasjon til å sette både framstilling og analyse inn i en ramme hvor 

hypoteser kan formuleres rundt spørsmålet om i hvilken grad rådende oppfatninger av de lokale og 

regionale museene som kategori og gruppe i samtiden og i kombinasjon med de virkemidler som 

Stortinget faktisk rådet over, bidro til å konstituere den vedtatte politikkens prinsipper og 

løsningsforslag.  Hva lokale og regionale museer var eller kunne forstås å være, kan på denne måten 

inngå i skiftende perspektiver.  

  Studiet av politikkutvikling kan på denne måten studeres som en prosess som tar 

utgangspunkt i at et sett utfordringer i et saksfelt defineres. Valget av relevante utfordringer er 

likevel ikke tilfeldige og settes gjerne inn i en allerede eksisterende oppfatning av hva både feltets 

innhold og hva som er feltets ‖problem‖ Det som deretter kan skje er at beskrivelsen av utfordringer 

suppleres med en beskrivelse av de mål som ønskes oppnådd for å avhjelpe den problematikk som 

utfordringene er et uttrykk for. Denne beskrivelsen av virkeligheten forsynes deretter med et sett av 

valgte virkemidler for å oppnå de mål som er satt og gjennom det å rasjonalisere bort, så langt som 

mulig, det som oppfattes som saksfeltets utfordringer. I denne prosessen finner det sted en 

seleksjonsprosess hvor enkelte aspekter av den ‖reale‖ virkelighet løftes inn, opp og fram, mens 

andre utelates. Deretter forlenes det konstruerte bildet med både verbale og nonverbale betydninger 

og verdier, som i sin tur kan resultere i at det vanskelig kan tenkes andre handlingsalternativ enn de 

foreslåtte. Den beskrivelse som presenteres betraktes som en rimelig, formålstjenlig og effektiv 

måte å håndtere virkeligheten på. I min lesing og tolkning av kildematerialet har jeg da også lagt til 

grunn en hypotese om at det eksisterer et samspill mellom hva som ble oppfattet som utfordringer 

når det kom til de lokale og regionale museene, de løsningsforslag som ble foreslått av 

                                                 
29 I følge Vivien Burrs karakteristikk av sosialkonstruksjonismen er det fire premisser som binder i hop dette teoretiske feltet. Det ene er en kritisk

 
 innstilling til det som kan oppfattes som innlysende kunnskap. Det innebærer at vår kunnskap om verden ikke umiddelbart kan betraktes som en 

objektiv sannhet. Virkeligheten er bare tilgjengelig for oss gjennom våre kategoriseringer og vår kunnskap og våre verdensbilder er ikke speilbilder 

av virkeligheten ‖der ute‖, men et produkt av vår måte å kategorisere verden på. Den neste premissen til Burr er at de måtene vi forstår verden på 

er historisk og kulturelt spesifikke og kontingente. Det vil si at vårt bilde prinsipielt kan framstå annerledes til en hver tid. Den tredje premissen er 

at vår måte å oppfatte verden på skapes og opprettholdes i sosiale prosesser. Dette betyr at forståelsen av at kunnskap frambringes innenfor 

rammen av sosial interaksjon, hvor man både bygger opp felles sannheter og kjemper om hva som skal framstå som sant og falskt. Det å bygge opp 

og opprettholde kategoriseringer av verden og verdensbilder forutsetter sosial interaksjon og kategorier og verdensbilder framstår på denne måten 

som fellesskapskonstruksjoner som krever pleie og gjenfortelling for å kunne opprettholdes. Den siste premissen er at innenfor et bestemt 

verdensbilde framstår noen former for handlinger naturlige, mens andre blir utenkelige. Jf. Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism 

(London and New York 1995), 3-5. 
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departementet og Stortinget og de begrunnelser som ble anvendt for å fremme disse 

løsningsforslagene. Politikkutvikling blir med det en ‖virkelighetskonstruerende prosess‖. 

  Dette perspektivet i avhandlingen bygger for sin del teoretisk på en inspirasjon hentet fra 

Clifford Geertz og hans begreper verdensbilde og ethos.
30

  Med begrepet ‖verdensbilde‖ forstås i 

følge Geertz en gruppes bilde eller oppfatning av hvordan ‖saker og ting faktisk er‖, mens Ethos 

står for hvordan det burde være. Ethos skapes av ulike motiveringer og oppfatninger knyttet til et 

saksområde og representerer med det en normativ tilnærming til et saksområde. Gjennom metaforer 

eller distinkte symbolske kjennetegn bidrar dette til konstituering av en virkelighetsforståelse, eller 

verdensbilde relatert til nåsituasjonen på det samme området. Verdensbilde på sin side, lanserer det 

eksisterende ethos som plausibelt, ved å presenteres som et bilde av den faktiske, allmenne tilstand 

som et eksempel, eller et autentisk uttrykk, for hva det overordnete politiske synet ønsker å føre til. 

Verdensbilde representerer med det en form for modell av virkeligheten og etos en form for modell 

for virkeligheten, gjennom at vi på en selvfølgelig måte og med ikke uttalte vurderinger beskriver 

hvordan noe er (modell av virkeligheten) og derved skaper ideer om hvordan noe bør være (modell 

for virkeligheten).  

  Geertzs begreper har under arbeidets gang bidratt til å skape forståelse for hvilke sannheter, 

verdier og normer som har gjort seg gjeldende i politikkutviklingen ovenfor lokale og regionale 

museer. Den analysemodell som Geertz begreper gir, bidrar også med perspektiver på hvilke 

problemstillinger som lokale og regionale museer reiste i politisk sammenheng. Den gir også 

perspektiver på hvordan den problemløsende virksomheten ble konstituert, og på de argument som 

ble lagt til grunn for å få problemstillingene akseptert som bindende. Å studere politikkutvikling på 

denne måten innebærer da en undersøkelse av argumentasjon for ved det å søke å danne et bilde av 

hvilke virkelighetsoppfatninger som opptrer når det gjelder lokale og regionale museer, deres 

oppdrag, deres posisjon i samfunnet og hvordan staten skal forholde seg til dem. I denne prosessen 

blir enkelte forestillinger og handlingsforslag mer framtredende og etter hvert funnet mer hensikts-

messige (initialisert) enn andre. Det er derfor interessant å se på politikkutviklingen som en arena 

hvor ulike ‖virkelighetsoppfatninger‖ presenteres og støtes mot hverandre. Det blir med det også et 

spørsmål om hvem som sterkest lykkes å hevde ‖sitt bilde‖ av både utfordringer, mål og mulige 

tiltak. Nå er ikke avhandlingen lagt opp som en teoretisk analyse av politikkutviklingen basert på 

sosialkonstruksjonismen og Geeertz begreper og mulige analysemodell. Til det er tidsrommet som 

studeres for langt. At det også foreligger svært lite forskning på temaet bidrar til at referanser for 

denne type analyse er sparsomt. Samtidig er ikke avhandlingens redegjørelser for hendelser, tiltak 

                                                 
30 Clifford Geerz, The Interpretation of cultures (New York 1975), 126 – 127. Se også Lena Gerholm, 

‖
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 (Malmö 1985), 28. Internettversjon, http://www.lub.lu.se/luft/frilitt/kult/lena.pdf 

(12.1.2009). 
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og argumentasjon bare en historisk og deskriptiv redegjørelse ettersom perspektiver hentet fra 

sosialkonstuksjonisme og Geertz både har påvirket avhandlingens epokeinndeling, perspektiv i 

analysen og tolkningen av kildematerialet i stort. 

 

 

Politikkutvikling som interesseformidling 

 

I avhandlingens analyseperspektiv ligger en hypotese om at den politikk som staten kom til å føre 

overfor de kulturhistoriske myndigheter ikke ble utmeislet av Stortinget og departementet alene, 

men i en samarbeidsrelasjon hvor også det profesjonelle museumsmiljøet var en aktiv part.  

En gjennomgang av referatene fra Stortingets debatter rundt de årlige museumsbevilgningene bidrar 

til å underbygge denne hypotesen. Det samme gjør en lesning av styreprotokollene til Norske 

museers landsforbund, som på mange måter beretter om forbundets ulike forsøk på å posisjonere 

seg overfor departementet. Det blir i denne sammenheng interessant å se nærmere på hvilke 

argument som ble tatt i bruk for på en konkret måte å synliggjøre statens ansvar på området. Dette 

impliserer at jeg i avhandlingen studerer en politisk legitimeringsprosess.  

  Teoretisk framholder kulturpolitikkforskeren Geir Vestheim tre ulike kilder til legitimitet som 

har relevans når det gjelder offentlig politikk på kulturområdet. For det første er det de 

legitimitetsnormene som er grunnlag i det sivile samfunnet og ‖hverdagslivet‖, det vil si 

oppfatninger om rettferdighet som har utspring i folks daglige liv (livsverdinormer). For det andre 

er det legitimitetsnormer som blir skapt innenfor det kultursosiologen Pierre Bourdieu kaller et 

sosialt felt, det vil si et samfunnsområde hvor aktivitetene til en viss grad er selvstendige og hvor 

aktørene langt på vei opplever at de danner ‖en egen verden‖.
31

 Normdannelsen her er mer 

formalisert og spesifikk enn i det private sosiale livet og i det sivile samfunnet. Det sosiale feltet er 

preget av konkurranserelasjoner mellom posisjoner og aktører, og kampen står om retten til å 

definere premissene for hva som er ‖den rette læren‖ for feltet. Den tredje kilden til legitimitetens 

normgrunnlag har så sitt opphav i det Vestheim beskriver som ‖rommet for offentlig debatt og 

politikk‖.
32

  

  Ideelt skal legitimitetsnormene her ta hensyn til overordnete samfunnsinteresser og se ut over 

særinteresser på det enkelte sosiale feltet. I rommet for offentlig debatt og politikk skal interessenter 

på det sosiale feltet møte representanter for det politiske systemet. Det er i dette rommet, fortsatt 

ideelt sett, at meninger kan brytes i full åpenhet. De mer ‖interne‖ stridighetene på det sosiale feltet 

                                                 
31 Om sosiale felt, se eksempelvis Pierre Bourdieu, ‖Modeskaparen och hans märke: produktionen av tro‖, i Pierre Bourdieu, Kultursociologiska
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skal her kunne bli synlige for alle, og arenaen for den offentlige debatten skal være en 

forhandlingsinstans som legger grunnen for demokratiske beslutninger i det formelle politiske 

systemet. I åpne samfunn er spørsmålet om legitimitet synlig når det kommer til uenighet mellom 

flere parter om en sak, og hvor det samtidig er lagt til grunn at man skal komme fram til en 

beslutning. Stortingets behandling av de årlige tilskuddene til museene kan i denne avhandlingen 

beskrives som et eksempel på en slik situasjon. I slike situasjoner oppstår et behov for å legitimere 

seg, framholder Vestheim. Det vil si, behovet for å rettferdiggjøre overfor de som er uenige, at de 

standpunktene en har, er riktige og rimelige.  

  På mange måter kan da også de lokale og regionale museenes legitimering som et statlig 

anliggende sies å være preget av en egen form for ideologisk posisjonering, ikke bare innad i 

museumsfeltet, men også i den offentlige politikken. For å kunne inngå en samfunnskontekst, var 

det nødvendig for disse museene å kunne identifisere sin funksjon innenfor en kulturvernpolitisk 

kontekst. Posisjoneringen skjedde i forhold til mer ‖etablerte‖ museumsinstitusjoner som til 

eksempel de arkeologiske museene, men også innad i gruppen selv. Dette perspektivet kan på sin 

side relateres til Peter Berger og Thomas Luckmann, og deres påstand om at institusjoner, som 

museer i min sammenheng, finner sin legitimitet som samfunnsinstitusjon ved at de selv bidrar til å 

legitimere det samfunnet de er en del av.
 
Ved dette skaper et samfunn de institusjoner som gagner 

dets opprettholdelse. Institusjoner har, i følge dem, alltid en historie og de er selv produkt av en 

historie. Det er derfor umulig å forstå en institusjon fullt ut uten å forstå den historiske prosessen 

som var med på å frambringe og opprettholde den.
33

  I dette perspektivet ligger implisitt en 

oppfatning om at museenes virksomhet skjer innenfor en økonomisk og en politisk kontekst. På den 

annen side er ikke museene bare statens disiplinerende instrument, de har også sin egen historie, 

tilknytninger utenfor statsapparatet og sine egne virksomhetsidealer. 

  Jeg har i avhandlingen vektlagt de ulike politiske partiene gjennom sine representanter på 

Stortinget, Kirke- og undervisningsdepartementet og Norske museers landsforbund som de mest 

vesentlige deltakerne i politikkutviklingen. Det interessante blir i denne sammenheng å undersøke 

de ulike deltakernes relasjoner til hverandre, de ulike former disse relasjonene fikk og deltakernes 

mulighet til å framheve sine argument og stillingtaken i de ulike relasjonelle sammenhengene. 

Legitimering av institusjoner, saksområder eller virksomhet skjer gjennom meningsutveksling og 

meningsbrytning. Meningsutvekslingens kjerne ligger i å overbevise hverandre gjennom 

argumentasjon. Den kan relateres til hvem som behersker kommunikasjonen, det vil si, hvem er 

flinkest til å legitimere og rettferdiggjøre sine argumenter. De som behersker kommunikasjon best, 

får også lettere gjennomslag for sin oppfatning av en sak og ‖nødvendige‖ løsningsforslag. Å være i 

posisjon til å holde noe i sirkulasjon og motsatt holde annet utenfor innebærer aspekter av makt og 

                                                 
33.Peter Berger & Thomas
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dominans.
 
Kjernen ligger i ‖evnen til å realisere sine interesser‖. Å beherske og vinne herredømmet 

over kommunikasjonen, erobre retten til å definere hvilke premisser som skal gjelde og hvilke 

beslutninger som til slutt skal fattes. Den statlige politikkutviklingen henger på den måten sammen 

med ulike verdistandpunkt forbundet med de problemstillinger som representantene for ulike 

oppfatninger om landets museer og statens rolle, formulerer og aktualiserer.  

   Kulturpolitikk kan også defineres som et forsøk på å påvirke praksis i den kulturelle offentlig-

heten.
34

 Legitimeringsdebatter om statlig politikk er per definisjon offentlige, det vil si at de er åpne 

debatter som skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum.
35

  Debatten om de lokale 

og regionale museene kan beskrives som en slik offentlig debatt, både ute i samfunnet og inne i 

Stortinget. De som tok ordet i Stortinget, var valgt av folket, for å representere folket. På den annen 

side var de ressurssterke aktører som, om de sto for særinteresser, i argumentasjon og debatt i stor 

grad viste til at de representerte mer allmenne interesser.  De appellerte på den måten til et 

potensielt allment publikum, for å styrke argumentasjonen for sine egne, eller partiet de tilhørte, 

sine synspunkt og interesser. Å opptre slik er på ingen måte suspekt, snarere er det en del av det 

politiske spillet. Ved å anlegge dette perspektivet blir det mulig å se de kulturhistoriske museene 

som et instrument i en kulturpolitisk posisjoneringskamp, en posisjoneringskamp som gikk helt inn 

i Stortinget. Avhandlingens kilder er da også bevisst hentet fra arkiv og litteratur som kan bidra til å 

belyse de deltakerne som jeg i denne sammenheng har funnet mest relevante når det gjelder 

muligheten til å påvire utformingen av den politikk som Stortingets representanter sluttet seg til. 

 

 

Disposisjon 

 

Jeg har i disponeringen av avhandlingens lagt til grunn et strukturelt grep hvor jeg i kronologisk 

form ønsker å presentere det jeg vil betegne som ‖strukturen‖ i politikkutviklingens ‖historie‖. 

Dette er gjort ved å disponere avhandlingen kronologisk i tid og dele framstillingen inn i tre 

hovedfaser. Den første fasen er gitt overskriften ‖En museumsgruppe til bekymring‖.  

Denne omhandler årene fra hundreårsskiftet og fram til inngangen til 1920-tallet. Den påfølgende 

fasen, som handler om mellomkrigstiden, fra cirka 1920 til 1945, har overskriften ‖En formende 

anerkjennelse‖. Okkupasjonsårene 1940 – 1945 der museene var under NS-styre, har fått et eget 

kapittel inn i denne delen. Den siste fasen, fra etterkrigsårene og fram til 1970, har jeg valgt å 

betegne med overskriften: ‖De forløste museene‖.   

                                                 
34 Geir Vestheim, Fornuft, kultur og velferd. Ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997), 17. 

35 Vestheim (2003), 357. 
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Når disse overskriftene er valgt som avhandlingens hovedinndeling er noe av bakgrunnen for dette 

en tolkning av de forestillinger om lokale og regionale museer som synes å kunne leses ut av 

Stortingets debatter i de samme epokene. Innenfor de enkelte hoveddelene redegjøres for museenes 

egen utvikling og de utfordringer og motiveringer som kommer til uttrykk i Stortingets debatter når 

det gjaldt saksfeltet. Her presenteres også det som synes å ha framstått som det mest sentrale 

innholdet i den politikken Stortinget kom til å føre. Hensikten har vært å presentere dominerende 

oppfatninger i den politiske debatten, og hvordan den statlige politikken i neste omgang formes med 

utgangspunkt i disse oppfatningene. Epokeinndelingen er mitt grep i avhandlingen for å strukturere 

et stort kildemateriale og samtidig gi framstillingen et lineært forløp. Hendelsesforløpet i 

virkeligheten kan neppe sies å ha vært like lineært, mer har det sannsynligvis vært preget av at 

enkelte tema ble diskutert og gjentatt, nær sagt gjennom hele det tidsrom jeg undersøker.  Dette 

bidrar til at avhandlingen, selv om den har en kronologisk disposisjon, må leses på en slik måte at 

strukturen i framstillingen kan knyttes til prinsipper om hendelsesforløps forbindelser og brudd og 

gjenopptaking av tidligere tema. Kort sagt en framvisning av det sammensatte og mangfoldige. Min 

tilnærming har vært at det finnes ikke en historie om politikkutviklingen basert på en modell, men 

mange beretninger avhengig av tolkerens ståsted. 

  Under arbeidets gang har det imidlertid vist seg vanskelig å presentere politikkutviklingen 

uten samtidig å gjøre nærmere rede for det som var politikkens ‖objekt‖, de lokale og regionale 

museene som institusjoner og fenomen i egen samtid. Haakon Sheteligs bok Norske Museers 

historie fra 1944 representerer fremdeles det eneste oversiktsverket på dette området. Hans 

redegjørelse er på mange måter leksikalsk når det gjelder disse museene og han går heller ikke i 

dybden når det gjelder hvem som sto bak etableringen. Nå var heller ikke det Sheteligs primære 

hensikt, idet ‖Norske museers Historie‖ står som en samlet presentasjon av hele landets museer slik 

de fortonte seg i 1944.  I mangelen av referansearbeider har jeg derfor innledet hver hoveddel med 

en kortfattet historisk redegjørelse som beskriver museenes opprettelse i de enkelte periodene. Inn i 

denne redegjørelsen er også tatt inn en kort beskrivelse av i hvilke sosiale grupper i det samtidige 

samfunnet som disse museene hadde sin forankring og hvilke formål initiativtakerne mente at deres 

museer skulle tjene.  
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1.2.  

FORSKNINGSSTRATEGI OG FORSKNINGSFELT 
 

Avhandlingen skrives innenfor faget museologi, og dette er en fagretning som er åpen mot andre 

fagtradisjoner. I det følgende gjøres rede for hvordan avhandlingens undersøkelse kan relateres til 

museologi som fag og fagets metodologi.  Museumspolitikk som forskningsobjekt er nært tilknyttet 

det kulturpolitiske forskningsfeltet. I arbeidet med å strukturere et forskningsfelt knyttet til 

avhandlingens tema, har samtidig det kategoriseringsskjema som er utarbeidet av kunstsosiologen 

Dag Solhjell innenfor studiet av Kunst- og kulturhistorieforskning utgjort et godt hjelpemiddel
36

. 

Solhjell kategoriserer i dette skjemaet åtte ulike kunsthistoriske tradisjoner for produksjon av 

objekter for human- og samfunnsvitenskapelig forskning.
37

 To tradisjoner som Solhjell presenterer 

har overføringsverdi når forskningsfeltet som min avhandling relaterer seg til skal beskrives. 

Solhjell presenterer det som museums-institusjonenes historie (museumshistorisk forsking) og 

museumsinstitusjonens historie (museet som sosialt felt). Før jeg kommer nærmere inn på relevante 

arbeider for avhandlingen innenfor disse forskningstradisjonene, redegjøres det som en innledning 

kortfattet om det museologiske ståstedet som er lagt til grunn i avhandlingen, og hvordan den 

plasserer seg i forhold til dette.  

 

 

Det museologiske ståsted 

 

I det følgende redegjøres kort for enkelte trekk ved museologifagets utvikling, og hvordan faget kan 

bidra til med nye perspektiv til det som er avhandlingens tema. En introduksjon til museologien må 

nødvendigvis bestå av en del forenklinger i forhold til den rikholdige litteratur som finnes om 

emnet. Relevant i denne sammenheng er å rette oppmerksomheten mot det som kan framstå som 

mulige perspektiver i en museologisk tilnærming i studiet av politikkutvikling på museumsområdet. 

                                                 
36 Dag Solhjell, ‖Kunst- og kulturhistorieforskningens objekter – noen løse kommentarer til forskningsprosjektet rundt kulturpolitikkens historie.‖ 

 

 
Upubl. paper, Høstseminar i kulturpolitisk forskernettverk. Bø 23.-24.oktober 2000. Referert med forfatterens tillatelse ( 15.11.2008). 

37 I følge Solhjell representerer forskningsobjektet i de ulike tradisjonene i kunsthistorien som følgende: som stilhistorie er forskningsobjektet den
 

 tilsynelatende diakrone utviklingen av visuelle stiltrekk ved bilder, skulpturer m.m. Samtidig produseres også andre objekter som verken 

synliggjøres eller historiseres i den humanistiske kunsthistorien, slik som forestillinger om et universelt og tidløst kunstbegrep og liknende. 

Innenfor tradisjonen kunsthistorie som kunstnerhistorie er forskningsobjektet primært sammenhengen mellom kunst og liv og har en forutsetning i 

kunsthistorien, samtidig som forestillingen om et skapende kunstnersubjekt gjerne befestes. I kunsthistoriografiens historie understøttes på den ene 

siden forestillingen om det universelle, tidløse kunstbegrepet. Eller så historiseres kunsthistorien og beskrives deretter gjerne som et moderne 

europeisk prosjekt. Det forskningsobjekt som konstrueres er helst den historiske endringen i de ulike paradigmene som den kunsthistoriske 

vitenskapen arbeider innenfor. I kunstinstitusjonenes historie er det på den annen side framveksten av kunstverdenens institusjonelle aktører som 

studeres, mens det i kunstinstitusjonens historie er framveksten av kunsten som sosial institusjon eller felt som utgjør forskningsobjektet. De tre 

siste tradisjonene representerer de estetiske praksisenes historie, kunstbegrepets idéhistorie og det estetiske blikkets mulighetshistorie. Hver på sin 

måte representerer de ulike aspekter ved kunsten som objekt, kunstbegrepets innhold og fortolkning og forholdet mellom utviklingen av estetiske 

praksiser sett i relasjon til overordnete samfunnsmessige kontekster. Referert fra
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Videre vil jeg si noe om hvilke metodiske følger dette har hatt for avhandlingens plassering i det 

museologiske forskningsfeltet. 

  En tidlig artikkel om faget museologi i et norsk tidsskrift er Jiri Neustupnýs ‖Hva er 

museologi‖ i Museumsnytt fra 1971.
38

 Neustupný skriver her at museologi er å oppfatte som teori 

mens museenes arbeid defineres som metodikk. Fagets teoretiske og metodologiske tilnærming har 

i mange henseende karakter av å være vitenskapelig. I hvilken grad museologien kan betraktes som 

en egen vitenskap finner han mer usikkert, til det er det tverrfaglige perspektivet for dominerende. 

Neustupný utreder videre begrepene generell museologi og spesiell museologi. Generell museologi 

er orientert mot fellesproblemer for alle vitenskapsgrener som er representert i museet, mens 

spesiell museologi på sin side relateres til de ulike fagene som er representert i museet, der 

forholdet mellom dem kan betegnes som en dynamisk interaksjon. Generell museologi er på denne 

måten ikke en allmenn vitenskap om museet, men fremstår som et metafag som låner alt som er 

felles for hele spekteret av ulike vitenskapsgrener fra spesiell museologi.  Selv om Neustupný hadde 

vansker med å definere museologi som en egen vitenskap, angir han i artikkelen allikevel en retning 

for museologi som en metavitenskap orientert mot forskningsobjekter utover både museet som 

institusjon og den praktiske virksomhet som finner sted innenfor denne institusjonens rammer. 

  Rundt 20 år senere, i 1993, da man delvis hadde lagt bak seg diskusjonen om museologien 

skulle regnes som en vitenskap eller ikke, ble Handbuch der Allgemeinen Museologie, den til nå 

mest omfattende gjennomgang av museologifagets utvikling, skrevet av den østerrikske 

museologen Friedrich Waidacher.
39

  I den sammenheng gjennomgår Waidacher en rekke ulike 

perspektiver på fagets forskningsobjekt samt fagets teori- og metodediskusjon og gir blant annet en 

stikkordsmessig oppsummering av museologifagets innhold og det han betegner som fagets 

erkjennelsesobjekt.
40

  

  Spørsmålet etter museologiens erkjennelsesobjekt er for Waidacher er et spørsmål om hvilke 

aspekt av virkeligheten museologien orienterer seg mot i sine undersøkelser, ettersom erkjennelses-

objektet representerer et felles grunnlag for eksistensen av museumsfenomenet og dette fenomenets 

forløpere. Som i andre teoretiske vitenskaper representerer erkjennelsesobjektet en idealisert del av 

omverden og musealitet kan med det tolkes som en spesiell type forståelse og verdirettet relasjon 

mellom menneske og virkelighet. Denne sammenhengen leder hen til at menneskene oppfatter 

utvalgte objekter som tegn for visse saksforhold som så viktige at de ønsker å bevare dem og 

formidle dem både som artefakter og som meningsbærere ut i samfunnet. Binde-leddet mellom 

menneskene og dets verden er i denne sammenheng knyttet til fysiske objekter, som for sin del kan 

                                                 
38 Jiri Neustupný, ―Hva er museologi‖, Museumsnytt (1971):2, 55-57. 

39 Friedrich Waidacher, Handbuch der Allgemeinen Museologie (Wien 1993). 

40 Ibid.,39. 
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betegnes som musealia. Musealia er en objektivisering av musealiteten. Disse konkrete uttrykkene 

er i museologien vitenskapelige fakta som det er mulig å skille ut, beskrive, undersøke og forklare. 

Om de konkrete uttrykkene hører hjemme i fagområdet til museologien bestemmes ut fra deres 

mening. Denne mening er ikke noe naturgitt, men manifesterer seg gjennom tolkning og 

objektiviseringen som musealia. Med vektleggingen av musealiteten som museologiens 

erkjennelsesobjekt konkluderer Waidacher med at museologien er en vitenskapelig disiplin på et 

filosofisk grunnlag og at museologiens erkjennelsesobjekt ikke er museet og museets samlinger, 

men musealiteten. Det er så museologiens oppgave å utforske de lovmessigheter som bestemmer 

det museale forhold mennesket har til virkeligheten, og de prosesser som finner sted når bærere av 

musealitet velges ut. Gjennom studiet av disse bærerne kan man velge ut, forske i og formidle det 

som i et samfunn fyller en minnefunksjon. Waidacher konkluderer så med at med museologiens 

hjelp kan museumsinstitusjoner forme sin utvikling i den retning at de også kan påvirke samfunnets 

framtid. Den museologiske forskningens verdi ligger i erkjennelsen av denne informasjonens 

sosiale relevans. 

  I bestrebelsen med å definere museologien som vitenskap hører både diskusjonen om fagets 

vitenskapelighet, forskningsobjekt og klassifikasjonen av fagets perspektiver hjemme. Den 

nederlandske museologen Peter van Mensch skisserer et femdelt teoretisk og metodologisk 

rammeverk for museologien som akademisk fag i sin doktorgradsavhandling, ―Towards a 

methodology of museology‖ fra 1992
41

. De fem kategoriene er generell museologi hvor 

oppmerksomheten ligger på den materielle kulturens bevaring, tolkning, formidling og betydning i 

et større samfunnsperspektiv, teoretisk museologi hvor tyngdepunktet ligger i mer filosofiske og 

epistemologiske tilnærminger, anvendt museologi eller en slags metodisk ‖verktøykasse‖ for 

museets praksis, spesiell museologi, tilsvarende den definisjon som Neustupný lanserte tidlig på 

1970-tallet, og til sist historisk museologi som mer enn de øvrige også vektlegger et historisk 

perspektiv.  Waidacher for sin del, presenterer i sin håndbok et firedelt skjema bestående av 

kategoriene metamuseologi, historisk museologi, teoretisk museologi (herunder seleksjon/ 

objektkunnskap, innsamling/undersøkelse, kommunikasjon, institusjonalisering/dannelse av 

museumsformer) og til sist anvendt museologi. Menschs teoretiske og metodologiske rammeverk 

definerer videre flere aspekter ved denne sammenhengen, og han betegner disse som handlingsfelt, 

handlingsmønstre, handlingens objekter og handlingenes formål. Disse ulike aspektene i 

rammeverket kan igjen utgjøre både egne forskningstema eller et sett av perspektiver i forskningen 

rettet mot et saksforhold.  

                                                 
41 Peter van Mensch, ‖Towards a methodology of museology‖, Dissitation,. University of Zagreb 1992, internettversjon
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Kategoriene spesiell og generell museologi henspeiler på den samme distinksjon som finnes hos 

Neustupný i artikkelen i Museumsnytt. Kategorien teoretisk museologi slik Waidacher definerer 

den, har også store likhetstrekk med Neustupnys spesielle museologi. Historisk museologi kan for 

sin del relateres til historisk orienterte studier av både kulturarvproduksjon, museumsetablering og 

politiske og sosiale kontekster som styrer det hele. Den mer filosofisk orienterte museologien kan 

på sin side innpasses i det Waidacher betegner som metamuseologi og Mensch som generell 

museologi.  

  Både Waidacher og Menschs skjema kan leses som en bevegelse fra et objektorientert emne 

med fokus på museet og dets spesialfunksjoner, til en slags tillempet museologi og spesiell 

museologi (omfattende støttevitenskaper) og deretter videre mot en ‖teoretisk museologi‖ og 

allmenn museologi, hvor museologien betraktes som en genuin akademisk disiplin. Uttrykt på en 

annen måte går veien fra studiet av institusjonen museum, til tingen/objektet, deretter til et fokus på 

museumsaktiviteter og til slutt til en orientering av forskningen mot fenomenet museum. Den 

faglige orienteringen har tilsvarende beveget seg fra studiet av institusjonen museum, til 

tingene/objektene, videre til museets ulike aktiviteter for til sist å vie oppmerksomhet til museet 

som fenomen. Nå skal likevel slike klassifikasjonssystemer som dette brukes med varsomhet 

ettersom de lett kan gi inntrykk av en statisk tilnærming i både forskningen og i forskningens 

objekt. Som forsøk på å ordne et sammensatt fagområde, som i tillegg til empirisk sammensatthet 

også preges av pågående diskusjoner om både forskningsobjekt, teoriutvikling og vitenskapelig 

metode, kan de allikevel fungere som en slags definisjonsrammer for den forskningsaktivitet som 

finner sted. I denne betydningen framstår da også museologien som et fag som teoretisk drøfter 

både museet og musealiseringen som fenomen og ideologi, og vårt forhold til den materielle arven. 

Med et begrep hentet fra franskmannen Deloches kan museologifaget på denne måten beskrives 

som et fag orientert mot ‖museets filosofi‖.
42

  Denne perspektivforskyvningen og utvidelse av 

fagområdet følger på mange måter den forandring som har funnet sted i oppfatningen av museets 

rolle og funksjon i samfunnet.  

  Historikeren Kerstin Smeds oppsummerer i artikkelen ‖Vad är museologi‖ i tidsskriftet RIG i 

2007 museologiens utvikling det siste hundreåret.
43

 Artikkelen bygger på en omfattende 

gjennomgang av aktuell museologisk litteratur av forskere de siste femti årene. Smeds gir i 

artikkelen en redegjørelse for ulike definisjoner av museologifaget og fagets ulike forskningsobjekt. 

                                                 
42 Bernard Deloche, ‖Museologie et philosophie‖, ICOM (International Council of Museums), ICOFOM (International Committee for Museology/ 

 
Comité international pour la muséologie. Museology and Philosophy/ Muséologie et philosophie, i
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43 Kerstin Smeds, 
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Vad är museologi
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, RIG (2007):2, 65-81. I artikkelens litteraturoversikt redegjør Smeds for de en rekke betydningsfulle
 

 publikasjoner inenfor museolgifaget fra 1968 og fram til i dag. Se også, Kestin Smeds, ‖Tankar om det museologiska företaget‖, Nordisk 

Museologi (2000): 2, 47-58. 
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Hennes diskusjon dreier seg i stor grad om hovedtrekkene i fagets utvikling i en del europeiske og 

skandinaviske land. Et sentralt spørsmål i denne diskusjonen er i hvilken grad museologien har vært 

oppfattet som en egen vitenskap eller som et tverrfaglig emne som i sin forskning baserer seg på 

vitenskapelig teori og metode. Smeds redegjør også nøye for den perspektivforskyvningen som har 

foregått når det gjelder museologiens forskningsobjekt. En interesse som har beveget seg fra museet 

og den museale virksomheten innenfor institusjonens vegger, til oppmerksomheten mot vår 

håndtering av materiell kultur- og naturarv, og museet som et kulturelt og sosialt fenomen i 

samfunnet. Samtidig trekkes også fram et annet interessant perspektiv ved museologifagets 

utvikling, nemlig det som kan betegnes som fagutviklingens nærmest ‖sykliske‖ forløp, med 

revitalisering av forutgående perspektiver og tema kommer tilbake og videreutvikles.
44

   

  Revitaliseringen av begrepet ny museologi står for Smeds fram som et av de beste eksemplene 

på nettopp dette fenomenet. Første gang begrepet påtreffes er på 1920-tallet hos Georg Henri 

Rivière.
45

 I forhold til den forutgående museografien ble et mer kritisk perspektiv introdusert i 

museologien på dette tidspunkt. Blikket var rettet mot museets ideologi og samfunnsrolle og dets 

evne til å bidra til allmennhetens dannelse. Denne kritisk-ideologisk-orienterte tilnærmingen vokste 

frem i en politisk kontekst preget av demokratisering og modernisering. Innenfor denne rammen ble 

også museologien supplert med nye perspektiver og tilnærminger hvor museets pedagogiske og 

formidlende rolle kom i interessens sentrum. Andre gangen begrepet ‖ny museologi‖ lanseres var 

en generasjon senere, på 1970-tallet. En tid kjennetegnet av både en økt samfunnsdebatt, og for 

museenes del, en intensiv debatt om deres samfunnsrolle og oppgaver. Bak denne andre bølgen av 

‖ny museologi‖ lå delvis økomuseumstanken, i den forstand at kulturarv og ‖museet‖ kunne finnes 

hvor som helst (‖museums without walls‖), og at museet slik kunne framstå som en dynamisk kraft 

i samfunnet.
46

  Tredje gangen en ‖ny museologi‖ kan påtreffes var så på begynnelsen av 1990-tallet. 

Sentralt i denne fornyelsesprosessen står boken New Museology med Peter Vergo som redaktør.
47

 

Ambisjonen bak denne nyorienteringen var å reformulere museenes rolle i samfunnet og samtidig 

presentere et oppgjør med den klassiske samlings- og dokumentasjonsbaserte museumskunnskapen.  

 Hvordan posisjonere en avhandling om utviklingen av en statlig politikk på museumsområdet 

innenfor det museologiske fagområdet? I den sammenheng er den svenske museologen Per Uno 

Ågren tre teoretiske perspektiv i den museologiske forskningen interessante. Disse tre 

perspektivene er i følge Ågren det historiske perspektivet, det sosiologiske perspektivet og det 

                                                 
44 Smeds (2007): 2, 70-71. 

45 André Gob & Noémie Drouguet, La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels (Paris 2003), 12; Georg Henri Rivière
 
La muséologie:

 
 cours d muséologie/textes et témoignages/selon Georges Henri Riviere (Paris 1989). (1983). Henvisningene er hentet fra Smeds (2007), 70. 

46 Denne utviklingen av museologifaget fikk også en egen organisering, blant annet gjennom ICOFOM International Committee for Museology/ 
 

Comité international pour la muséologie (1965) og forbundet MNES – Muséologie Nouvelle et Experimentation Sociale i Frankrike (1982). 

47 Peter Vergo (ed.), New Museology (London 1989). 
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kommunikative.
48

 I sentrum, framholder Ågren, står menneskene og artefaktene. Det historiske 

perspektivet i museologien orienterer seg da også mot det å beskrive og forsøke å forstå hvordan 

natur- og kulturarv defineres og fortolkes på et gitt sted, til en viss tid. Det kommunikative 

perspektivet ser på formidlingen av natur- og kulturarv i tid og rom. Det tredje perspektivet, det 

sosiologiske, har i denne avhandlingen vært det mest relevante, ettersom dette perspektivet 

utforsker de handlinger, institusjoner, og i min sammenheng, de politiske rammebetingelsene, som 

organiseres rundt forestillingen om at det finnes en natur – og en kulturarv. Den undersøkelsen jeg 

gjør i avhandlingen mener jeg at den i stor grad hører hjemme innenfor det Ågren betegner som 

museologiens sosiologiske perspektiv. Om avhandlingen utover dette skal relatere avhandlingens 

tema og analyser til de skjema for museologiens teori og metodeutvikling, som Peter van Mensch 

og Friedrich Waidacher har formulert, posisjonerer den seg både innenfor den historiske 

museologien og den generelle museologien. Tilknytningen til den historiske museologien er å finne 

i det historiske perspektivet på utviklingen av en statlig politikk for denne delen av det norske 

museumsfeltet. I min tilnærming om å undersøke politikkutvikling som et møte mellom ulike 

oppfatninger, ligger også tilnærmingen om å studere politikkutvikling som en meningsskapende 

prosess og et møte mellom ulike virkelighetsoppfatninger. Nå er ikke dette særegent for et 

museologisk perspektiv, men knytter seg i denne sammenheng opp mot det som hører hjemme i den 

generelle museologien ved at museet studeres som del av et system, i denne avhandlingen, nærmere 

bestemt et politisk system. Det er derfor ikke museumsinstitusjonen i seg selv, med sine funksjoner 

og konkrete museumshandlinger som er det sentrale i avhandlingen, men de kulturhistoriske 

museene som fenomen i det norske samfunnet, og hvordan de gjennom sin eksistens også framsto 

som objekter i en politikkutviklingsprosess. Metodisk fører dette nå oppmerksomheten over på 

begrepet representasjon, og hvordan jeg her har valgt å forholde meg i presentasjonen av museene 

som politikkutviklingens ‖objekter‖. 

 

 

Begrepet lokale og regionale museer  

 

Bruken av begrepene lokalt og regionalt museum i avhandlingen behøver en nærmere presisering. 

Litteraturen om museer gir en rekke definisjoner på museum, og forståelsen av hva som kan legges 

inn i begrepet har variert. Museene har vært, skriver museologen Kenneth Hudson, steder hvor 

gjenstander er blitt samlet, formidlet og tolket ut fra bestemte verdier og mål.
49

  Museet som en 

samfunnsinstitusjon har på denne måten vært tilskrivet ulike roller og funksjoner innenfor rammen 

                                                 
48 Ågren (1993): 1, 63. 

49 Kenneth Hudson‖ Why every museum i really a museum of social history‖, Nordisk Museologi  (2000): 1, 5 ff. 
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av ulike politiske forhold. Det museologiske perspektivet i studiet av museet som samfunns-

institusjoner søker da også å avdekke og analysere museenes ulike roller, for dernest å ta i 

betraktning de ulike rollenes kulturelle, historiske, institusjonelle og politiske kontekster.  

For å muliggjøre en operasjonalisering av begrepet er det likevel nødvendig å klarlegge noen 

grunntrekk som kan sies å være kjennetegnende og som kan sies å ha en viss permanent karakter, i 

hvert fall i det tidsrom som undersøkes i denne. En vanlig brukt definisjon av et museum er 

museumsdefinisjonen til International Council of Museums (ICOM). Den sier at: 

 

‖Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og 

være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle 

vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.‖
50  

 

Ettersom avhandlingen handler om museumspolitikkhistorie er det i denne sammenheng relevant å 

vise til den museumsdefinisjon som Statens Museumsråd anvendte i sitt utredningsarbeid og som 

ble lansert i rådets tilrådning Museumsvesenet i Norge. Organisasjon og utvikling, i 1986. Her heter 

det at et norsk museum er en kulturinstitusjon som: 

 

- ivaretar samfunnets kulturarv i form av bygninger o.a. faste kulturminner, naturhistorisk materiale og 

naturreservater, arkivalie o.a. supplerende materiale, og som tilbakefører til samfunnet kunnskapen om dette 

- arbeider i henhold til det overordnete mål for norske museer 

- arbeider helt eller delvis etter de delmål som er satt opp for norske museer 

- ikke har inntektsbringende virksomhet som formål 

- har vedtekter som fastsetter styringsorgan, økonomisk ansvar og regnskapsplikt 

- er tilgjengelig for publikum.
51

 
 

Både ICOMs definisjon og Statens Museumsråds definisjon av museet har en funksjonell 

tilnærming, og beskriver museet som en institusjon som samler inn, oppbevarer, dokumenterer, 

forsker og formidler. Selv om definisjonene er yngre enn det tidsrom som undersøkes i 

avhandlingen kan de tjene som en samlende forståelsesramme av begrepet museum i det 

konglomerat av definisjoner som finnes av begrepet museum. Dette er ikke ensbetydende med at de 

museene som avhandlingen handler om har hatt de nødvendige ressurser til å fylle alle disse 

oppgavene. På den annen side representerer definisjonene en form for felles målsettinger for den 

virksomheten skulle drives.  

  Begrepet kulturhistorisk museum forutsetter likevel en klargjøring. Forvaltnings- og 

fagmiljøet i Norge deler ofte inn landets museer i fire hovedkategorier, nærmere bestemt de 

kulturhistoriske museene, de kunst- og kunstindustrielle museene, de naturhistoriske museene og de 

museer som framstår som en kombinasjon av kulturhistorie og naturhistorie.
52

   

                                                 
50 ICOMs statutter, artikkel 2, paragraf, http://www.icom-norway.org/definisjon.html (13.8.2008). 

51 Statens Museumsråd, Museumsvesenet i Norge. Organisasjon og utvikling (1986), 9. 

52 Denne inndelingen benyttes blant annet i norsk museumsstatistikk sin inndeling av museumstyper. Betegnelsen‖ kulturhistorisk‖ som 
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I gruppen kulturhistoriske museer inngår både de lokale regionale museer for nyere tids 

kulturhistorie sammen med de arkeologiske museene. Lokale og regionale museer som 

avhandlingen handler om inngår alle i kategorien kulturhistoriske museer for nyere tids 

kulturhistorie. Disse museene kan for sin del samtidig vise til et mangfold av betegnelser 

klassifiseringer. En illustrasjon på dette er at de blant annet med utgangspunkt i samlingsmaterialet 

har blitt klassifisert som bygningsmuseer, fiskerimuseer eller sjøfartsmuseer. En annen type 

klassifisering har bygd på en inndeling i geografisk innsamlingsområde og virksomhetsområde. I 

denne sammenheng har de vært klassifisert geografisk, som eksempelvis fylkesmuseum, 

distriktsmuseum, bymuseum eller bygdesamling. Under 1930-tallet opptrer begrepet ‖halvoffentlig‖ 

om disse museene i Norske museers landsforbund styreprotokoll.
53

  Begrepet ‖halvoffentlig‖ 

kommer likevel ikke i mer allmenn bruk før etter midten av 1970-tallet i forbindelse med 

innføringen av tilskuddsordningen for halvoffentlige museer. I det tidsrom som undersøkes er det 

likevel en fjerde betegnelse som dominerer, det er betegnelsen folkemuseer eller friluftsmuseer.
54

  

Felles for disse museene er en orientering mot et utvidet kulturbegrep, hvor folket og folkekulturen 

skulle komme til å stå i fokus for oppmerksomheten og framsto ved inngangen til 1900-tallet som 

museale nyskapinger.
55

 

  De stortingsdokumenter som avhandlingen bygger på viser en del interessante trekk, hvor 

kanskje det mest framtredende er at Stortingets begrepsbruk mest synes interessant som studietema 

enn som et operasjonaliserbart klassifikasjonssystem. Illustrerende i så måte er at det i Stortingets 

debatter hyppig brukes begrep som ‖populære‖ museer som motstykke til vitenskapelige museer. 

Til dette kan knyttes en diskusjon på den ene siden om i hvilken grad de museene som hadde en 

vitenskapelig ambisjon hadde ressurser til å realisere denne ambisjonen. På den annen side kan det 

også stilles spørsmål om det ikke er en forenkling av virkeligheten at det ved de lokale og regionale 

museene ikke ble produsert arbeider av høy faglig kvalitet i årene mellom 1900 og 1970. På 

tilsvarende måte settes begrepet lokalt museum opp mot sentralt museum, og små museer opp mot 

gruppen store museer osv. Også her kan det stilles spørsmål om begrepenes relevans, ettersom også 

                                                                                                                                                                  
definisjonskategori er likevel ikke helt uproblematisk ettersom også de arkeologiske, de kunst  og kunstindustrielle museene også må sies å formidle 

kulturhistorie. 

53 Se i den sammenheng, styremøte Norske museers landsforbund 3. 11.1936, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 115. Norges
 

 
 Museumsforbunds arkiv, Oslo, 

54
 
Et folkemuseum defineres på sin side som et museum som belyser et folks eller en stedsbefolknings kulturelle utvikling, slik den avspeiler seg i 

 
gjenstandene. Definisjonen er fra Gyldendal Norsk Forlag, Gyldendals Konversasjonsleksikon, bind 9 (Oslo 1935), 319-320. Om lag 60 år senere, i 

Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon, bind 5 , 3 utg. (Oslo 1996), 323., står bl.a. følgende å lese: ‖Folkemuseum, forholdsvis stort 

lokalmuseum som dekker mer enn en enkelt bygd, nærmest identisk med kulturhistorisk museum. (….) Det karakteristisk ved denne 

museumstypen er først og fremst innsamlingsprinsippet, nemlig at det innsamlede materialet skal gi et bilde av alle sider ved folkelivet i eldre tid, 

dvs. at gjenstandene ikke skal være valgt etter kvalitetskriterier, for eksempel estetiske, men som representative for et miljø. Og det gjelder å dekke 

flest mulig av et lands eller et distrikts miljøer. Et folkemuseum er dermed gjerne særdeles allsidig, med eldre bygninger eller hele gårdsanlegg, 

interiører, systematiske samlinger osv. Tilknytningen til etnologien eller folkelivsforskningen er derfor særdeles sterk. 
 

55 Shetelig (1944), 191 ff. 
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de museer som etter hvert utviklet seg i størrelse og samlingsomfang, hadde hatt en begynnelse 

hvor deres omfang var relativt beskjedent. Å anvende Stortingets betegnelser som objektive 

klassifiseringer for å operasjonalisere mitt studieobjekt kan derfor etter min oppfatning være både 

vanskelig og tilslørende. På den annen side kan en analyse av Stortingets begrepsbruk være en vei 

inn i forståelsen av de ulike spenningsforhold som rådde i Stortinget når det gjaldt den politikk som 

skulle føres overfor landets museer.  

  For å operasjonalisere og tydeliggjøre ytterligere hvilke museer som i første rekke utgjorde 

politikkobjektet, kan det tilføyes en ytterligere klassifikasjon av mer budsjetteknisk karakter. 

Nemlig at det handler om museer som ble ført opp, eller kunne forventes å bli ført opp i Kirke – og 

undervisningsdepartementets budsjett som tilskuddsberettiget. Det er i gruppen lokale og regionale 

museer man så finner det mangfold av folkemuseer, friluftsmuseer, sjøfartsmuseer, person-

biografiske museer og så videre hvor Stortinget i det tidsrom jeg undersøkes både søkte å skape et 

forvaltningsgrunnlag og en begrunnelse for at disse museene også skulle framtre som et som et 

statlig politikkområde.  

 

 

Museet som representasjon og virkelighet 

 

Å ta utgangspunkt i en metodologi, slik som den generelle museologien legger til grunn, innebærer 

å se museet som en mulig institusjonalisert form å konstruere, bevare og formidle kulturarv på. 

Dette flytter også perspektivet fra museet som forskningsobjekt i seg selv, til et perspektiv der 

museet inngår som en del av større system og står i en relasjon til andre komponenter i dette 

systemet. En underliggende hypotese i den tilnærmingen jeg anvender i avhandlingen er at 

framtredende oppfatninger i en sak også bidrar til å styre de handlinger som iverksettes. Overført på 

den politikkutvikling jeg studerer, innebærer det en hypotese om at det innhold som politikken etter 

hvert fikk, ble formet av de til en hver tid dominerende oppfatninger av dem som gruppe, som rådet 

i Stortinget, departementet og det profesjonelle museumsmiljøet. Når det er sagt, er det ikke slik at 

jeg finner at politikkutviklingen utelukkende er basert på en form for relativisme hvor jeg ser at et 

hvert større skifte i oppfatningen av et sakskompleks innebærer en radikal endring i den politikk 

som føres. Snarere er min hypotese at de grunnleggende strukturene i statens politikkgrunnlag, og 

oppfatningen av hva som skal være statens rolle, likevel synes å framstå som mer langsomtvirkende 

enn så. En måte å analysere politikkutvikling er på denne måten å se det som en prosess hvor ulike 

oppfatninger, virkelighetsforståelser og verdier støtes mot hverandre. Museene framstår i dette 

perspektivet som et kulturelt fenomen i egen samtid, som det fra både Stortinget, departementet og 
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fra museumsprofesjonen for den del, ble knyttet både oppfatninger og forestillinger til. Dette 

bringer det metodiske perspektivet over på begrepet representasjon.  

Ved å ta utgangspunkt i museet som representasjon, er det museene som saksobjektet i politikk-

utviklingen som står i fokus. Det fører med seg at det ikke i første rekke er museet som territoriell, 

sosial eller kulturell virkelighet som er tema, men innholdet i de forestillinger som ble knyttet til 

disse museene slik det ble formulert i departementets budsjettekster, Stortingskomiteenes 

innstillinger og i Stortingets debatter. At utgangspunktet i den analytiske tilnærmingen til museene 

er representasjon impliserer derfor at presentasjonen av museene ikke handler om det enkelte 

museet direkte, men om hva denne gruppen av museer ‖framsto‖ som for Stortinget.
 
 Denne 

tilnærmingsmåten impliserer at hva Stortingets politikk ble fundert på ikke nødvendigvis var hele 

bildet av de lokale og regionale museene i samtiden, men aspekter ved dem som ble ansett som 

sentrale for den politikk som skulle føres. Et aspekt som synes dominerende i denne sammenheng 

er blant annet oppfatningen av disse museenes‖ uregjerlighet‖ og behovet for tiltak av 

disiplinerende karakter fra statens side. Dette enten være seg retningslinjer for å få innvilget 

statstilskudd, krav til hvordan samlingen skulle forvaltes, etablering av en funksjonsfordelings-

struktur museene i mellom og så videre. 

  Om man følger den norske kunsthistorikeren Eli Høydalsnes og hennes bruk av representasjon 

som analytisk verktøy, kan også en framlegging av hvordan et fenomen er representert være en 

inngang til forståelse av fenomenet.
56

 En undersøkelse av representasjon innebærer en annen 

metodisk tilnærming enn en undersøkelse av ‖virkeligheten‖, ettersom den er mer begrenset enn en 

undersøkelse av eksakte saksforhold. Den kan imidlertid være en alternativ og verdifull måte å 

erverve kunnskap om den samme virkeligheten på. I avhandlingen er det min tilnærming i 

framstillingen av de kulturhistoriske museene hvor representasjonsanalysens metodiske tilnærming 

som i første rekke har relevans. Framstillingen av deres etablering, kulturelle og politiske 

forankring og beskrivelsen av deres formål og virksomhet legger derfor til grunn å få tilgang til et 

tankeproduserende innhold om denne museumsgruppen og hvordan dette innholdet i neste omgang 

påvirket politikkens innhold. Innefor representasjonsanalysens tolkningsramme er det ikke museet 

som geopolitisk, sosial eller kulturell virkelighet som står i fokus. Det gjør heller ikke alle detaljene 

i den politiske argumentasjonen. Perspektivet er mer begrenset, ved at jeg tar utgangspunkt i et 

kildemateriale som berører fenomenet kulturhistorisk museum og som sier noe om hvilke 

forestillinger og oppfatninger, som har rådet.  Målet har vært å nærme meg et disponibelt tanke- og 

følelsesproduserende stoff om disse museene som fenomen og objekt i den statlige museums-

politikken.  Gjennom en analyse av de ulike oppfatningene, eller forestillingene som rådet er det 

                                                 
56 Eli Høydalsnes, Møte mellom tid og sted, bilder av Nord – Norge (Oslo 2003), 12. 
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mulig å få kunnskap om den statlige politikken som en konstruksjon, og hvilke elementer og 

tilnærminger som er framtredende i utformingen av politikkens innhold.  

 

 

Museer et lite påaktet tema i kulturpolitikkforskningen 

 

I hvilken grad har så forskningsinteressen vært orientert mot det tema som undersøkes i 

avhandlingen? Utgangspunktet er nedslående. En gjennomgang av Norsk Museumsutviklings 

(NMU) museumsbiblografi fra 1997 gir et inntrykk av behovet for økt forskning om lokale og 

regionale museer.
57

  I denne oversikten er det registrert nærmere 500 bibliografiske oppføringer 

norske og internasjonale publikasjoner om museumshistorie, museumsvirksomhet, 

museumspolitikk og så videre. Bare sju av disse omhandler norsk museumshistorie og 

museumpolitikk. Av disse igjen er det bare to større arbeider som har lokale og regionale museer 

som tema. Også i andre land er forskning på og om lokale og regionale museer og museumspolitikk 

et marginalt forskningsområde.  

  I boken Museer og Museumskunskap definerer redaktørene Arne Bugge Amundsen og Brita 

Brenna museologifaget som et fag som anlegger et metaperspektiv på museene og tilstreber en 

systematisk refleksjon over museene som samfunnsfenomener, over deres historie og 

verdigrunnlag, deres institusjonelle vilkår og kulturelle betydning.
58

 Hva så med den norske 

forskningen på og om museer, gjenspeiler den denne forskningsambisjonen og i hvilken grad 

framstår museologisk forskning som et interessefelt i norsk sammenheng?  En gjennomgang av de 

forskningsarbeider som har vært publisert i Norge i de siste 30 årene bekrefter dessverre at en 

museologisk orientert forskning ikke framstår som et vitenskapelig satsningsfelt. Den forskning 

som finnes er likevel av interesse og gjenspeiler ulike orienteringer, i første rekke mot museums-

historie som personhistorie, museumsinstitusjonenes historie, forskning på den museale praksis og 

museumsvirkomhetens idéhistorie. Jeg har i det følgende valgt å konsentrere meg om den 

forskningen som har funnet sted i Norge og som jeg finner har relevans for mitt tema og 

problemstillinger. Interessant for meg i denne sammenheng er å se nærmere på relevante 

forskningsarbeider innenfor områdene museumshistorie, museumsinstitusjonens utvikling og mer 

generell kulturpolitisk forskning slik den finnes i Norge i dag. 
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Museumshistorie som forskningsobjekt  

 

I norsk forskning kan historiske studier av sentrale museumsskapere som Hans Aall og Anders 

Sandvig og historiske institusjonsmonografier over enkeltmuseer, sies å ha dominert 

forskningsinteressen.
59

  Av museumshistoriske oversiktsverk finnes det i norsk sammenheng bare 

ett. Det er Norske Museers historie fra 1944, skrevet av arkeologen og museumsmannen  

Haakon Shetelig.
60

  Noen ny framstilling av norsk museumshistorie kom etter det ikke før i 1984, 

med kunsthistorikeren Tonte Hegards magistergradsavhandling i kunsthistorie, Romantikk og 

Fortidsvern. Historien til de første friluftsmuseene i Norge.
61

  Avhandlingen er en historisk 

framstilling av Thomas Heftyes samling på Frognerseteren ved Oslo, Oscar IIs samlinger på 

Bygdøy og Norsk Folkemuseum på samme sted, De Sandvigske samlinger på Lillehammer og  

De Heibergske samlinger på Amble i Sogn og deres utvikling fra slutten av 1800-tallet og fram til 

ca. 1910.  

 Utover dette utgjøres forskningsinnsatsen av hovedfagsoppgaver innenfor historie og etnologi. 

Blant disse kan nevnes Haakon Livlands avhandling ‖Fra loftsrom til herregård. Museums-

utviklinga i Skien 1891-1914‖ og Jan Olav Szontheimers ‖Museumsdrift og identitetsbygging, en 

studie av Romsdalsmuseet og dets forutsetninger‖.
62

  Begge disse studiene har fokus på de 

respektive museenes oppbyggingsfase og første virkeår. Inn i denne sammenhengen hører også 

museologen John Aage Gjestrums avhandlingskonseptet ‖Museum, kulturarv og lokalsamfunn: En 

studie av motiver, ideologier og praksis, Røros 1891-1991‖. Gjestrum drøfter her hva som har 

bidratt til at lokalsamfunnene etablert slike museer?
63

  Videre spør han hva slags museumsmodeller 

som har vært utprøvd og hvilket potensial det lokale museumsarbeidet representerer?  Spørsmål han 

stiller er også om lokale museumsetableringer bare framstår som en nostalgisk tilbakevending til 

fortida, eller om slike museer også kan være et redskap for lokalbefolkningen i å møte framtida?  

Gjestrums arbeid tar utgangspunkt i en beskrivelse og analyse av museumsutvikling og definering 

av kulturarv i Røros kommune. Han undersøker deretter kulturarven og museumsinstitusjonens 

rolle i lokalsamfunnet, og de ideologier som på ulike tidspunkt har preget arbeidet. En viktig 

hypotese for Gjestrum er at innholdet i de tildels sterkt verdiladede begrepene i prosjekttittelen, 
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Museum, kulturarv og lokalsamfunn, har alle har hatt svært ulike betydninger for ulike aktører, og 

har endret seg over tid. Hypotesen belegger han i analysen av hvordan disse ulike betydningene kan 

forklare museumsutviklingen i lokalsamfunnet Røros og gi bidrag til en teoridannelse på 

museumsområdet.  

Også i andre artikler om lokalmuseer, som, ‖Lokalmuseer og museumsprofesjonalitet‖ og ‖Fra 

folkemuseum til økomuseum‖, drøfter Gjestrum lokalmuseenes oppkomst og rolle i det norske 

samfunnet. I begge artiklene fremmer Gjestrum hypotesen om at lokalmuseenes legitimitet er å 

finne i deres nære relasjon til det lokalsamfunn som har skapt dem. Lokalmuseenes profesjonalitet 

ligger dernest i deres mulighet til å synliggjøre historiske endringsprosesser i lokalsamfunnet, 

samtidig som deres styrke ligger i deres fleksibilitet. Dette bidrar til at i sammenhenger hvor de 

større museenes samfunnsoppdrag settes under debatt, kan noe av nøkkelen til fornyelse ligge i den 

dynamikk som lokalmuseene representerer.
64

 Til sist skal i denne sammenheng nevnes en 

masteravhandling i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, ‖Der gresset er grønt og toalettene rene: 

Om bygdetunets betydning i dag‖, av Bård Kleppe.
65

 I mindre grad enn Gjestrum, er Kleppe opptatt 

av lokalmuseenes samfunnspolitiske rolle, men indirekte kommer han inn på den ved at han i 

dagens bygdetun ser en arena for revitalisering av en mer bærekraftig leve- og driftsmåte, enn hva 

dagens moderne samfunn kan sies å være. 

  I tillegg til disse museumshistoriske studiene og undersøkelser av museenes menings-

sammenheng har det de siste årene kommet til studier som undersøker museenes samlings-

oppbygging, og hvilke historiefortellinger som museene konstruerer i kraft av sin samlingsordning. 

Blant disse museumshistoriografiske arbeidene framstår Trond Bjorlis avhandling, ‖Kultur, 

Vitenskap og samfunn. Samling og ideologi på Norsk Folkemuseum 1894–1914‖, om 

samlingsoppbygging og ordning på Norsk Folkemuseum fra 2000 som interessant i denne 

forskningsorienteringen og Tove Schmidt Galaaen, ‖Kolleger og konkurrenter. Forholdet mellom 

Nordiska museet/ Skansen og Norsk Folkemuseum‖.
66

 Selv om begge avhandlingene omhandler 

Norsk Folkemuseum, har Bjorlis analyse av samlingsordning som grunnlag for virkelighets-

konstruksjon og Schmidt Galaaens studie av museumsopprettelsens historiske kontekst relevans 

utover det empiriske materialet han leger til grunn. Nevnes skal også en mastergradsavhandling om 
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museer og samlingsoppbygging fra 2003, Astrid Margrethe Strømsnes, ‖Slik er det med museer.... 

Om museer og innsamlings-problematikken‖.
67

  

  Samlet sett utgjør bakteppet for både Gjestrums og de andre forskernes undersøkelser er de 

ulike faglige og til dels politiske paradigmene som de kulturhistoriske museene er definert i forhold 

til. Studieobjektet i disse arbeidene er en kombinasjon av museumshistoriske undersøkelser og 

studier av museet som samfunnsfenomen. Koblingen til idé og vitenskapshistorie er tydelig. Felles 

for arbeidene er videre, med unntak av Gjestrum, at de er skrevet innenfor andre fagområder enn 

museologi. Selv om jeg i hovedsak holder meg til det norske forskningsfeltet gir et lite blikk på 

relevante arbeider i min sammenheng, også et nedslående bilde.  

  Går man til den svenske forskningen er det særlig to avhandlinger som har vært av interesse i 

mitt eget avhandlingsarbeid, det er Maria Björkroths avhandling i museologi, Hembygd i samtid och 

framtid 1890 – 1930
68

, og Kerstin Arcadius avhandling i etnologi, Museum på svenska.
69

 Maria 

Björkroths avhandling har bidratt med perspektiver til analysen av det idegrunnlaget som de lokale 

museene søkte forankring i. Selv om hennes avhandling handler om den svenske hembygdsrørelsen 

har den overføringsverdi i min undersøkelse av de norske lokalmuseene. Det finnes mange 

paralleller mellom den svenske hembygdsrørelsen og de norske lokalmuseene i idégrunnlag. Men 

det finnes også forskjeller, blant annet den organisatoriske oppbyggingen. De norske lokalmuseene 

vokste fram uten en sentral ‖moderorganisasjon‖ i ryggen. Det ble på den måten opp til de 

respektive museenes initiativtakere og støttespillere å posisjonere seg i det museumspolitiske 

landskapet.  

  Så langt er imidlertid Bjørkroth sannsynligvis ganske alene om å være en historisk/ 

museologisk avhandling som utelukkende egner seg til fenomenet Hembygd, Hembygdsgårdar.  

Selv om Bjørkroths avhandling omhandler et svensk materiale, har hennes arbeid også interesse for 

mitt arbeid. Noe forenklet kan det sies, at lokale og regionale museer i den perioden denne 

avhandlingen omhandler, er hva man i Sverige ville regne inn i kategorien ‖lokale og regionale 

museer‖. Björkroth undersøker hembygdsrörelsens framvekst og dens bevaringsideologi. 

Bevegelsens motto var å iscenesette (gestalte) og bevare. Bevegelsens folkeoppdragende formål har 

paralleller til de norske lokalmuseene og deres idégrunnlag. I de norske lokalmuseene ble 

iscenesettelse og formidling av kulturarv viktig. Mange av lokalmuseene hadde årlige 

museumsdager, med framvisning av tradisjonelle håndverk og husflid. Institusjonenes nære 
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tilknytning til det andre lokalhistoriske og lokale husflidsarbeidet gir også klare paralleller til 

Sverige og det Bjørkroth skriver om.  

  Kerstin Arcadius, på sin side, undersøker framveksten av de svenske länsmuseene (på norsk: 

distriktsmuseene/fylkesmuseene), profesjonaliseringen av museumsarbeidet i Sverige og 

organisasjonsdannelsen på museumsområdet, fra midten av 1800- tallet og fram til cirka 1940. Det 

er en historie med ‖många män‖, som hun skriver. Den preges av en stadig organisering, og 

omorganisering og en territoriell eksistens forankret i landskap og len.  

  Björkroth og Arcadius studier spiller på mange måter opp mot hverandre. Tidsrommet de 

undersøker er relativt samsvarende. Men, mens Björkroth har det lokale som fokus, er det et større 

territorium, lenet, som er Arcadius ståsted. De to undersøkelsene har på den annen side ulike 

forskingsobjekt. Mens det er iscenesettelsen, det frivillige og folkeoppdragende arbeidet som er 

tema i Björkroths bok, er det profesjonaliseringen, vitenskapliggjøringen som for Arcadius står i 

sentrum.  Ved å lese arbeidene i sammenheng gir de sammen en beskrivelse av det svenske lokale 

og regionale museumsfeltetes dynamikk og konfliktlinjer. 

  For å få et lite innblikk i museumsutviklingen i et annet naboland, Danmark, bør her også 

nevnes boken Dansk Museumshistorie, skrevet av Holger Rasmussen.
70

 Rasmussen setter 

opprettelse av provinsmuseer i sammenheng med motstanden mot ‖Kjøbenhavneriet‖.  

I Norge var denne slags motstand mot museene i Kristiania, Bergen og Trondheim ikke like tydelig 

artikulert, i hvert fall ikke fra starten av. Motstanden ble imidlertid mer uttalt etter hvert som både 

antallet lokale og regionale museer økte og sentralmuseene konsoliderte sin virksomhet.  

En annen type studier av lokale og regionale museer er å finne hos museologen John Aage 

Gjestrum.  I Økomuseumsboka som han ga ut sammen med museologen Marc Maure fører den 

tradisjonelle lokalmuseumstanken inn i en ny museologisk sammenheng.
71

   

  Denne korte gjennomgangen av, i min sammenheng, relevant forskning på lokale og regionale 

museer viser at det eksisterer lite forskning om dem i det hele tatt og i den grad den finnes har den 

et tidsperspektiv fra slutten av 1800-tallet og fram til 1910.  Man vet derfor lite om norske lokale og 

regionale museer og deres utvikling i løpet av 1900-tallet.  Lite vet man om hvem som skapte dem, 

hvordan de vokste fram, om de var ledd i en planmessig etablering eller sporadiske enkelttiltak. Lite 

vet man også om den ideologiske forankringen og hvilke sosiale miljøer som skapte dem. Det 

finnes heller ingen framstilling av deres innsamlinger og hvilke prinsipper og forbilder som ble lagt 

til grunn for samlingenes ordning og presentasjon. Stort vet man heller ikke om deres funksjon i 

lokalsamfunnet og i hvilken grad deres virksomhet i forhold til de mål som deres initiativtakere 

hadde satt seg. En ny forståelse for lokalmuseet som fenomen krever derfor nye innfallsvinkler.  
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Museumsinstitusjonen som forskningsobjekt 

 

Forskning på museenes politiske roller og den politiske behandlingen av museer kan på mange 

måter kobles til øvrig kulturpolitisk forskning. En tilnærming i norsk forskning om kulturpolitikk 

har vært utviklingen av kunst og kultur som sosial institusjon, eller som et sosialt felt på linje med 

eksempelvis kirken, helsevesenet, skolen osv.  Tilnærmingen er mer samfunnsvitenskapelig enn den 

historiografiske tradisjonen hvor museumsmonografiene dominerer. Fenomenet ‖museums-

institusjon‖ framstår i denne sammenheng som et begrep med politisk relevans, både fordi det 

impliserer eksistensen av et politisk felt, og fordi det har en historie knyttet til det politiske feltets 

historie. Denne relasjonen har endret seg over tid. Museumsinstitusjonen blir på denne måten også i 

seg selv en politisk størrelse og aktør, og kan i mange sammenhenger også selv stå for en politikk 

overfor det politiske feltet. Denne tilnærmingen bygger gjerne på en forestilling om ‖utvikling‖ 

eller ‖moderniteten‖ som drivkraft bak framveksten av museumsinstitusjonen. På den annen side 

kan tilnærmingen også være refleksiv og ha mulighetsbetingelsene for framveksten av sitt objekt.
 72

 

  Museumspolitikken kan studeres som endringer i det politiske feltets forhold til disse 

strukturene. Kulturpolitikkforskeren Geir Vestheims bok om de halvoffentlige museene, Museum i 

eit tidsskifte representerer et bidrag innenfor denne tradisjonen.
73

 Vestheims formål er å studere 

museumsinstitusjonen som politisk institusjon i et samfunn i endring. Forskningsobjekt er de 

kulturhistoriske museenes formål og hvordan museene selv oppfatter sin rolle i samfunnet. 

Tidsrommet Vestheim undersøker er perioden etter innføringen av statens tilskuddsordning for 

halvoffentlige museer i 1975 og fram til begynnelsen av 1990 årene. 1970 – årene karakteriserer 

Vestheim som en tid preget av en ny kulturpolitikk, kjennetegnet med utvidelse av kulturkapitalen 

og regionale initiativ.
74

 1980 årene på sin side kjennetegnes av det Vestheim, i likhet med andre 

kulturpolitiske forskere betegner som den ‖instrumentelle kulturpolitikken‖.
75

 Undersøkelsen er 

konsentrert om spenningsfeltet mellom museets rolle samlingsforvalter og folkeoppdrager og 

museene som instrument i næringsutvikling og opplevelsesbasert kulturformidling og de spenninger 

som dette gir relatert til hva Vestheim finner som for museenes tradisjonelle ‖selvbilde‖ som 

samlingsforvalter og konserverer. Vestheims bygger sin undersøkelse og presentasjon på Bourdieus 

feltteori og søker med det å analysere de ulike aktørene som er involvert i defineringen av 

lokalmuseenes oppdrag og deres ulike posisjoneringer. Begrunnelsen for å velge dette perspektivet 

ligger i at det åpner for en større klarhet når det gjelder å forstå museenes oppdrag og virksomhet 

om man betrakter dem som en ‖arena‖ hvor brytninger mellom ulike interesser finner sted.  
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Museumsfeltet er ikke bare et sosialt system, men også en virksomhetsarena. Disse to funksjonene 

kan i sin tur settes inn i et funksjonsskjema som han har utviklet for enklere å forstå museets ulike 

virksomhetsområder (eller produksjonsområder). Svante Beckman og Magdalena Hillström. 

kategoriserer her museet inn i fire hovedfunksjoner, henholdsvis det Beckman betegner som 

‖folkbildningen‖ (folkedannelsen/ opplysningsfunksjonen), ‖sakteatern‖ (iscenesettelsen), 

‖sakarkivet‖(samlingene), og ‖skattkammaren‖ (opplevelsesdimensjonen). Dette fører så museet 

inn i fire ‖bransjeområder‖, henholdsvis publikumsbransjen, kunnskapsbransjen, samlingsbransjen 

og opplevelsesbransjen. 
76

  

  To bøker i museologi utkommet i Norge de siste årene samsvarer på mange måter i valg av 

kapitteltema med Beckmans skjema over museets funksjonsområder. På den måten representerer 

bøkene også nye aspektar i forskningen på museumsinstitusjonen utover den forskningen som 

museumsinstitusjonen som sosialt system, som Vestheim presenterer Museum i eit tidsskifte. 

Artikkelsamlingen Tingenes tale, innspill til museologi har et fokus på museet som sakarkiv med 

Beckmans terminlogi.
77

 Tematisk er artiklene bygget opp rundt tingene, brukerne, museet som 

historisk fenomen og museets utfordringer og strategier i vår tid. I min sammenheng har boken 

fungert som referanselitteratur som en av de få arbeider som finnes om norske museer sett med et 

museologisk blikk. En annen essaysamling, Museer i fortid og nåtid, kom i 2003.
78

 Essayene i 

denne boken er bredt anlagt fra museumshistorie, via restaureingsideologi til museet som narrasjon.  

  Geir Vestheims artikkel om legitimitet i kulturinstitusjoner peker seg ut i min sammenheng.
 79

 

Et viktig aspekt for Vestheim i forbindelse med legitimitetsbegrepet er knyttet til interesser. Med 

interesseperspektivet forstås at ulike interesser gjør seg gjeldende i en offentlig legitimitetsdebatt og 

interessemarkeringen inngår i det politiske spillet. Vestheim peker så på at legitimitetsdebatter kan 

handle om innhold, strukturer og prosedyrer. Ulike oppfatninger om legitimitet i bestemte 

handlinger eller samfunnsforhold dreier seg gjerne om innholdet. Spørsmålet om struktur kan 

knyttes til hvordan forvaltningen av saksfeltet er organisert. Spørsmålet om prosedyrer er i sin tur 

forbundet med strukturen, eksempelvis hvordan en saksgang er lagt opp. I min undersøkelse 

aktualiseres temaet legitimitet på flere måter, både i spørsmålet om lokale og regionale museers 

posisjon i museumspolitikken i stort.  I denne prosessen gjør ulike interesser og aktører seg 

gjeldende, samtidig som det i debatten inngår de tre aspektene innhold, struktur og prosedyrer.
80
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Norsk museumspolitikkhistorie som forskningsobjekt 

 

Selv om Geir Vestheims bok, Museum i eit tidsskifte, hører hjemme i den kulturpolitiske 

forskningen om museer, er det likevel to andre studier som mer direkte går inn på den offentlige 

politikkutviklingen. Disse studiene er Mie Berg Simonsen, Historiens levninger fra 2005
81

 og  

Stein Wolff Frydenlunds avhandling i offentlig administrasjon, ‖Norsk Museumspolitikk –  

Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988‖.
· Dette

 er arbeider som omhandler utviklingen av 

en statlig politikk på museums- og kulturminneområdet. Berg Simonsen integrerer utviklingen av 

en statlig museumspolitikk innenfor rammen av en mer overordnet kulturminnepolitikk. Hennes 

tilnærming er å beskrive utviklingen av kulturminnevernet som saksområde i den statlige 

kulturpolitikken fra midten av 1800 tallet og fram til i dag, i form av lovverk og opprettelse av 

forvaltningsorgan. I tillegg benyttes en framstiling av restaureringsarbeidene ved Trondheims 

domkirke (Nidarosdomen) for å illustrere en underliggende verdidebatt og restaureringsdebatt i 

samme periode. Forskningsambisjonen er ambisiøs sett i lys av både den tematikk som hun ønsker å 

belyse og det tidsrom hun ønsker å presentere. Selv om Berg Simonsens bok kom en del år etter at 

jeg selv startet opp mitt arbeid med avhandlingen er de problemstillinger hun lanserer når det 

gjelder den statlige politikkutviklingen overfor lokale kulturhistoriske museer interessant og på 

mange måter sammenfallende med de spenningsforhold og problemområder som jeg selv har lest ut 

av det kildematerialet jeg har lagt til grunn. Berg Simonsens arbeid handler imidlertid ikke om de 

lokale og regionale museene spesifikt, mer ser hun den som en del av det samlede museumsfeltet og 

kulturminnevernet i stort.  

   Jeg har i min undersøkelse valgt å foreta en dybdestudie av statens politikkutvikling overfor 

en avgrenset del av feltet, de regionale og de lokale kulturhistoriske museene. Jeg har også valgt å 

koble institusjonsutviklingen opp mot politikkutviklingen, noe Berg Simonsens arbeid ikke hadde 

som ambisjon. I tillegg har jeg også valgt å basere min undersøkelse på et mer omfattende 

kildemateriale enn henne, ved at jeg også legger til grunn arkivmateriale ra både Kirke – og 

undervisningsdepartementet og Norske museers landsforbund. Dette for å nyansere bildet 

ytterligere der hvor kildematerialet tilsier det. Berg Simonsen for sin del baserer sin undersøkelse 

utelukkende på de trykte Storingsdokumentene, slik de framkommer i serien Stortingstidende.  

 Berg Simonsen kobler som sagt museene og kulturminnevernet svært tett i sin bok. Det er da 

også denne, i noen grad litt for generelle koblingen mellom statens politikkutvikling på 

museumsområdet og for kulturminnevernet, som kritikerne av hennes bok ser på som en svakhet 

ved framstillingen. En kritikk mot Berg Simonsens framstilling, framført av blant annet historikeren 

Sigrid Bø ved Høgskolen i Telemark, har i hovedsak gått på resultatets manglende samsvar med 
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forskningsambisjonen og den nære koblingen hun gjør mellom kulturminnevernet og museenes 

posisjon i norsk kulturpolitikk.
 82

  En kobling som i mange sammenhenger ikke er så tett som Berg 

Simonsens framstilling gir inntrykk av å være. Ikke minst gjelder dette for de kulturhistoriske 

museene som i det lovbaserte kulturminnevernet ikke fikk noen formalisert rolle.  

 En annen kritikk Bø framsetter mot framstillingen er at framstillingen i hovedsak baserer seg 

på debattinnleggene fra Stortinget (Stortingets forhandlinger) i forbindelse med 

museumstilskuddene på statsbudsjettet. Hun presenterer på denne måten ikke forarbeidene og 

grunnlaget for de debattene som ble ført, utover det som framkom i Kirke- og 

undervisningsdepartementets budsjettframlegg. Hun foretar heller ingen grundig analyse av mulige 

partimotsetninger i Stortingets debatter. I stedet anvender hun en rekke sitater fra ulike politikere 

som illustrasjon på de tema som kom opp og de tiltak som ble foreslått gjennomført. På denne 

måten bidrar hun til å skape et inntrykk av en politikkutvikling hvor konsensus om både 

verdigrunnlag, oppfatning av utfordringer og tiltak var enerådende. Nyansene i politikkutviklingen 

blir på ved denne framgangsmåten borte.
83

 En annen svakhet ved å utelukkende benytte seg av dette 

kildematerialet er at politikkutviklingen under okkupasjonen utelukkes. Berg Simonsen 

posisjonering av lokalmuseene inn i spenningsfeltet mellom sentrum og periferi og mellom 

profesjonelle og lekfolk, er imidlertid interessant å holde fast ved i mer grundigere analyser med 

vekt på å finne nyanser i dette spenningsfeltet.  

  Sentrum – periferimotsetninger og spenningen mellom profesjonelle og lekfolk i utviklingen 

den statlige politikken på området er også Wolff Frydenlunds tilnærming i studien ‖Norsk  

Museumspolitikk. Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988‖. 
84

  Hans undersøkelse har 

imidlertid en annen karakter og oppbygging enn Berg Simonsens arbeid. Wolff Frydenlunds 

avhandling er en dybdestudie av synspunkter og posisjoneringer i den statlige politikkutviklingen 

overfor de lokale, kulturhistoriske (halvoffentlige) museene fra slutten av 1960-tallet og fram til 

1988. Dette er årene mellom da staten innførte bevilgninger til fylkeskonservatorstillinger, 

tilskuddsordningen for halvoffentlige museer (1965), og fram til omleggingen av den samme 

tilskuddsordningen (1988). Wolff-Frydenlunds materiale utgjøres i tillegg til trykte politikk-

dokumenter som Stortingsmeldinger og statsbudsjettets proposisjoner også av arkivmateriale fra 

henholdsvis Stortinget, Kirke- og Undervisningsdepartementet, senere Kulturdepartementet, Norsk 

Kulturråd, Statens Museumsråd, Norske Kunst- og kulturhistoriske museers Landsforbund 

(NHHK), det vil si tidligere Norske museers landsforbund, og Foreningen for Vitenskapelige 

Tjenestemenn ved Museene. Forskningsmålet i avhandlingen er å kartlegge av de ulike partenes 
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posisjonering i forhold til sentral – lokal orientering og presentere de ulike argumentene i debatten. 

Hva Wolff Frydenlund ønsker å forklare er hvordan, og hvorfor disse interne motsetningene på 

nasjonalt nivå preget museumspolitikken etter 1975. Hvor han mener å finne en statlig 

museumspolitikk påvirket av mange interne spenninger og verdimotsetninger. Motsetninger både 

når det gjaldt lokal og sentral orientering og motsetninger i spørsmålet om stillinger ved lokale og 

regionale museer og kompetansekrav. Grunnlaget for denne diskusjonen lå i spørsmålet om 

profesjonalitet og hva denne profesjonaliteten skulle konstitueres av. Samlet fikk disse 

verdiorienteringer følger for alt fra museenes formidlingsvirksomhet, forskningsvilkår, 

bevilgninger, grad av byråkratisering, og hvilke formål og interesser museene skulle tjene – og 

hvorfor. I avslutningen av sin avhandling anfører Wolff – Frydenlund behovet for tilsvarende 

undersøkelser om norsk museumspolitikk før 1970. Dette behovet for mer forskning på denne 

perioden er senere aktualisert av andre forskere, bl.a. gjennom det omfattende kulturpolitiske 

forskningsprosjektet ‖Norsk Kulturpolitikk 1814 – 2014‖, et prosjekt jeg i det følgende vil komme 

nærmere inn på. 

 

 

Forholdet til forskning på norsk kulturpolitikkhistorie 

 

Kulturpolitikkforskningen i Norge har noe over en 20 år lang tradisjon å vise til, I en redegjørelse 

om fagets institusjonalisering som akademisk disiplin viser likevel den norske kulturpolitikk-

forskeren Per Mangset til betydningen av at det i fagets legitimitets- og institusjonaliseringsprosess 

burde etableres bedre kontaktflater mot både andre nært beslektede vitenskaplige disipliner. Når det 

gjaldt hvilken forskning som manglet representerte særlig den norske kulturpolitikkens historie et 

forsømt forskningsområde.
 85

 

  Geir Vestheim utga i løpet av 1990 - årene tre større kulturpolitikkhistoriske bøker. Den første 

var den foran beskrevne Museer i ei brytningstid fra 1994. Det andre var Kulturpolitikk i det 

moderne Noreg, fra 1995 hvor han redegjør for den historiske bakgrunnen for den moderne 

kulturpolitikken og gir en analyse av hovedtrekkene i norsk kulturpolitikk fra 1930 – årene og fram 

mot 1990-tallet.
86

 Det tredje arbeidet var hans doktorgradsavhandling om utviklingen av en norsk 

folkebibliotekpolitikk, Fornuft, kultur og velferd, ein historisk-sosiologisk studie av norsk 

folkebibliotekpolitikk
 
også denne omhandlet tiden fra 1930 – årene og fram mot slutten av  
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1990 – årene.
87

 Felles for alle Vestheims arbeider er deres tidsfokus vendt mot etterkrigstiden, noe 

som i sin tur kan dette gi grunnlag for en påstand om at man i norsk sammenheng først kan snakke 

om en kulturpolitikk fra disse årene av. 

  De siste års kulturpolitisk forskning i Norge har initiert en debatt om når det kan sies at Norge 

fikk en kulturpolitikk. I denne debatten inngår både et oppgjør med tidligere forskning på området, 

en teoretisk drøfting av politikkbegrepet og framlegging av empiriske belegg som underbygger en 

hypotese om at tilstedeværelsen av en offentlig politikk på kulturområdet kan føres tilbake til 1814 

og Norges uavhengighet fra Danmark. Ambisjonen har vært å nyansere oppfatningen om at man i 

norsk (og i nordisk) sammenheng, først kan snakke om en kulturpolitikk i siste del av mellom-

krigstiden, for mange områders del, ikke før etter 2. verdenskrig.  

  En sammenstilling gjort av sosiologen Dag Solhjell illustrerer på essensen i dette oppgjøret.
88

 

I følge Solhjell finner man helt fram til i dag en utbredt oppfatning innenfor det norske 

kulturpolitiske forskningsfeltet at Norge ikke fikk en kulturpolitikk før etter annen verdenskrig. 

Statens håndtering av kulturfeltet ble framstilt som preget av tilfeldige og passive tiltak, deretter 

prioritering av enkelttiltak som til sist (etter 1945) ble avløst av en politikk med bevisste tiltak rettet 

mot bevisste mål.  

  Den som først synes å ha fremmet dette synet, synes å være sosiologen Greta Billing, i boken 

‖Kulturpolitikk og samfunnsforandring. En kultursosiologisk analyse av statens tilskottsordning til 

allment kulturarbeid i kommunene‖, fra 1978.
 89

 Billing beskriver fremveksten av norsk kultur-

politikk i tre faser. I den første fasen, frem til 1945, fantes det ifølge henne knapt noen offentlig 

kulturpolitikk i Norge, og det lille som fantes var ‖preget av tilfeldige tiltak, gjerne rednings-

aksjoner overfor kulturinstitusjoner i økonomiske vanskeligheter‖. Solhjell finner her Billing å være 

i tråd med hva Per Mangset framholder i boken Kultur og forvaltning fra 1992. 
90

 I den andre fasen, 

fra 1945 til 1975,
 
mener Billing, ble det iverksatt en mer systematisk offentlig kulturpolitikk, med 

demokratisering av høykultur som fremste kjennetegn. Den tredje fasen ble så på sin måte preget av 

økte offentlig bevilgninger innenfor rammen av et utvidet kulturbegrep.  

  Tilnærmet samme oppfatning om når Norge fikk en egen kulturpolitikk, finner Solhjell hos 

Helene Roshauw, i hennes hovedoppgave i statsvitenskap, ‖Fra mesénvirksomhet til velferds-

politikk‖.
91

  Roshauw konkluderer som Billing, men har en framholder sin egen begrunnelse, noe 
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ulik den Billing har. Kulturpolitikken før 1945 betegner Roshauw som ‖et meget begrenset offentlig 

engasjement, nærmest en ‖en laissez-faire politikk‖, hvor resultatet er en kulturpolitikk som synes 

ikke å være resultat av bevisste målsettinger og som oppnådde liten grad av regularitet. Følgen av 

dette var en agering fra statens side i kulturspørsmål preget av tilfeldige fordelinger og en rekke 

enkelttiltak og hvor statens rolle synes å ha vært passivt reagerende. I beste fall kan Roshauw 

beskrive dette som ‖kvasipolicy, hvor individuelle tiltak betraktes som en helhet i ettertid, har på 

denne måten fått råde grunnen lenge. Først etter verdenskrig finner hun, at det skjer en gradvis 

overgang til en mer bevisst statlig politikk overfor kultursektoren.
92

  

  Langt på vei tilsvarende vurdering synes Solhjell også å finne hos Geir Vestheim i boken 

Kulturpolitikk i det moderne Noreg.
93

 Vestheim framholder her at inntrykket er kunst- og 

kulturområdet lenge var overlatt til private initiativ. Staten selv hadde ingen selvstendig 

kulturpolitikk, men engasjerte seg i kulturspørsmål etter initiativ og press fra idealistiske 

enkeltpersoner og organisasjoner.
94

 Vestheim viser til at det allikevel ble bygd mange nasjonale 

institusjoner på 1800-tallet, og flere tiltak kom til før 1940, men sektoravgrenset statlig 

kulturpolitikk kan likevel ikke være betegnelsen på denne institusjonsbyggingen. Hans konklusjon 

er med dette også den at selv om kulturspørsmål framstår som viktige spørsmål i norsk politikk 

under 1800-tallet, så ble de frem til den andre verdenskrig behandlet som allmennpolitiske spørsmål 

og ikke som spesialsaker innenfor et eget politikkfelt. Denne modellen for behandling av 

kulturpolitiske saker var gjeldende helt til langt inn på 1900-tallet. Vestheim tolker dette i retning 

av at spesialiseringen i samfunnet ikke hadde kommet så langt og at kultursakene var noen av de 

siste som ble sektorisert i statsforvaltningen. Kulturspørsmål ble lenge sett i sammenheng med 

kirke, skole og utdanning og kultur var et underordnet område i politikken. I følge Solhell er følgen 

av denne forskningsinnretningen, at det knapt finnes en hovedfags- eller masteroppgave innenfor 

kulturpolitikk som, om de kommenterer historiske forhold, ikke slutter seg til dette synet. 

  Prosjektet ‖Norsk kulturpolitikkhistorie 1814 – 2014‖ som pågikk i årene mellom 2002 og 

2005 står på sin side for en nyorientering i denne sammenheng og bidrar til å nyansere bildet. 

Slutninger i dette prosjektet viser at i norsk sammenheng er det relevant å snakke om en statlig 

kulturpolitikk helt fra 1814.
95
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Den underliggende hypotesen i dette prosjektet var at man i Norge kan snakke om en kulturpolitikk 

helt fra 1814. Gjennom en rekke enkeltstudier av kulturfeltets områder var målet i prosjektet å 

underbygge denne hypotesen. I min sammenheng, er foruten  

  Mie Berg Simonsens arbeid, som jeg har omtalt, har vært Dag Solhjells arbeider om 

kunstfeltet i Norge og de kunsthistoriske og kunstindustrielle museene i Kristiania, Bergen og 

Trondheim.
96

  Medieforskeren Nils Johan Ringdal arbeid, Fra Treschow til Riddervold. Om 

rammebetingelsene for norsk statlig kulturpolitikk 1814 – 1872 og andre studier i 1800-tallets 

kulturpolitikk, 
97

 har på sin side bidratt med å kaste lys over rammebetingelsene for norsk statlig 

kulturpolitikk i årene mellom 1814 og 1872. Noen omfattende studie av norsk 

museumspolitikkhistorie generelt, eller de lokale og regionale museene spesielt ble likevel ikke 

gjennomført i prosjektet. På den annen side har dette åpnet for nye forskningsinnsatser, noe som har 

vært inspirerende for mitt eget valg av avhandlingstema.  

  I sin gjennomgang av ulike tilnærminger i studiet av kulturpolitikk framholder Dahl og 

Helseth tre perspektiver i forskningen på norsk kulturpolitikkhistorie. Nærmere bestemt et 

virksomhetsorientert, et strukturelt og et motivorientert.
98

  

  Det virksomhetsorienterte tar utgangspunkt i en definisjon av kulturpolitikkens virksområder 

med et derpå følgende fokus på politikkutvikling innenfor kulturpolitikkens enkelte sektorer, og til 

en viss grad de enkelte områdene innbyrdes sammenheng. Forskningsobjektet i denne sammenheng 

er den offentlige støtten til bestemte typer aktiviteter og formål. Slike studier viser at enkelte 

kulturformål har vært en lengre historie innenfor den statlige (offentlige) politikken, enn andre. 

Blant disse finner vi, i følge Dahl og Helseth, kunst, bibliotek og fortidsvern.  

  Det strukturelle perspektivet, på sin side, legger vekt på at kulturpolitikk handler om å søke å 

påvirke andres kulturoppfatning, eller rettere sagt, søke å påvirke ulike oppfatninger av hva som er 

riktig og naturlig, slik disse oppfatningene underbygges gjennom symbolske, immaterielle og 

kunstneriske representasjoner. Dette perspektivet legger vekt på å studere kulturpolitikk som en del 

av maktkampen i samfunnet, en maktkamp hvor ulike grupper kjemper om hegemoni og innflytelse. 

Tilnærmingen blir på denne måten hvordan ulike grupper kjemper for å nå fram med ‖sin‖ 

kulturpolitikk, eller sitt kulturpolitiske program.  

  Det siste perspektivet som Dahl og Helseth løfter fram, er det de beskriver som studiet av 

kulturpolitikkens underliggende motiveringer. Her bygger undersøkelsene gjerne på en hypotese om 

at myndighetene gjennom økonomiske, administrative og juridiske virkemidler søker å stimulere 

bestemte formål. De formålene som prioriteres er gjerne definert som kulturpolitikkens ideologiske 
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formål eller kjerneområder. Slike kjerneområder kan være opplysning, dannelse, stimulering av 

estetisk sans i befolkningen osv. Motivene er imidlertid i praksis ikke alltid like entydige. Det som 

motiverer kulturpolitikk kan på den ene siden ha til hensikt å virke stabiliserende og disiplinerende, 

mens andre motiveringer kan legge frigjørende og ønsket om ‖urovekkende‖ handlinger til grunn.  

 De tre perspektivene som Dahl og Helseth finner gyldige innenfor den mer overordnete 

kulturpolitikkhistorieforskningen, har også relevans for i min sammenheng, Eksempelvis kan 

offentlig støtte av museer i Norge en historie føres tilbake til 1814 og oppviser gjennom det en 

historisk kontinuitet som statlig kulturpolitisk innsatsfelt. En områdedefinisjon på studiet av 

museumspolitikk åpner det i sin tur for en undersøkelse av hvilke aktiviteter og formål som det 

offentlige (og i min sammenheng: staten) har støttet i fra 1814 og fram til i dag. Det strukturelle 

perspektivet, med sin vektlegging av politikkutvikling som en hegemonikamp mellom ulike 

interesser har for min del vært relevant, ved at det åpner for å se lokale og regionale museer som et 

instrument i en større kulturkamp. Motivperspektivet har også aktualitet i studiet av museums-

politikk, og spørsmålet blir da hvilke begrunnelser som den statlige museumspolitikken ble bygget 

på. Noe som er et av temaene i min egen undersøkelse i denne avhandlingen.  

 

 

 

1.3. 

MUSEUMSETABLERING MELLOM VITENSKAP OG IDEOLOGI 
 

 

For å få et utgangspunkt for undersøkelsen av den statlige politikken overfor lokale og regionale 

museer på 1900-tallet er det nødvendig å trekke noen tråder bakover til 1800-tallet. Dette fordi 

grunnleggende motiveringer for statens engasjement i museer på mange måter kan belyses ved å 

studere konstitueringen av en nasjonal kultur i Norge etter 1814. I Stortingets debatter som 

omhandlet museer og kulturspørsmål i løpet av 1800-tallet ble spørsmålet lokale og regionale 

museer i liten grad diskutert.  

 En årsak til denne marginale interessen kan ligge i at, i hvert fall fram til de siste årene av 

1800-tallet, var antallet slike museer var lite. Institusjonene var også små og ble i hovedsak drevet 

for private midler. De små offentlige tilskuddene de kunne påregne var i hovedsak kommunale. Mot 

slutten av 1800-tallet øker imidlertid Stortingets interesse for denne ‖nye‖ lokale og regionalt 

forankrede museumskategorien. Debattene i tilknytning til departementets budsjettframlegg 

begynner etter hvert å få faste innslag av bekymring for både økning i antallet nye små museer og 

hvilket ansvar staten skal påta seg i forhold til denne gruppen av museer. I Stortingets budsjett-

debatter mot slutten av hundreåret er det på denne måten mulig å se embryoet til mye av den 
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struktur- og funksjonsfordelingsdebatt som i så stor grad kom til å prege Stortingets debatter om de 

kulturhistoriske museene i de første tiårene av 1900-tallet. I forlengelsen av dette kan det likevel 

stilles spørsmål ved om Stortingets interesse for struktur og funksjonsfordeling museene i mellom 

bare var et resultat av praktisk tenkning og knappe økonomiske ressurser. Spørsmålet er om ikke 

denne interessen kan settes inn i en større politisk og idémessig sammenheng? En hypotese er at 

følgen av den relativt fastlagte museumsutbyggingen som staten ønsket, og som var preget av og 

med nasjonsbygging, var at den i liten grad åpnet for mangfold og kompleksitet. Lokale og 

regionale museer sto i denne sammenheng i fare for å falle utenfor og marginaliseres.  Dette kapitlet 

berører nettopp inntrykket av hvordan staten motiverte sitt engasjement på museumsområdet i 

utgangspunktet, med målsetning om å kartlegge og beskrive forestillinger og oppfatninger om de 

kulturhistoriske museene i den statlige politikken i en historisk kontekst.  

 

 

Ideen om det nasjonale 

 

Den nasjonale ideen innebærer i sin mest abstrakte form et prinsipp om nasjonalstatens flersidighet, 

ved at den som organiseringsprinsipp både er en politisk, geografisk og kulturell enhet. I følge 

statsviteren Øyvind Østerud kan derfor nasjonalisme helt allment defineres som gruppelojalitet eller 

som en form for kollektiv størrelse.
99

 Utover dette er fenomenet nasjonalisme et sammensatt begrep 

og kategoriseringene er mange. Begrepet nasjonalisme inngår da også i et betydelig 

nasjonalismeteoretisk rammeverk. Gjennomgående i tilnærmingen til fenomenet og begrepet 

nasjonalisme er at det er kjennetegnet av kompabilitet, noe som bidrar til at begrepet er kontekst-

avhengig og blitt forstått ulikt i ulike historiske sammenhenger.
100

 

  I følge Ernest Gellner innebærer nasjonalisme ikke at en gammel, latent kraft våkner opp. Det 

er snarere på tale med en ny form for sosial organisasjon som baserer seg på en dypt internalisert 

høykultur forankret i undervisning, som vernes av den respektive regjering.
101

 Det nasjonale 

framstår på den måten som et uttrykk for statlige interesser. Gellner har med det et funksjonalistisk 

og deterministisk syn på nasjonalisme. Benedict Anderson definerer nasjon på sin side som et 

‖forestilt politisk fellesskap‖ (imagined political community). Nasjonen skulle på den måten ikke 

eksistere om ikke dens borgere hadde felles midler til å forestille seg den.
102

 Dette forestilte 

fellesskapet fikk en rekke synlige uttrykk gjennom markeringer og manifestasjoner, som 
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nasjonaldager, statueavdekninger, hvor målet var å underbygge nasjonsfølelsen. Eric Hobsbawm 

benevner dette som ‖invention of traditions‖.
 103

  Begrepet viser til de ulike initiativene innenfor  

rammen av et program, hvis hensikt var å skape et historisk og ideologisk berettigelse for nasjonen.  

Basert på forskjellige oppfatninger av hva som skaper grunnlag for et nasjonalt fellesskap, kan det 

skilles ut to hovedtyper av den nasjonale idéen, nærmere bestemt den politiske (eller stats-

borgerlige) og den kulturelle. I en redegjørelse av ulike teoretikere på nasjonalismeområder legger 

historikeren Kerstin Smeds til distinksjonene mellom politisk nasjonalisme og kulturelle 

nasjonalisme også et perspektiv som ser den politiske nasjonalismen som et mer ‖vestlig‖ fenomen 

(som Frankrike, England, USA), mens den kulturelle (organiska) nasjonalismen stemmer overens 

med den mer ‖ikke vestlige‖ nasjonalismen (Tyskland, Østeuropa, Russland og delvis Norden).
104  

I 

land som Frankrike og England var det vanlig å betrakte nasjonen som en territoriell og politisk 

enhet allerede fra slutten av 1700-tallet. Den politiske nasjonalismen relateres da også i sin 

opphavshistorie til Frankrike og den franske revolusjonen. Ordet ‖nasjon‖ viste her til borgerne i en 

bestemt stat, og i kraft av revolusjonen ble disse borgerne erklært som selvstendige. I stedet for en 

eneveldig hersker, var det nå borgerne som kollektiv hadde rett til å bestemme over staten og seg 

selv. Stat, territorium, borgere og selvbestemmelse er nøye føyd sammen, og representerte en stabil 

bestanddel i denne versjonen av den nasjonale idéen.
105

 Derimot er ikke forstillingen om at 

borgerne deler kultur og språk så framtredende. Kriteriet for å være medlem av nasjonen er bare at 

man bor på statens territorium og erkjenner sitt medlemskap. Denne definisjonen av nasjonens 

politiske fellesskap legger da også vekt på at nasjonens medlemmer aktivt velger å erkjenne den 

nasjonale tilhørigheten. 

  Framveksten av den kulturelle varianten av nasjonalismen, med vekt på en felles kultur og 

felles språk som kriterier, knyttes først og fremst til Tyskland. Her sto man uten en felles politisk 

‖stat‖, men i bestrebelsene med å forene en rekke autonome delstater ble det i stedet fokusert på å 

forme en nasjon med et folkelig fellesskap, skapt rundt kulturtelle kjennetegn som språk, 

opphavsfortellinger og folkloristiske komponenter som forenende trekk. Denne definisjonen av 

nasjon framstår som mer ‖objektiv‖ i den forstand at nasjonsmedlemskapet her, i motsetning til den 

politiske varianten, ikke sees på som et selvstendig valg hos den enkelte borger. Snarere er det slik 

at om man hører til en bestemt kulturell sammenheng eller snakker et bestemt språk, så er man 

medlem av en bestemt nasjon, enten man ønsker det eller ei. Når det gjelder formuleringen av den 
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kulturelle nasjonalismens idégrunnlag tilskrives, i følge Smeds, Johann Gottfried Herder (1744 – 

1803) en betydningsfull rolle. Det samme gjør den noe yngre Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 

med blant annet arbeidet Reden an die deutsche Nation (1807 - 1808).
106

 Både Herder og Fichte 

vektla at stammen, språket og sedvanene hadde høyeste prioritet. I følge Herder var hver 

folkegruppe bærere av sin egen ‖Volks‖ – eller ‖Nationalgeist‖. Gruppens vaner, livsstil og måten å 

uttrykke seg på (språket) var både samfunnets fundament og dets utspring.  

  Den norske idéhistorikeren Øystein Sørensen står for et litt modifisert syn på nasjonalismens 

ulike grunnvoller. I følge han står ‖politisk‖ nasjonalisme for, enkelt sagt, å kreve et politisk 

selvstyre, helst en egen stat, for en nasjon. Kulturell nasjonalisme, for sin del, dreier seg om å 

skape, befeste og forsvare et tett kulturfellesskap i ens nasjon. Eller med andre ord: Å skape, befeste 

og forsvare en nasjonal fellesskapsfølelse og en nasjonal kultur.
 107

 Om man tenker seg det politiske 

selvstyret som en ramme for nasjonen, så vil den kulturelle nasjonalismen være orientert mot å fylle 

denne politiske rammen med et kulturelt innhold. Det dreier seg da om kulturfellesskap på bred 

front, med felles språk, felles historie, felles folkekultur, felles høykultur, felles symboler og felles 

institusjoner. Omsatt i praksis innebærer den nasjonale idéen en transformasjonsprosess, hvor de 

mennesker som bor i et geografisk område defineres som ‖folket‖, og hvor de politiske rettigheter 

og plikter knyttes opp mot nasjonalstaten. Om man ser på hvilke krefter og ideologier som utgjorde 

selve drivkraften for nasjonalisme i Norge, er det likevel lett å se at det var den kulturelle varianten 

(språk, tradisjon, kultur, sedvaner) som var den viktige – på samme måte som eksempelvis i 

Finland. Letingen etter nasjonens ‖sjel‖ sto i fokus for interessen. Forskjellen sammenliknet med 

for eksempel Frankrike, kan sies å være den at en franskmann oppfattet seg som ‖fransk‖ fordi han 

var medborger i nasjonen Frankrike, mens en nordmann anså seg for å være ‖norsk‖ ved at han var 

født i Norge og snakket norsk.  Ulikhetene i den ‖politiske‖ og ‖kulturelle‖ nasjonalismen er 

dermed først og fremst et spørsmål om forskjeller i det man kaller nasjonal identitet, selve 

grunnvollen for ‖nasjonsbyggingen‖. Begge retningene strever siden, som Sørensen påpeker, med å 

skape og opprettholde en suveren stat/nasjon.  

  Overført på nasjonsdannelsen i Norge åpner dette perspektivet her for en forståelse av at 

landets uavhengighet fra Danmark i 1814, anerkjennelsen av en egen norsk grunnlov og 

opprettelsen av politiske styringsorgan utgjør rammen for nasjonen Norge. Opprettelsen av 

kulturelle institusjoner, som museer, representerte en videreføring av det nasjonale konseptet og 

hadde som oppgave å fylle nasjonen Norge med et kulturelt innhold. Kielfreden i 1814, hvor Norge 

som en del av krigsoppgjøret ble avgitt fra Danmark til Sverige, satte landet i en ny situasjon. 

Sammenkallingen av den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll samme år markerte en 
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opposisjon mot rollen som unionsland og et engasjement for en selvstendig nasjon. Utviklingen i 

Norge i årene mellom løsrivelsen fra Danmark i 1814 og fram til unionsoppløsningen med Sverige i 

1905 representerer også et tidsrom hvor det bygges opp et politisk og et administrativt apparat på 

statlig nivå. Landets næringsliv, skolevesen og helsevesen moderniseres og urbaniseringen 

akselererer. Den politiske selvhevdelsen ble på den annen side rettet mot Sverige, den nye 

unionspartneren. Splittelsen hang sammen med at dansk kultur på mange måter fortsatt preget 

Norge, mens den politiske unionen med Sverige ikke impliserte kulturformende framstøt eller noen 

form for ‖forsvenskning‖ av den norske befolkningen.
108

  

  Identitetsproblemet og søken etter dets løsning ga seg mange uttrykk. Den kulturelle 

nasjonalismedebatten hadde slik iboende en rekke uløste problemstillinger. Den norske enkeltstats-

nasjonalismen var mer kjennetegnet av en søken etter det genuint norske eller ‖Norges sjel‖. I dette 

prosjektet sto en søken etter ‖det egentlige Norge‖ i fokus. Kulturnasjonalismen ble i stor grad 

utformet i opposisjon til landets tidligere unionspartner Danmark. Den norske forfatteren Arne 

Garborg skrev i 1877 at Norge ennå bare var et geografisk og politisk begrep, men ikke et kulturelt 

begrep. Geografisk var Norge et land uten et gitt geografisk sentrum, men mer en samling landskap 

som dannet hvert sitt geografiske sentrum; Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Denne 

spaltede kultursituasjonen framsto langt på vei som et nasjonalt identitetproblem, og et spørsmål om 

hva det norske egentlig var. Det egentlige Norge var det rurale, tradisjonelle bondesamfunnet hvor 

slektslinjene kunne følges tilbake til norrøn tid. Det eksisterte en skjult skatt langt inne i det norske 

folkedypet. Det var i kraft av denne skatten, at ‖det egentlige Norge‖ viste seg ute i verden. Skatten 

som gjemte seg blant bøndene var eksotisk, spennende og inspirerende. Men ikke bare det, den var 

det egentlige uttrykket for Norges sjel, for den norske nasjonens fellesskap og særtrykk. Den 

åndelige skatten kunne oppdages, erkjennes og utforskes på ulike måter. Gjennom vitenskapelig 

bearbeidelse og ikke minst, gjennom kunst og bevaring av bondesamfunnets materielle levninger. 

Sammenhengen mellom samtid og fortid var på denne måten et avgjørende element. Det handlet 

med det ikke bare om et samtidig norsk fellesskap, men også et fellesskap mellom alle nordmenn 

gjennom tidene. ‖Det egentlige Norge‖ var ikke bare å finne i det eksisterende bondesamfunnet. Det 

var også til stede i historien, ikke minst i vikingtid og middelalder. Nasjonsoppfatningen var statisk, 

uavhengig av tid var det snakk om det samme Norge, med de samme egenskapene. Skulle man 

finne ‖det egentlige Norge‖, måtte man bakover i historien. Framveksten av ‖det moderne Norge‖ 

representerte på sin side en trussel mot dette. Bedre kommunikasjon økte risikoen for spredning av 

nye og fremmede impulser i en slik fart at det egentlige norske ble fortrengt – og glemt. I og med 

moderniseringsprosjektet ble de nasjonalromantiske ideene til et akutt handlingsimperativ.  
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Som unionsland hadde presset fra Danmark om å betrakte fortidslevningene som en ‖felles arv‖ 

framstått som en trussel og følelsen av å bli frarøvet sin egen nasjonale arv var framherskende blant 

landets intellektuelle.  

 

Historikeren P.A. Munch satte ord på følelsen, ved å si:  

 

‖Ingen Eiendomsret bør derfor mellem nationerne innbyrdes mer respekteres, en den, enhver Nation har til sine 

historiske Minder. At berøve en nation disse, er næsten lige saa uretfærdig som at berøve den et Stykke af dens 

Territorium. Og dobbelt uretfærdigt er en sådan Berøvelse, naar den rammer en Nation, som den norske, der har saa 

faa historiske Minder, at den ikke vel kan taale at miste et eneste nok saa ubetydeligt, endsige de bedste den eier.‖109  

 

Den nasjonale konsolidering og folkeopplysningsprosjektet som fulgte i kjølvannet av arbeidet med 

å skape ‖nasjonen Norge‖, karakteriseres av blant andre historikeren Jens Arup Seip og samfunns-

viteren Stein Rokkan som en hegemonikamp mellom sentrum og periferi.
110

 Deres perspektiv kan 

beskrives som ‖periferiens forsvar mot sentrums dominans‖, med begrepene ‖forsvar‖ og ‖vern‖ 

som sentrale stikkord. I folkedannelsens egen retorikk gjerne beskrevet som en strid mellom ‖folk‖ 

og elite‖. Et alternativt perspektiv i analysen av denne hegemonikampen lanseres imidlertid av 

sosiologen Rune Slagstad.
111

 Slagstad framholder det standpunkt at spørsmålet om kulturell 

hegemonikamp mellom sentrum – periferi eller folk og elite, kan analyseres på en mindre statisk 

måte enn hva Seip og Rokkan gjør når han framholder at det kan være konstruktivt å se 

spenningene mellom sentrum og periferi i siste del av 1800-tallet og de første årene av 1900-tallet 

som en hegemonikamp mellom to nærmest likeverdige konkurrerende eliter. For Slagstad er det 

riktigere å betrakte det hele som en hegemonikamp hvor folkedannelsens elitegrupper prøvde å 

konvertere sin folkelige bygdebakgrunn til kulturell kapital i kampen om samfunnshegemoni. De 

folkedannende bevegelsene sto på denne måten fram som noe langt mer enn periferiens kulturelle 

forskansninger mot det moderne, slik Rokkans perspektiv skulle tilsi. Det dreide seg om egenartede 

dannelsesprosjekter i en moderne nasjonsbygging, hvor det også handlet om en strid mellom det 

politiske og kulturelle hegemoniet i landet. Det handlet også om makterobring enn om interesse-

realisering. Med et kulturanalytisk perspektiv kan dette spenningsforholdet sees på som en 

hegemonikamp rundt en kulturell ordning som forsøker å inkorporere alle konkurrerende synsmåter 

innenfor sin egen aksjonsramme og verdenshorisont. Men det skapes en kulturell diskurs, som 

samtidig uavbrutt omskapes, møter opposisjon som nødvendiggjør nye vurderinger og 

modifiseringer, og som på den måten utgjør en kulturkamp med stadig skiftende styrkenivåer.
112
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For å forsøke å trekke sammen disse linjene, kan det derfor sies at mens de store, eldste og 

geografisk ofte sentralt lokaliserte museene gjerne settes i sammenheng med en nasjonsbyggings-

prosess, hvor ambisjonen var å skape en felles nasjonal identitet, kan opprettelsen av lokale og 

regionale museer sees som et initiativ i bestrebelsen på å skape og støtte opp under en lokal 

identitet. Opprettelsen av disse museene bidro på sin side til å skape den geografiske spredningen 

av institusjoner, som etter hvert kom til å prege det norske museumslandskapet.  

 

 

‖De nasjonale museer‖ 

 

Det flertydige ‖vi‖, som nasjonalismetanken også bygde på kunne samtidig vise til både det 

nasjonale fellesskapet og på den regionale egenarten, gjerne uttrykt gjennom en forestilling om 

helheten og delene.
113

  På 1800-tallet ble denne forestillingen konkretisert i en forestilling om 

regionalt forankret deltakelse og nasjonen syntes oppfattet som en addisjon av alle sine deler.
114

 

I spenningsfeltet mellom den unge nasjonens Norge på jakt etter egne røtter og tesen om 

modernisering som nasjonsbygging, skulle museene samtidig framstå som institusjonelt virksomme 

aktører. Målet var at gjennom undervisning, opplysningsarbeid og institusjoner som museer, skulle 

landets innbyggere introduseres for en felles kulturell og historisk arv og dette gikk inn som deler 

av en kulturell nasjonsbyggende prosess. Etableringen av nasjonale, kulturelle oppdragende, 

institusjoner som museer, kan i Norge sees i dette perspektivet.  

  Sosiologen hans Christian Sørhaug setter framveksten av museer i sammenheng med 

nasjonalisme. Videre framholder han at industrialisme, marked og byråkrati krever en viss form for 

likhet på tvers av forskjeller.
115

 Sørhaugs tilnærming bygger videre på, i overensstemmelse med 

blant annet Hobsbawm, at nasjonalt felleskap må skapes og bæres av objekter som blir gitt bestemte 

verdier. Objektiviseringen framstår med det som svært viktig og store heterogene grupper må gis ett 

språk, et felles sosialt rom og en felles historie. Fellesskapet forutsetter i sin tur standardiserte 

institusjoner til å oppleve fellesskapet i. Sørhaug betegner da også museene som templer for 

nasjonale objekter og sammenlikner museumsgjenstander med offer og samling av gjenstander med 

ofring. Et legitimt museum må i denne forståelsesrammen styres av en profesjonell stab som sikrer 

at ofringene kan forvaltes faglig. De må også garantere for autentisitet og forsvarlig bevaring. Som 

del av en nasjonsbyggende prosess, eller i andre situasjoner hvor nasjonale grenser og innhold er 

under press, kan så gjenstandene få en særegen og intensiv kraft.  
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Det er gjennom gjenstandene at fellesskapet blir konkret synlig. Museenes kan på den måten 

framstå med et slags ‖Janusansikt‖, med sitt tosidige oppdrag, som vitenskapelig bearbeider og som 

ideologiprodusent. Dette museumskonseptet åpnet opp for nye roller, med den besøkende med rett 

til kunnskap, konservatoren som spesialisten som tilrettela for andres kunnskap, og staten som 

garantist for offentlig nytte. Vitenskapsteoretisk kan denne tilnærmingen relateres til Michel 

Foucaults perspektivet på museet som institusjonell samlings- og formidlingsinstitusjon som en 

disiplinerende institusjon.
 116

 I dette ligger en forståelse av det offentlige museum som et av de 

virkemidler staten hadde for å styre befolkningen mot aktiviteter som kunne forme nyttige borgere.  

  Tradisjonelt har framveksten av de første, store museene blitt sett på som en funksjon av 

nasjonalitetsprosjektet, ikke bare i Norge, men også i en rekke andre europeiske land. Museenes 

oppgave var å underbygge bevisstheten om nasjonens ære og storhet. I hundreårene før 1814 hadde 

Norge vært redusert til en fattig utkant i det danske riket. Presset fra Danmark om å betrakte 

fortidslevningene som en felles arv framsto etter hvert som en trussel i en oppvåknende kulturell 

nasjonalisme. En systematisk registrering av antikviteter og fortidslevninger begynte i Norden 

under kong Christian IV av Danmark–Norge (1588-1648) og kong Gustav II Adolf av Sverige 

(1611-1632), i begge tilfeller med nasjonalistiske siktemål. I 1622 sendte kong Christian IV ut et 

kongebrev til alle biskoper i Danmark – Norge om at de skulle oppsøke og registrere ‖alle slags 

Antiquiteter og Documenter‖. Mannen bak dette initiativet var Ole Worm (1588-1654). I første 

halvdel av 1800-tallet fantes det også i Norge en ambisjon om å etablere et eget, altomfattende 

nasjonalt museum for kunst, kulturhistorie og kunstindustri. I 1864 skrev arkeologen Nicolay 

Nicolaysen en artikkel om opprettelsen av et Riksmuseum i Norske Universitets- og 

Skoleannaler.
117

 Rundt tjue år deretter, i 1885, utga Arkeologen Ingvald Undset arbeidet, Om et 

Norsk Nationalmuseum.
118

 Et felles trekk ved disse bøkene er deres oppmerksomhet om et 

landsomfattende, nasjonalt museum. Et Norsk nasjonalmuseum ble likevel av en rekke årsaker ikke 

realisert.
119

  Et interessant trekk ved den tidlige norske museumsutviklingen er likevel den nære 

koblingen mellom universitets-historie og museums historie. Denne koblingen mellom museum og 

universitet hører også hjemme i europeisk tradisjon.
120
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120 For en mer utførlig gjennomgang av universitetesmuseenes historie vises til Norges Offentlige Utredninger (NOU) 2006: 8, 
‖

Kunnskap for 
 

fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer
‖

. Kapittel 3.3. Universitetesmuseenes historie. Internettversjon, 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-8/4/3.html?id=158080. (15.1.2009). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-8/4/3.html?id=158080
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I Norsk sammenheng er det likevel gjerne Det Trondheimske Selskab, eller Det Kongelige Norske 

Videnskabers Selskabs Museum (DKNV), senere forkortet til Videnskaps-museet i Trondheim, som 

har vært tilskrevet den lengst sammenhengende museumshistorien i Norge. Institusjonen kan føres 

tilbake til slutten av 1760 årene.
121

   

  Til 1800tallets mest ambisiøse museums prosjekt regnes på den annen side Bergens Museum 

opprettet i 1825. Formålet var sannsynligvis et av de mest omfattende som trolig noen gang er 

presentert som utgangspunkt for en museums etablering i Norge.
122

  Bak initiativet sto Wilhelm 

F.K. Christie (1778 - 1849).
 

Inspirasjonen til det nye museets funksjon og samlingsoppbygging ble delvis hentet fra British 

Museum som åpnet for publikum i 1759.  

  I Norges hovedstad Kristiania åpnet Kristian Fredriks universitetsmuseum sine dører i 1832. 

Museet kan imidlertid spore sin historie tilbake til før universitetets stiftelses år 1811 og Selskabet 

for Norges Vel ble stiftet 29. desember 1809. To hendelser virket for opprettelse av museet. Den 

ene var selskapets utlysning av en prisoppgave med tittelen ‖Om et Universitets Oprættelse i 

Norge‖. Det andre var regjeringen i Københavns opprettelse av ‖Den Kongelige Kommission for 

Oldsagernes Opbevaring‖ for Danmark – Norge i 1807. Dette ble en medvirkende årsak til at 

Selskabet egen antikvitetskommisjon tok initiativ til dannelsen av et egent Norsk Antiquarisk 

Museum i 1811.
123

 Landets nordligste museum, Tromsø Museum ble stiftet allerede i 1872 og åpnet 

for publikum to år senere, i 1874. Grunnlaget for museet lå i den geografiske plasseringen i det 

arktiske nord. Helt fra 1872 var fokuset rettet mot kulturen, klimaet, faunaen og floraen som 

kjennetegnet nordområdene. 

 

 

                                                 
121 Shetelig (1944), 23. 

122 Målet med den nye museumsetableringen var klar: ‖Nytten af en saadan samling lader sig ikke forud i det hele beregne; men høist sandsynligt er 
 

det; at samlingen vil kunne tjene til at udbrede Lys i den norske Historie, og at redde fra Undergang Minder om Fortiden: at lære nøiere at kjende 

en eller annen af de Skatte, som Klipperne, Jorden eller havet indeslutte, og at give Anledning til, at landets Indbyggere høste Fordel deraf; at 

udbrede Smag og aands for Naturens Studium; at give Indenlandske og Fremmede, som besøge Bergen, leilighed til, paa en let og behagelig Maade 

at gjøre sig bekjendte med nogle af de Mærkværdigheder, som Stiftet har at Fremvise; og at lette Videnskabsmænd de besværlige, ofte lide 

hensigtssvarende reiser, de stundom foretage i Stiftets forskjellige Egne, samt anspore dem til andre, heldigere resultater lovende, Reiser og 

Undersøgelser m.v.‖, 
 

i Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1996:7, ‖Museum. Minne, mangfald møtestad‖, kapittel 4.1. Internettversjon,
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/NOUer/1996/NOU-1996-7/5.html?id=140536. Se også Shetelig (1944), 58-73; Jørgen. Brunchorst, 

Bergens Museum 1825-1900. En historisk fremstilling (Bergen 1900). 

123  Shetelig (1944), 24. 
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1800- tallets lokale universalmuseer 

 

Hvilke lokale museumsinitiativene ble realisert i siste halvdel av 1800-tallet? Haakon Shetelig 

kategoriserer denne gruppen av museer som ‖bymuseer av gammel type‖.
124

 I denne gruppen finner 

vi Arendal skoles offentlige Bibliotek og Museum, Ålesunds Museum, Skiens Museum, Tønsberg 

Museum og Kristiansunds Museum. Et museum som Shetelig ikke omtaler er Kristiansand Museum 

opprettet i 1828.
125

 Disse tidlige lokale museene var alle lokalisert til byer og når Shetelig redegjør 

for initiativtakere, er det en gruppe ressurssterke borgere, kjøpmenn og embetsmenn, med interesse 

for naturhistorie, kulturhistorie og vitenskap, som trer fram. Andre betegnelser på de samme 

museene er lokale universalmuseer, med samlinger bestående av kulturhistoriske og naturhistoriske 

artefakter.  

 I følge Berg Simonsen kan disse lokale museene også betegnes som en slags ‖knopp-

skytinger‖, med Bergen Museum som mønster.
126

 De var museer med sammensatte samlinger og 

med en regional eller lokal tilnærming. Å framsette Bergen Museum som eneste inspirasjonskilde 

for de lokale museumsinitiativene, slik Berg Simonsen gjør, kan likevel synes noe begrensende, 

ettersom også andre trekk påvirket utviklingen. Siste halvdel av 1800-tallet framstår også som de 

store verdensutstillingenes epoke. Verdensutstillingene satte likevel konkrete spor etter seg, ikke 

bare for utstillerne, men også gjennom å gi støtet til opprettelsen av nye institusjoner. Utstillinger 

var tidens viktigste redskap for markedsføring og formidling av så vel produkter som kunnskap. 

Mot slutten av 1800- tallet fant det i Norge sted flere regionale utstillinger hvor alt fra nyskaping 

innen industri og håndverk til kunst og husflid ble vist fram, slik som på Den Almindelige Norske 

Landbrugsudstilling i Skien i 1891 og Landsudstilling og International Fiskeriudstilling i Bergen i 

1898.
127

 At lokale fiskeriutstillinger og landbruksutstillinger, i tillegg til ‖gode borgeres initiativ‖, 

bidro på denne måten til opprettelse av slike museer som et ‖trekk i tiden‖.  

                                                 
124 Shetelig (1944),98-103.Et annet lokalt initiert museum, nemlig museet i Stavanger (opprettet 1877) plasserer likevel Shetelig inn i kategorien 

 
sammen med Bergens Museum og Vitenskapsmuseet i Trondheim, med betegnelsen ‖Eldre altomfattende museer. Med det løfter han museet i 

Stavanger til en viss grad ut av det lokale og inn i en mer landsdelsdekkende sammenheng. Jf. Shetelig (1944), 58. 

125. Museet inngikk her i planene om opprettelse av et bibliotek for byens innbyggere. Invitasjonen til byens borgere kom i form av et opprop i byens 
 

avis om å danne en forening som hadde som mål å grunnlegge, ‖En Bok og Manuskriptsamling og et Museum for Antikviteter, Kunst og 

Naturalia‖. Forløperen til institusjonen var å finne i byens leseselskaper.  Etter en tid gikk foreningen inn og museet led samme skjebne. Museet 

gikk inn i 1846 og samlingen ble overført til Arendal museum og i. I Arendals Museums Gaveprotokoll 1832 – 1919 står det oppført: ‖Boye, rector 

i Christiansand: A. 76-80, 25 gjenstander, samt ‖En deel Conchylier, Mineralier og coraller. Disse Sager udgjorde det Christiansandske Musæum, 

men som ved Biskop v.d. Lippes Omsorg blev skjenkede til Arendals Museum af Rector Boye i 1846‖.  Ti år senere ble museet i Kristiansand 

gjenopprettet, men da som et naturhistorisk museum. Internettversjon.http://www.kristiansand.folkebibl.no/index.pl?grID=
 

116&grNiv=2&grNavn=Historikk&Overgr=
 
1&hgrID=1 (2.1.2009). Se også Brev til Hovekomiteen v/ herr fylkeskonservator Halvor Landsverk, 

fra Ulf  Hamran, Arendal 25 sept 1968. Kirke- og undervisningsdepartementet, kulturavdelingen, boks 153, Riksarkivet, Oslo. 

126 Berg Simonsen,(Oslo
 
2005), 14 

127 Utstillingene er omtalt i Lise Emilie Fosmo Talleraas, ―Berger Design 1914 – 1984: Mønstertegningenes 70 årige historie‖ (Sandefjord 2008),12.
 

 Internettversjon http://www.museumsnett.no/jarlsbergmuseum/ (12.2.2009). 

http://www.kristiansand.folkebibl.no/index.pl?grID=%20116&grNiv=2&grNavn=Historikk&Overgr=%201&hgrID=1
http://www.kristiansand.folkebibl.no/index.pl?grID=%20116&grNiv=2&grNavn=Historikk&Overgr=%201&hgrID=1
http://www.museumsnett.no/jarlsbergmuseum/


 64 

Hva slags museer var de fem museene som Shetelig omtaler og hva var deres rammevilkår? 

Det største blant dem var sannsynligvis Arendal Skoles Offentlige Bibliotek og Museum som ble 

opprettet i 1832.
128

 Ønsket om å knytte museet til et bibliotek var her toneangivende, samtidig som 

Bergen Museum også på mange måter var initiativtakernes inspirasjon. Hensikten med den nye 

institusjonen var å ‖grunnlegge en stiftelse til fremme av opplysning, kultur og god smak, ‖hos den 

oppvoksende slekt og hos byens innvånere for øvrig.‖ Allerede i invitasjonen relaterer de sitt 

anliggende til det initiativ som samtidig er tatt i Bergen og etableringen av Bergen Museum.  

 Organisasjonsformen som ble valgt for det nye museets drift var likevel noe særegen ettersom 

det ikke ble stiftet noen museumsforening. Museets samlinger skulle i stedet tilhøre Arendal 

offentlige skole som skolens eiendom. På tross av denne organisasjonsmodellen var ikke hensikten 

å skape en ren skolesamling. Som navnet, Arendal skoles offentlige bibliotek og museum, tilsa, 

skulle samlingen være offentlig tilgjengelig for byens borgere, og ikke bare for skolens elever. Det 

nye museets innsamlingsprogram var da også altomfattende: I tillegg til biblioteket skulle det 

inneholde en naturalsamling, antikviteter, etnografika, kobberstikk, malerier, manuskripter, 

dokumenter osv. Museet skulle være et lokalt universalmuseum som langt på vei bygde på Ole 

Worms inndeling og ordningsprinsipper. Museets lokalisering i skolebygningen var tenkt 

midlertidig til museet kunne få sitt eget hus. De nye lokalene ble realisert ved at byens borgere 

subskriberte en betydelig pengegave. Byens sparebank bevilget deretter resten av byggekostnadene. 

Dette var første gang, skriver Shetelig, at ‖ et museum på denne måten ble anerkjent som et 

samfunnsnyttig formål.‖  

  Ålesund Museum ble grunnlagt i 1866, og etter de samme altomfattende prinsippene som 

museet i Arendal, men på den annen side uten den uttalte ambisjonen om å knytte det til et 

bibliotek. Heller ikke her ble det stiftet noen museumsforening, men byens fem største kjøpmenn 

påtok seg arbeidet og utgiftene. Det nye museet fikk så lokaler i et av byens fiskepakkhus. Den lille 

beskrivelsen Shetelig gir av museet beretter om et museum med en vanskelig oppstart og 

virksomheten var vekslende.
129

 Under den store bybrannen i Ålesund i 1904 gikk museet tapt, og 

det skulle gå en tid før et nytt museum ble etablert. Da dette så ble opprettet ble det altomfattende 

programmet for innsamling og samlinger forlatt, og det framsto som et rent kulturhistorisk program. 

Statstilskudd ble museet ikke innvilget før i 1913.  

  Skiens Museum ble for sin del grunnlagt i 1891 av ingeniør Johan Christie. I forslaget til 

Lover for Skiens Museum fra 1894 var museets formål å samle ‖Naturalier, Oldsager, Mynter, 

Kunst- og Husflidsarbeider‖ Arbeidet skulle være vitenskapelig anlagt og oppgaven var å utvikle 

samlingene, utvikling og øke forståelsen for dem i samfunnet for øvrig. Museet skulle dessuten 

                                                 
128 Omtale av museet hos Shetelig (1944), 98 – 101. 

129 Shetelig (1944), 101. 
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deles i to avdelinger, en for naturalier under navnet ‖Den naturhistoriske Afdeling‖ og en oldsager, 

mynter, kunst- og husflidsarbeider m.m. Denne fikk navnet den ‖etnografiske Afdeling‖. 
130

 Museet 

fikk sine første lokaler i byens rådhus og etablerte etter hvert en relativt omfattende samling. I 1910 

ble samlingen overført til det nye ‖Fylkesmuseet for Telemark og Grenland‖.  

  Tønsberg Museum fikk sitt opphav i komiteen til ‖bevaring av fortidsminnesmerker for 

Tønsberg‖ og komiteen for Slottfjellstårnet, reist i 1888 som byens ‖Tusenaarsmoument‖.
131

  

I 1894 ble komiteens ansvarsfelt utvidet, ved at man skulle "tage sig af samling af oldsager." Den 

22. juni 1894 holdt komiteen sitt første møte i Slottsfjellstårnet og Tønsberg Museum var etablert.  

Kristiansund Museum ble også opprettet i 1894. Opptakten her var fiskeriutstillingen i byen to år 

tidligere (1892). Bak initiativet sto konsul Gram Parelius som var formann i utstillingskomiteen. 

Tanken hadde først vært å opprette et fiskerimuseum. Dette fikk støtte av Samlaget for Brændevins-

handel og byens Sparebank. Parelius hadde personlig gått inn for å stifte et fiskerimuseum. Han var 

også opptatt av å opprette en zoologisk samling. Museet fikk imidlertid ganske snart et stort antall 

kulturhistoriske gjenstander i gave og etter ti års drift ble museet delt i to avdelinger, en natur-

historisk og en antikvarisk.  

  Ser man på disse lokale museumsinitiativene under ett, framgår det at museene i Arendal, 

Stavanger, Ålesund, Skien og Tønsberg hadde alle ambisjoner om både naturhistoriske og 

kulturhistoriske samlinger. Innslaget av samlinger knyttet til byene og de omkringliggende 

landområdenes hovednæringsveier var også betydelig. I Ålesund var byens fiskerier og sjøfart et 

viktig arbeidsområde, det samme var tilfelle ved museet i Kristiansund. I Tønsberg dominerte hval- 

og selfangsten for sin del museets samlinger.  

  I tillegg til disse museene skal også nevnes tre ytterligere tre initiativer for etablering av 

museer i de mindre byene, Det Hanseatiske Museum opprettet i 1872
132

, Haldens Minder stiftet i 

1896
133

 og Sandefjord Bymuseum hvor et initiativ ble tatt allerede i 1896 i form av en kultur-

historisk utstilling i forbindelse med en større landbruksutstilling i byen.
134

 Et lite antall 

spesialmuseer ble også opprettet på 1800-tallet. et av de første kan muligens føres tilbake til 

kommandørkaptein Flicks overdragelse av sin samling til den norske stat i 1833. Gjennom denne 

overdragelsen ble grunnstammen i Artellerimuseet i Horten lagt.
135

 I første rekke var likevel de 

første spesialmuseene relatert til primærnæringene fiske og fangst. Enkelte av disse museene gikk 

allikevel ette en stund inn som deler av bymuseene.  

                                                 
130 ‖Love for Skiens Musæum, vedtaget i Møde en 22de Mai 1991‖. Kopi i Livland (1987), 178. 

131 Erling Eriksen, ‖Fjellet og museet‖ Internettversjon: http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/slottsfjellet/ (2.2.2009); Shetelig (1944), 102-103. 

132For en mer utførlig omtale av museet, se. Shetelig (1944), 196-203.  

133 Shetelig (1944), 241. 

134 Jan Erik Ringstad, ‖Sandefjord Bymuseum 1898-1998 - glimt fra institusjonens hundreårige historie‖, AMBRA: Sandefjordmuseens årbok 1999.
 

 
 Internettversjon

 
http://www.hvalfangstmuseet.no/Default.asp?cat=62&id=166.(2.2.2009). 

135 Shetelig (1944), 301. 

http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/slottsfjellet/


 66 

Disse tidlige Fiskeri- og fangstmuseene framstår for sin del på mange måter interessante som 

fenomen i sin egen samtid. På mange måter preges de av en annen tilnærming enn de lokale 

universalmuseer. Omleggingen av fiskeriene i Norge kom senere enn landbruket. Men den kom 

også kunnskapen om det tradisjonelle og førindustrielle fiskeriet som sto i fare for å bli borte.  

Fiskerimuseenes oppgave var allikevel ikke primært det konserverende. Samlingene skulle framstå 

som eksempelsamlinger på det gode håndverk og på interessante tekniske løsninger. Innovasjoner 

som i neste omgang kunne bringes inn i det moderniserte fiskeriets behov for kunnskap. I hvilken 

grad de maktet dette oppdraget, er imidlertid en annet spørsmål. At de fleste etter hvert gikk inn 

som del av kulturhistoriske lokale og regionale museer sier noe om at det innovative formålet ikke 

lyktes. Deres tilnærming med vekt på innovasjon og kunnskap om tradisjon som kunne videreføres 

framstår i etter tid likevel som inspirasjon til en innsamlingsretning som blant annet de senere 

sjøfartsmuseene førte videre.
136

  

  Den lokale museumsetableringen i Norge i siste del av 1800- tallet, kan betegnes som de 

lokale universalmuseenes epoke og opprettelse av en del næringsrelaterte spesialmuseer. Ved 

inngangen til 1900-tallet mistet universalmuseene gradvis sin altomfattende karakter og framsto 

mer som rene kulturhistoriske samlingene. De tidligere innslagene av naturhistoriske samlinger ble 

pakket bort, eller tatt inn som rekvisitter i kulturhistoriske utstillinger. Mot slutten av 1800tallet 

kom så museumslandskapet til å bli preget av en ny kategori museer, nemlig folke- og 

friluftsmuseene. Disse museene sto i forhold til de tidligere universalmuseene på mange måter for 

nye tilnærminger til museumskonseptet som sådan, med større vekt på opplevelse og formidling. I 

stor grad ble rollen som lokal identitetsbygger et viktig argument for disse nye museene, både i 

forbindelse med deres opprettelse og virksomhet. 

 

 

                                                 
136 Blant de museer som etter hvert ble innlemmet i andre museer finner vi Kristiansunds Fiskerimuseum som ble opprettet i 1892 i kjølvannet av 

 
fiskeriutstillingen i byen i 1892 mistet for sin del etter hvert sin karakter av spesialmuseum og gikk inn i Kristiansund museum. Tilsvarende fant 

sted i Tønsberg da samlingen av gjenstander fra byens hvalfangsthistorie ved opprettelsen av Tønsberg museum gikk inn som en arktisk avdeling 

av dette museet. Bodø Fiskerimuseum, opprettet i 1888 med basis i Nordlands Fiskeriselskabs Samlinger og en samling etter fiskeriinspektør Jens 

O. Dahl, gikk inn i det fylkesomfattende Nordlandmuseet i 1930. Andre fisker- og fangstmuseer opprettholdt for sin del mer av sin selvstendige 

status. Fiskerimuseet i Trondheim (1888) hadde en organisasjonstilknytning i Trondhjems Fiskeriselskap og store deler av samlingen kom fra 

Fiskeriutstillingen i Trondheim samme år. Shetelig (1944), 102-103, 299, 303. 
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En ny musemskategori: folke- og friluftsmuseene 

 

Folke- og friluftsmuseene fikk i Norge og i Sverige en tidlig utvikling i forhold til andre europeiske 

land. Før 1910 var det utenfor de Nordiske landene grunnlagt fire friluftsmuseer, tre i Polen og ett i 

Tsjekkoslovakia.
137

 Formålet til de nye museene var å bevare fysiske levninger fra det samfunnet 

som industrialiseringen og moderniseringen av samfunnet rundt sekelskiftet var i ferd med å 

utradere. Oppmerksomheten ble i første rekke rettet mot det førindustrielle samfunnets bygninger, 

redskaper og produksjonsmåter. Bevaring av bohave, folkekunst og husflidsprodukter fra samme tid 

inngikk også i bevaringskonseptet og de nye museenes ytre kjennetegn var at de i stor utstrekning 

bygningsmuseer, bestående av eldre laftede bygninger. Det å flytte tømmerbygninger representerte i 

seg selv ikke noe nytt. Det nye var at prinsippet ble introdusert i museumsammenheng.  

De ulike bygningstypenes utvikling (evolusjon) sto sentralt for de første museumskaperne. Deretter 

overtok et mer funksjonalistisk utstillingsprinsipp, hvor de ulike hustypene alle grupper sammen i 

tun. I tillegg representerte folkemuseene en reaksjon på de eksisterende museenes innsamlingsform 

og utstillingspraksis. Museologen John Aage Gjestrum beskriver dem da også som en reaksjon på 

de tradisjonelle museenes systematiske utstillingsideal og en reaksjon på kunstindustrimuseenes 

estetiske ideal.
138

  

   I norsk sammenheng var sosiologpioneren Eilert Sundt (1817 – 1875) den første som 

gjennomførte systematiske studier av bygningsskikken på landet. Sundt betraktet bygningene etter 

enkle hovedprinsipp som ildsted og plantype. Den bygningsmessige utviklingen så han for seg som 

en evolusjonistisk utviklingsrekke, som gikk fra den enkle ettroms stua til mer kompliserte 

bygningsformer. Han plasserte også de regionale forskjellene i byggeskikken som uttrykk for ulike 

stadier i utviklingen. Sundt gjorde seg også sine tanker om opprettelse av et friluftsmuseum. I et 

tankeeksperiment beskriver han friluftsmuseet som bestående av gårdstun fra ulike distrikter: 

 

‖Dersom vi i en og samme grænd kunde plane hen en bondegård fra hver egn i landet, fra Jæderen, fra 

Indherred, fra Sundmøre, fra Østerdalen og Sætersdalen osv., så skulde det blive en ganske forunderlig samling. Og 

det kunde vistnok være et øiebliks moro at betragte blandingens forvirring; men er man først kommen ind på den 

tanke, at disse bygde-skikkens ulideligheder kanske kunde forfølges helt op til en lands-skikkens enhed, som de ere 

udsprungne af, så kan betragtningen skjænke underholdning og nydelse i timesvis.‖
139

 

 

                                                 
137 Adelhart Zippelius oppgir i sin bok, Handbuch der europäischen Freilichtmuseen (1974) bare disse fire anleggene. I nordisk sammenheng kan det 

 
tilføyes at i tillegg til museene i Norge og Sverige, fikk Finland sine to første bygningssamlinger i 1906. I Danmark ble initiativet til opprettelse av 

et folkemuseum foranlediget av Kunst- og industriutstillingen i København i 1879.Island fikk sitt første friluftsmuseum så sent som i 1957. I en 

rekke europeiske land  fantes  tilløp til mindre bygningsmuseer med etnografiske samlinger. I hovedsak dreide det seg om enkeltbygninger og 

midlertidige utstillinger. Nederlands første friluftsmuseum ble stiftet i 1912. Se i denne sammenheng Hegard (1984), 254; 
 

Rasmussen, (1979), 89-100.
 

138 Gjestrum (1993): 2, 4. 

139 Eilert
 
Sundt, Om bygnings-skikken på landet i Norge. (1861), Eilert Sundts Verker i utvalg, 1976, bd. 6. 
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Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (1844) fikk også betydning i arbeidet med å 

opprette folke- og friluftsmuseer i Norge.
140

  I årene før de første friluftsmuseene ble opprettet sto 

foreningen alene om det eneste organiserte arbeidet i bevaringen av landets bygningsarv. Med hele 

landet som arbeidsfelt skulle foreningen, i følge formålsparagrafen: 

 

‖Opspore, undersøge og vedligeholde Norske ortidsminnesmærker, især Saadanne, som oplyse Folkets 

Kunstfærdighed og Kunstsands i Fortiden, samt gjøre disse Gjenstande bekjendte for Almenheden ved Afbildninger 

og Beskrivelser …‖141 

 

Selv om foreningens hovedformål var å bevare bygninger og kulturminner på sitt opprinnelige sted, 

forhindret det, på den annen side ikke at direksjonens medlemmer og foreningens formann, i første 

rekke jurist og antikvar Nicolay Nicolaysen (1817-1911) i mange sammenhenger opptrådte som 

rådgiver i bygningsspørsmål for museene, i første rekke Norsk Folkemuseum. Nicolaysen var under 

sin formannstid opptatt av landet anonyme arkitektur. Satt i sammenheng med Eilert Sundts 

bygningstypologiseringer fra 1860-årene, bidro dette til et faglig grunnlag som de nye 

friluftsmuseene kunne støtte seg til. Ved at de gamle bygningene ble bevart og vist fram i 

friluftsmuseene ble denne kunnskapen anskueliggjort og bevart.  

  I følge Gjestrum fikk folke- og friluftsmuseene en rolle i konstruksjonen av et nasjonalt 

innhold i den konsolideringen av en egen norsk stat i løpet av 1800-tallet.
142

  Ved inngangen til 

1800-tallet var Norge et agrarsamfunn, men moderniseringen av Norge, påbegynt under 1800-tallets 

siste halvdel, akselererte gjennom et storslått industrialiseringsprosjekt. Landets naturressurser ble 

tatt i bruk som aldri før, jernbane, veier og telegraf bygd ut. Moderniseringen av det norske 

samfunnet var en lang prosess, og en del av et større moderniseringsprosjekt, hvor befolkningen i 

den vestlige verden i løpet av noen hundre år ble revet løs fra sine tradisjonelle sammenhenger.  

                                                 
140 Foreningen til Norske Fortidsminnesmærkers Bevaring (Fortidsminneforeningen) oppsto på mange måter på siden av museumsvesenet, selv om

 
 forholdet til tider var symbiotisk. Oppmerksomheten var i de første tiårene i hovedsak opptatt av fortidslevninger; gravhauger og stavkirker. 

Nicolysen var foreningens lengst sittende formann. Han satt direksjon fra 1848 og var fra 1951 foreningens formann. Han tiltrådte som foreningens 

antikvar i 1860, og satt sammenhengende i stillingen fram til 1904. Fortidsminneforeningens virksomhet faller i tre hoveddeler under Nicolaysens 

formannstid. Den største praktiske innsatsen orienteres mot arkeologisk arbeid. Nicolaysen framstår også som en initiativtaker til en rekke 

utgravninger i sin formannstid. Utgravningene skjedde i nært samarbeid med Universitetets Oldsakssamling og funnene gikk inn som en del av 

grunnlagsmaterialet til utarbeidelse av en norsk typologi og kronologi. Dernest kommer beskjeftigelsen med sakrale byggverk og gjenstander, samt 

interesse for profan arkitektur. Den profane arkitekturen omfattet på den ene siden storgårds- og embetsmannsarkitekturen, på den annen side den 

mer anonyme arkitekturen på landsbygda; byggeskikken. Se i denne sammenheng Hegard  (1984), 19 – 27. 

141 Den siterte formålsparagrafen er hentet fra ‖Love for Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring‖, i Aarsberetning 1847 , Foreningen 
 

til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, vedtagne i Generalforsamling den 16de December 1844‖, (Christiania 1848), 11-12.. 

Formålsparagrafen fikk en mindre tilføyelse i 1899, hvor ‖ …og lade afholde foredrag og  udstilling‖, ble føyd til i § 1. Se ‖Love for Foreningen til 

Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, vedtagne i Generalforsamling den 15. Mai 1899‖, i
 
Aarsberetning 1898, Foreningen til Norske 

Fortidsmindesmærkers Bevaring (Kristiania 1899), VI – VII. .I.1909 ble lovene revidert og vedtatt på generalforsamlingen 8. mai 1909. Se ‖Love 

for Foreningen til Norske Fortidsminedsmærkers Bevaring, vedtagne i Generalforsamling D. 8de Mai 1909
‖

, i
 
Aarsberetning 1909, Foreningen til 

Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring (Kristiania 1910), 183. 

142 Gjestrum (1993): 1.31. 
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I følge Marshall Berman kjennetegnes denne omskiftingen av at tid og rom skilte skilte lag, 

individene ble løsrevet fra de gamle kollektivene og kastet ut i en virvelvind av hendelser, som så å 

si satte ―den gamle verden‖ på hodet‖.
143

  I etnologisk sammenheng betegnes de første store og lett 

synlige følgene av endringene gjennom beskrivelser av ―det store hamskiftet‖, som var dikteren 

Inge Krokans betegnelse av den norske landsbygdens forvandling fra midten av 1800-tallet.
144

 

Historikeren Per Fuglum karakteriserer perioden fra 1880 til 1920 som preget av to tendenser; 

nærmere bestemt økonomiske vekst og teknifisering.
145

 I tiåret 1905 til 1914 foregikk en 

ekspansjon i høyt tempo. Ordet teknifisering kaller fram et annet aspekt. Tekniske nyvinninger 

bidro til omlegging og modernisering av tradisjonelle næringsveier.  

  Folke- og friluftsmuseenes framvekst skjedde på denne måten i en tid preget av overgangen 

fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn. I kjølvannet av den ‖nasjonale oppvåkningen‖ 

våknet også en søken etter representasjonene av det genuint norske, den "innfødte" norske kulturen 

og i styrkingen av den nasjonale kulturarven lå en verdikonservativ i sin intensjon, hvor framtiden 

skulle bygges forankret i den gamle tidsånd. Interessefeltet for hva som kunne inkorporeres som del 

av en norsk kulturarv ble samtidig utvidet. Endringer i materiell kultur og samfunnsforhold bidro til 

nye tanker om samfunnet og historien. Riksarkivar og stortingsrepresentant fra Kristiania Michael 

Birkelands (1830 - 1896) omtalte i Stortinget denne nye tilnærmingen til landets kulturarv, som et 

‖historiens demokratiseringsprosjekt‖: 

 

    ‖Ved siden af Bestræbelserne for Samfundets demokratisering gaar der innen den videnskabelige Verden en 

bestræbelse for Historiens Demokratisering (…) I det store taget er det uimotsigelig, at der er noget fornemt og 

aristokratisk ved Historien, den beskjæftiger sig med en Minoritet, med de fremadskridende Elementer, med dem, 

som bane Fremskridtet: derimod gaar den koldt og ligegyldigt forbi d en Store Majoritet, forbi de Kræfter I 

samfunnet, hvor Bevægelsen næsten er umærkelig og kun foregaar gjennom Aarhundreder, den store Majoritet, hvis 

Liv og Vilkaar burde være en væsentligere Bestanddel. Det er med eet Ord Minoriteternes Liv, som burde optage 

større Plads i historien, end det hidtil har gjort.‖ 146 
 

‖Historiens demokratiseringsprosjekt‖ mot slutten av 1800-tallet resultert med det i både en faglig 

interesse, og en politisk aksept for den etterreformatoriske kulturarven. I kjølvannet av dette ble 

museenes interesse i stadig økende grad orientert mot det førindustrielle bondesamfunnet, og dette 

samfunnets levevis og materielle kultur. Dette bidro i sin tur til et grunnlag for å opprette – og drive 

de nye, lokalt initierte, folke- og friluftsmuseene. På den annen side, den nasjonale gjenreisningen 

bidro også til å aktualisere gamle konfliktlinjer. Ikke minst gjelder dette forholdet mellom sentrum 

og periferi med bygdenes mistro overfor byene. De nye folke- og friluftsmuseene kom derfor på 

mange måter til å representere begge konfliktlinjer. På den ene siden representasjonen av et slags 

                                                 
143 Marshall Berman, All that is solid melts into air: The experience of modernity (New York 1990),15.  

144  Inge Krokan, Det stor hamskiftet i bondesamfunnet, 2. utg. (Oslo 1976). 

145 Per Fuglum, Norge i støpeskjeen 1884-1920, i red. Mykland, Knut, Norges historie bd. 12 (Oslo 1988).
 

146 Stortingsforhandlinger 1880 7d behandlet i Stortingstidende 1880, 233 representanten Birkeland. 



 70 

nasjonens ‖metanivå‖ med ambisjon om en vitenskapelig og antikvarisk målsetting, i kombinasjon 

med et folkepedagogisk sikte. De lokale og regionale folke- og friluftsmuseene museene kom 

samtidig til å framstå som representasjoner av periferiens initiativ i bestrebelsen med å skape og 

støtte opp under en lokal identitet. Initiativtakerne var da også i større grad lokalsamfunnets 

kulturarbeidere, enn forskernes medhjelpere.  

 

 

Tre handlingsideologer: Hans Aall, Anders Sandvig og Rikard Berge 

 

I norsk sammenheng er det i første rekke museumsskaperne Hans Aall (1867 – 1946), grunnlegger 

av Norsk Folkemuseum i 1894 på Bygdøy i Oslo og Anders Sandvig (1862 – 1950) grunnlegger av 

De Sandvigske Samlinger i 1887, på Lillehammer som framstår som den tidlige folke- og 

friluftsmuseumstankens fremste talsmenn. I beskrivelsen av Hans Aall og Anders Sandvig 

museumspolitiske rolle er det nærliggende å ta i bruk Rune Slagstads begrep, handlingsideolog.  

I Slagstads definisjon er en handlingsideolog en bærer av politisk virksom ideologi, en bærer av 

institusjonelt virksomme verdier.
 147

  

 Både Aall, Sandvig bidro til å opprettholde og bære virksomme verdigrunnlag for folke- og 

friluftsmuseenes virksomhet, men særlig var det deres evne til å formulere sentrale bærende idealer 

og prinsipper om disse museene som institusjonelle modeller på slagkraftig vis. Mens Hans Aall, i 

norsk sammenheng, er den som ‖oppfant‖ navnet ‖folkemuseum‖ og Anders Sandvig var den som 

aktivt bidro til å skape bildet av folke- og friluftsmuseet som et levende sted, kan det sies at Rikard 

Berge var den som så ga det lokale museumsarbeidet en politisk plattform og skissen til en 

virksomhetsmodell. Nå er det i første rekke som folkeminnesamler og gjennom sine studier av 

norsk folkekultur og lokalhistorie som Rikard Berge er blitt mest kjent. Hans museumspolitiske 

standpunkt er likevel det som i denne sammenheng er interessante. 

Et interessant aspekt ved Hans Aall, Anders Sandvig og Rikard Berge er på denne måten at de kan 

settes inn i ulike posisjoner når det gjelder sentral versus lokal orientering i spørsmålet om 

museenes rolle. Hans Aall hadde landsomfattende og vitenskapelige ambisjoner for sitt 

museumsprosjekt, Anders Sandvig presenterte det regionale distriktsmuseet, mens Rikard Berge 

framsto som bygdemuseenes handlingsideolog. 

  Norsk Folkemuseum ble opprettet i 1894. Historikeren Tove Schmidt Galaaen betegner 

museet som et museum som var; ‖en samling i Norge, om Norge og for Norge‖.
148

 Forholdet til 

Nordiska Museet var i denne sammenheng en viktig del av museets egenpresentasjon.  

                                                 
147 Slagstad, (1998), 16. 

148 Smith Galaaen (2005), 53. 
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Norsk Folkemuseum ble opprettet 11 år før unionsoppløsningen, og posisjonerte seg i kraft av sin 

målsetting i et motsetningsforhold til Arthur Hazelius (1833 – 1901) innsamling av kulturhistoriske 

gjenstander fra Norge i Skandinavismens ånd.
149

 Konkurransen var heller ikke bare ideologisk 

betont, men også praktisk. Nordiska Museets oppkjøp kunne resultere i en konkurransesituasjon og 

høyere priser.
150

  

  Posisjoneringen i forhold til Nordiska Museets hadde også et ytterligere begrunnelse, nemlig 

den at reisen til Stockholm var lang og muligheten for å foreta vitenskapelige undersøkelser på et 

norsk etterreformatorisk materiale vanskelig for mange. På den annen side var ikke posisjoneringen 

i forhold til Nordiska Museet uten nyanser, og i forbindelse med initiativet til et Norsk 

Folkemuseum ble Arthur Hazelius sine samlinger av Hans Aall lansert som en modell for det 

framtidige Norsk Folkemuseum. Arthur Hazelius og hans Skansen som inspirasjonskilde inntar 

også en viktig rolle i det som kan beskrives som Aalls egen ‖oppvåkningsberetning‖.  

  Om denne oppvåkningen forteller Aall selv utførlig i Norsk Folkemuseums 25 års beretningen 

fra 1920.
151

 Beretningen går i korthet ut på følgende: I 1894 ble Aall tilsatt som konservator ved 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. En av hans første oppgaver var å reise på 

innsamlingsoppdrag til Hallingdal, Numedal og Øst-Telemark. Under reisens gang skriver All i 

beretningen, ble han klar over at det var noe galt med innsamlingsmetoden hans, og han fortsetter:  

 
―Det kunde ikke være riktig bare å søke å bevare det som ansåes å være pent og gå forbi alt det, som ellers hørte til 

i det gamle liv, i søgn og helg, ute og inne. Noget måtte gjøres her. Det begynte å demre noget i ham om et stort 

museum av slike ting for det hele land‖.
152

 

 

I tillegg til kritikken av kunstindustrimuseets innsamlingspraksis bidro ytterligere en opplevelse på 

reisen, til det Aall betegner som sin oppvåkning. Den hendelsen var at han en kveld stoppet på 

skysstasjonen Åsberg på Dagali i Hallingdal.
153

 Her kom han over en avis med en reportasje fra 

Hazelius friluftsmuseum på Skansen i Stockholm. Skal man tro Aall egen beretning bidro 

hendelsene til at han både begynte å tenke igjennom sider ved de eksisterende museenes 

innsamlingspraksis, og det han så som en fare for at verdifulle gjenstander ble ført ut av landet.
154

  

                                                 
149 Ibid., 45-46. 

150 I Norsk Folkemuseums første årsberetning brukes blant dette som et argument for raskt å komme i gang med museets egen innsamlingsaktivitet.
 

 Se i den sammenheng, Aarsberetning 1894- 95, Norsk Folkemuseum  (Kristiania 1895), 17.  

151 Hans Aall, Norsk Folkemuseum 1894-1919. Trekk av dets historie (Kristiania 1920), 1-2. 

152 Aall (1920), 1.  

153 Tonte Hegard foretok i forbindelse med boken Hans Aall – mannen, visjonen og verket (1994), et omfattende kildearbeid knyttet til både
 

 stedfesting og dato for Aalls opphold på skysstasjonen i Halingsdal. Se i den forbindelse, Hegard (1994), 38 med henvisning til note 66, 191. 

154 Etnologen Tron Bjorliframholder i sin hovedfagsavhandling om Norsk Folkemuseums innsamling og ordningspraksis i årene 1894 – 1910 at det
 

 sannsynligvis ikke er grunn til å tvile på etterretligheten i Aalls beretning. På den annen side finnes det en rekke interessante sjangertrekk i 

beretningen, som også kan gjenfinnes i tilsvarende memoarlitteratur. Hva Bjorli trekker fram i den forbindelse er bl.a. er Aalls vektlegging av sitt 

eget tilnærmede ‖geniale blikk‖ for hva som er framtiden i museumsarbeidet. Aall beskriver også utførlig farene som truer den norske kulturarven 

materialisert gjennom  Hazelius sitt prosjekt Nordiska museet og Skansen. Aalls ‖oppvåkning‖ har dessuten store store likheter med Hazelius egen 
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Aalls beretning om sin oppvåkning avsluttes til sist med at han, som den handlingens mann han var, 

reiser til Kristiania og tar kontakt med sin eldre venn, professor i folkeminnevitenskap, Moltke Moe 

(1859 – 1913)., og legger fram planene for museumsprosjektet.  

  Dette bringer på bane hvilke støttespillere som stilte seg bak Aalls museumsprosjekt. 

Moltke Moe bidro til at ideen om et Norsk Folkemuseum fikk en sosiale og kulturelle forankring i 

den såkalte Lysakerkretsen. Lysakerkretsen besto av bl.a. kunstnere og vitenskapsmenn, flere av 

dem bosatt på Lysaker, noen kilometer sør for Oslo. Historikeren Bodil Stenseth omtaler i sin bok, 

En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940 som ett av flere konkurrerende 

kulturpolitiske miljøer i Norge.
 155

 Lysakerkretsen framsto som et talerør for den borgerlige 

nasjonalismen fra 1800-tallet, med sikte på å omdanne Norge til en moderne europeisk 

kulturnasjon.. Kretsen var preget av liberale og tolerante holdninger, og fremmet en nasjonal 

samlingsideologi og den sto for et norskhetsbegrep som var tilbakeskuende og samtidsorientert, 

som kombinerte gammelt og nytt. Deres program var folkedannelsens omforming til en nasjonal 

integrasjonsideologi med et siktemål om å styrke og konsolidere det de anså som landets nasjonale 

kultur og identitet. Målet var en bevisstgjøring om denne nasjonale egenarten blant landets 

innbyggere og Lysakerkretsens prosjekt var på mange måter å bygge nasjonen Norge. Dette 

prosjektet var et utviklingsprosjekt innenfor en eksisterende stat, hvor landet og innbyggerne 

knyttes sammen i et levende nasjonalt fellesskap. Denne prosessen så kretsen for seg skulle ledes av 

et sentralisert og vitenskapelig skolert lederskap, og kretsen betraktet seg selv som representanter 

for en slik nasjonsbyggende elite.  Etableringen av nasjonale, kulturelt oppdragende institusjoner 

var en strategi i utviklingen, og formidlingen og opprettholdelsen av dette nasjonale forestillings-

fellesskapet. I denne sammenhengen representerte Norsk Folkemuseum en materialisering av 

kretsens ideologiske forankring.  

 Lysakerkretsens politiske sympatier bidro samtidig til å plassere Norsk Folkemuseum inn i 

samtidens politiske landskap. Partipolitisk stillingstaken inngikk ikke i museets publikasjoner og 

programskrift, men i følge Stenseth bidro museumsetableringen til styrke kretsens liberale, men 

lederskapsorienterte politiske forankring. Politisk beskriver hun at kretsen kunne assosieres med det 

bredt sammensatte partiet Venstre. For flere av dem sitt vedkommende, soknet de likevel til den 

elitære fløyen som var i opposisjon mot den mer radikaliserte tendenser i andre fløyer av partiet.
 156

 

                                                                                                                                                                  
‖vekkelse‖ i Dalara tidlig på 1870 tallet  framholder Bjorli. I sum har både Hans Aall og Arthur Hazelius sine beretninger  på denne måten noen 

svært tidstypiske trekk. Trekk som kan sies å vise til en  idealisert fortelling om nasjonsbyggingens helter, der vitenskapsmenn og polfarere puster i 

bakgrunnen. Det er også verdt å legge merke til at Aall omtaler seg selv i tredje person, presiserer Bjorli, og man aner en meget selvbevisst og 

viljesterk person som her redegjør for sin plass i nasjonsbyggingens historie Dette var menn som sto midt i sin samtid, med kraft og evne til å 

forme fremtiden. Bjorli (2000), 20-21. 

155 Bodil Stenseth, En norsk elite: Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940 (Oslo 1993); Schmidt Galaaen (2005), 59-62. 

156 Stenseth (Oslo 1993), 35 ff. Se også, Bodil Stenseth, Lysakerkretsen, i By og bygd 1996, Norsk Folkemuseums årbok 1996 (Oslo 1996), 82 ff; 
 

Slagstad (1998), 131-132. 
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Stenseth underbygger sin framstilling og posisjoneringen av Norsk Folkemuseum inn i dette 

politiske landskapet ved at det fra initiativtakernes side ble definert positivt i forhold til kretsens 

nasjonalideologiske og politiske holdninger, samtidig som initiativet til museets opprettelse også 

ble definert negativt i forhold til mer konservative, unionsvennlige og rojalistiske holdninger. En 

illustrasjon på dette finner hun blant annet i at Yngvar Nielsen, ikke engasjerte seg i arbeidet med å 

opprette museet, på tross av hans tidligere store engasjement for å få opprettet en slik samling i 

Norge.
157

 I kraft av meningsfellesskapet og det nære samarbeidet mellom Hans Aall, Moltke Moe 

og Lysakerkretsens medlemmer er det på denne måten mulig å posisjonere museets ideologi inn i en 

ramme av et elitestyrt og sentralisert nasjonsbyggingsprosjekt med vekt på kulturen som 

folkeoppdragende og samlende element.  

  I tillegg til Lysakerkretsens medlemmer var andre støttespillere viktige for museets i dets 

ambisjon om å framstå og utvikle seg som en vitenskapelig institusjon. En av de kanskje mest 

sentrale blant disse, var historikeren Gustav Storm. Storm var også erfaren på museumsområdet og 

hadde praksis fra Universitetets Oldsakssamling fra tidlig 1860 tallet da han arbeidet som assistent 

under historikeren Ludvig Kristensen Daa i hans arbeid med å samle gjenstander fra norsk 

folkekultur.
158

 Som historiker kom likevel Storm til å arbeide på universitetet med undervisning og 

forskning. Etter hvert fikk han en posisjon i universitetsmiljøet og ble også departementets 

uoffesielle rådgiver i vitenskapelige spørsmål. Storm var Venstremann, men hans vitenskapelige 

arbeider betraktes av ettertiden i liten grad å være farget av politiske sympatier.
159

  

  I forbindelse med opprettelsen av museet påtok Storm seg å være styreformann i det nye 

museet, dersom Hans Aall ville være konservator. Storm beholdt vervet som styreformann fram til 

sin død i 1903. Mye tyder på at Storm i de 9 årene han var styreleder inntok en sentral posisjon for 

museet. I særlig grad var han med på å forme og legge grunnlaget for museet som vitenskapelig 

institusjon, og bidro til å skape forståelse for at samlingene representerte et viktig kildemateriale for 

forskning i norsk folkekultur. I denne sammenheng framsto Storm som en frontfigur i akademia, i 

tillegg til at han inspirerte til forskning som en del av museets virksomhet. Som styreleder var 

Storm også dirkete involvert i administrative og økonomiske spørsmål og formelle 

beslutningsprosesser.  

  Norsk Folkemuseum startet med et opprop og et program. Dette forsterker bildet av Norsk 

Folkemuseum som et elitistisk museumsprosjekt i egen samtid, Elitistisk, i motsetning til andre, 

museer som mer hadde sin forankring i folkelige dannelsesprosjekter.  

                                                 
157 Stenseth (1993), 33f, 101, 121 ff. Yngvar Nielsen engasjerte seg på den annen side sterkt i museet etter unionsoppløsningen. Stenseth ser dette

 
 som ytterligere en bekreftelse på at hans syn på det svensk – norske forholdene før 1905 gjorde det vanskelig for han å engasjere seg i museet før 

den tid. Nielsen inngikk som æresmedlem av museet i 1909.  

158 Halvdan Koht, Gustav Storm, i Norsk biografisk leksikon (NBL), bd.15 (Oslo 1966), 5ff. 

159 Jf. Ottar Dahl, Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre (Oslo 1990), 195 ff. 
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Trond Bjorli betegner da også museets utgangspunkt og fundament som et samfunnsformende 

program. I dette legger Bjorli a museet ikke startet opp som en samling, lik det som var tilfelle med 

De Sandvigske Samlinger på Lillehammer, men med et opprop og en programerklæring hvor 

museets idégrunnlag, formål og virksomhet var fastsatt, før både innsamling og oppbygging av 

museet i fysisk forstand startet opp. Dette ga det nystiftede museet et helt annet utgangspunkt enn 

de øvrige folke- og friluftsmuseene det ble tatt initiativ til å opprette mot slutten av 1800-tallet. 

Initiativet til et Norsk Folkemuseum ble tatt, og drevet fram av personer tilhørte landets øverste 

sjikt av vitenskapsmenn, kunstnere og embetsmenn.
160

  

  Ideen til det nye Norsk Folkemuseum tok etter hvert form utover høsten 1894 og det ble det 

etter en stund sent ut et opprop ut til ―Norske Mænd og Kvinder‖ om å støtte opprettelsen. Noen 

dager før jul, 19. desember 1894, ble så Norsk Folkemuseum og Foreningen Norsk Folkemuseum, 

formelt stiftet og i museets lover som ble vedtatt på stiftelsesmøtet ble formålet uttrykt kort og greit: 

―Museet samler og utstiller alt, som belyser det Norske Folks Culturliv‖.
161

 Det neste initiativet i 

arbeidet med å etablere museet kom året etter, i 1895, og da i form av et Flyveskrift som Moltke 

Moe forfattet.
162

 Flyveskriftet var kortfattet i sin form, men hadde et tydelig budskap. Dets hensikt 

var å redegjøre for det nye musets ideologiske fundament og framtidige virksomhet. En bærende 

tanke var at museets skulle spille en rolle i arbeidet med å styrke nasjonalfølelsen og et felles 

åndsliv gjennom et folkeoppdragende arbeid. Til grunn for det nye Norsk Folkemuseum lå en todelt 

målsetting. Det ene var at samlingen ville være til nytte for forskning av landets historie. Det andre 

var at samlingen i ―vide kredse‖ ville utbre kjennskapen til folkets livsvilkår og utvikling og derved 

vekke og styrke nasjonalfølelsen hos landets innbyggere.
163

   

 Ambisjonen med Flyveskriftet var i tillegg til å definere det nye museets verdigrunnlag og 

lansere det som et alternativ til den skandinavisk orienterte innsamlingsstrategi som Arthur 

Hazelius la til grunn for Nordiska museet, samtidig som målet også var å posisjonere det nye 

museet blant landets eksisterende vitenskapelige sentralmuseer. I arbeidet med å realisere denne 

ambisjonen viste det seg likevel å være både hindringer og faglige utfordringer. Det ene gjaldt at 

museet i forbindelse med innvilgelse av det første statsbidraget i 1894 hadde akseptert å underordne 

seg både Oldsaksamlingen og Kristiania Kunstindustrimuseum hva gjaldt innkjøp av gjenstander. 

Hvor aktuell denne ‖underordningen‖ i realiteten var, er likevel usikkert og museets gjenstands-

samling økte snart utover den opprinnelige‖ innsamlingsinstruksen. I den første tiden kjøpte Aall 

gjenstander av antikvitetshandlere.  

                                                 
160 Bjorli (2000), 25. 

161 ‖Opprop for Norsk Folkemuseum‖, Norsk Folkemuseums arkiv, Bygdøy Oslo. Kildeopplysning hentet fra Ågotnes materialsamling. 

162 Norsk Folkemuseum, 
‖

Flyveblad ved museets opretttelse
‖

, Årsberetning 1894-95, bilag 2, Norsk Folkemuseum, (Christiania 1895). 

163 Ibid. 
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I likhet med andre museumsetablerere, som bl.a. Anders Sandvig, kjøpte også Aall gjenstander hos 

antikvitetshandlerne Hagen i Molde og Bangfil i Trondheim.
164

 Utvalget av gjenstander fikk 

dermed et nokså tilfeldig preg. Aall var klar over at dette ikke var noen brukbar metode og alt i den 

første åreberetningen pekte han på dette. Som vitenskapelig orientert museum ønsket han en mer 

vitenskapelig metode for innsamling og katalogisering av de forskjellige distrikter burde være 

idealet, og arbeidet foretas av personer med kjennskap til kulturhistorie. Bare på den måten kunne 

man få representative samlinger fra de forskjellige bygder med opplysninger om hver enkelt tings 

navn, bestemmelsesstedet og hvor den kom fra. Hegard beskriver dreiningen som en gradvis 

profesjonaliseringsprosess.
165   

 
I tråd med Flyveskriftets føringer og målsettinger kom Aall til å holde fast ved skillet mellom 

det han beskrev som museets ―populære‖ oppgave, det vil si formidlingen, og den ―vitenskabelige‖. 

Målet var systematiske og ordnede samlinger, en omfattende dokumentasjon av norsk folkekultur, 

og et tilfredsstillende bibliotek. Aall skrev denne ambisjonen også inn i det som lå i Stortingets 

bevilgningspraksis, hvor det var sentralmuseene som ble definert som statens anliggende. I 

ambisjonen med å posisjonere Norsk Folkemuseum som vitenskapelig sentralmuseum, begrunnet 

da også Aall sine valg med å legge vekt på at museets viktigste betydning var den: ‖.. fra Statens 

Standpunkt seet vigtigste, den videnskabelige.‖
166

  Museet hadde samtidig en stor pedagogisk 

ambisjon, nemlig det å samle befolkningen om det nasjonale som fellesverdi. Og selv om 

arbeidsmåten det skulle legges opp til var vitenskapelig orientert, skulle formidlingen samtidig også 

være ‖populær‖. Det innebar at den formidling museet skulle drive, ha det besøkende publikumet i 

fokus, og at den skulle være populærvitenskapelig i ordets rette forstand. Gjennom flyveskriftet fra 

1895 ble på denne måten det nye museets viktigste grunnpilarer definert. I en søknad til Christiania 

Samlag for handel med Brændevin og til Christiania Sparebank om finansiell støtte, datert 30. 

Desember 1895, utdypet så Aall mer om museets planlagte virksomhet.
167

 Det skal anlegges etter 

forbilde fra Nordiska Museet, Kulturen i Lund og liknende museer i København, Helsingfors, 

Berlin og Paris.  Ønsket var å nå ut til alle samfunnslag, også ―de lavere klasser‖. For å nå dette 

målet måtte samlinger og utstilling ha appell og det måtte være mulig å besøke museet for en 

rimelig penge. For å klare det var museet avhengig av å ha økonomiske bidragsytere blant 

hovedstadens virksomheter og bedre stilte lag. Fra første stund skulle det nye museet være et 

friluftsmuseum.  

   

                                                 
164 Referert fra manuskriptutkast fra Ågotnes materialsamling. 

165 Hegard (1984), 190. 

166 Norsk Folkemuseum, Aarsberetning 1908 (Kristiania 1908), 6. 

167 Norsk Folkemuseum: Kopibog I,  238-247. Kildeopplysning hentet fra Ågotnes materialsamling. 
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Mot en bakgrunn av Norsk Folkemuseums forankring i Lysakerkretsens nasjonale dannelses-

program, og samtidig med en ambisjon om å framstå som et vitenskapelig museum kan det være 

naturlig å spørre hvordan relasjonen til de etter hvert mange lokale og regionale museer kultur-

historiske museene kom til å arte seg. Det vesentlige spørsmålet i den sammenheng er kanskje 

spørsmålet om Norsk Folkemuseum av de øvrige museene ble sett på som en samarbeidspartner 

eller som en konkurrent.  

  Et raskt blikk på Stortingets fordeling av økonomiske bidrag til museene kan lett føre til en 

konklusjon om at muligheten for klare interessemotsetninger synes å ha vært til stede. Aall inntok 

utover det også andre roller overfor de lokale museene. Han var på den ene siden en inspirator i 

kraft av sin betydning som Norsk Folkemuseums initiativtaker og direktør, samtidig som han også i 

en del sammenhenger, som blant annet i 1911 var statens inspektør av de lokale museene. På denne 

måten kom hans Aall til å innta ulike posisjoner og roller overfor de lokale og regionale museene 

fram til sin død i 1946. 

  Hva som kjennetegner Anders Sandvigs som handlingsideolog er kanskje i større grad enn 

hva som kjennetegner Hans Aall, Sandvigs samlervirksomhet og lansering av friluftsmuseet som en 

iscenesettelse og som illusjonsforankret formidlingsarena. I likhet med Hans Aall bidro også Anders 

Sandvig gjennom sine egne memoarbøker, I praksis og på samlerferd ra 1943 og I hverdag og fest 

fra 1947 til å skape et det bilde av samleren og museumsmannen Anders Sandvig for ettertiden.
168

   

 Anders Sandvigs møte med Gudbrandsdalen i slutten av 1800-tallet fant sted i en tid da det 

gamle bondesamfunnet var i ferd med å omskapes til et nytt samfunn og hvor mekanisering av 

landbruket og overgangen til et markedsorientert salgsjordbruk erstattet naturalhusholdet og det 

selvhjulpne bondesamfunnet. For Sandvig ble dette til en erkjennelse om at uerstattelige verdier var 

i ferd med å bli borte. Erkjennelsen avfødte et livslangt prosjekt med det formål å gjenskape denne 

kulturen i museet.  

 På mange måter fikk idégrunnlaget for Sandvigs museumsprosjekt med dette som 

utgangspunkt form av en forestilling om at den kulturen som var i ferd med å forsvinne, var så mye 

mer verdifull enn det nye som kom i stedet. I møte med den ‖nye‖ tid, gikk det gamle samfunn til 

grunne, og av den grunn var det av betydning at levninger og erindring fra det gamle samfunn ble 

bevart, og ført videre til nye generasjoner. Levningene, eller minnene var grunnlag for stolthet og 

bevissthet om en egen ‖identitet‖ og en samhørighet til det (bygde)samfunn som samtidens 

mennesker kom fra, og levde i. Å ta vare på fortidens gjenstander, for deretter å bringe dem inn i 

egen samtid, var også en motreaksjon mot den moderne tidens påvirkning og endringer. Disse 

endringene, som etter Sandvigs oppfatning, slettet ut særpreget, fratok bygdefolket stolthet, og var 

med på å akselerere bygdefolkets søken til byene.  

                                                 
168 Anders Sandvig, I praksis og på samlerferd (Oslo 1943); Anders Sandvig, I arbeid og fest (Oslo 1947). 
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Den samling og det museum som Sandvig etter hvert tok mål av seg til å skape, skulle framvise ‖de 

gamle idealenes‖ betydning og gi oppvoksende slekter forbilder som de kunne strekke seg etter. 

Sandvigs prosjekt, som startet med samlerglede, ble på denne måten mer og mer formulert inn i et 

større folkeoppdragende prosjekt, hvor bygdefolkets stolthet over egen kulturarv og tidligere tiders 

kulturuttrykk ble framsatt som et samfunnsbyggende ideal. ‖De Sandvigske Samlinger‖ var da 

heller ingen definert ‖programinstitusjon‖ på linje med den ambisjon som initiativtakerne til Norsk 

Folkemuseums hadde lansert.  

  Sandvigs samlergjerning startet opp i 1885, og de gjenstander han først ervervet viste han 

fram i sin private bolig. De første husene han ervervet ble også gjenreist i hans egen private hage i 

sentrum av Lillehammer. Det skulle også ta nærmere 20 år, nærmere bestemt i 1907, før Sandvigs 

museumsfilosofi kom klart til uttrykk.  Tidvis kan man allikevel i avisintervju og i brev finnes 

enkelte utsagn som viser at han parallelt med museumsarbeidet også ―famlet‖ med å finne fram til 

sin egen form. En kilde til Sandvigs arbeid med en plan for sin samling finnes i en reportasje i 

hovedstadavisen Aftenposten den 31. mai i 1903.
 169

 Den har overskriften: ―Gudbrandsdalens 

Folkemuseum paa Maihaugen. En Severdighed.‖ Dette var før de gamle husene ble flyttet fra 

Sandvigs hage opp til Maihaugen. Maihaugen var Lillehammeringenes utfluktsted, med skog og et 

lite tjern. Gudbrandsdalens bygdesamfunn kunne gjenskapes her oppe.  

  I intervjuet fortalte Sandvig om planene som han og arkitekt Jürgensen har utarbeidet for 

utnyttelsen av Maihaugen. Foruten husene rundt tjernet skulle han ha en Gudbrandsdalsgård, 

husmannsplass med redskaper, en kirke og en seter. I hovedtrekk framstår denne beskrivelsen som 

den Sandvig presenterte i forordet til boken om samlingene i 1907, De Sandvigske Samlinger i tekst 

og billeder. Et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie.
170

 Her skriver Sandvig følgende om sitt 

museumssyn: 

 

‖Min hensigt med Maihaugen har ikke været at lave et museum med tematiske opstillinger, eller der bare at samle, 

hva man tilfældigvis kan komme over af efterglemte ting fra gamle dage – et hus hist, et redskab her. Heller ikke 

tager jeg kun sigte paa at finde det, som har æret det ypperste af de forskjellige tiders frembringelser, end sige 

varianterne, det som afveg fra det almindelige. Nei, saadan som jeg ser Maihaugen fuldt færdig, skal det være en 

samling af hjem, hvor man kan gaa lige ind til de mennesker, som har levet i dem og lære deres livsformer at kjende, 

deres smag, deres arbeide. Thi hjemmets form og udstyr er billede af menneskene selv, og i Dalens gamle 

ættegaarde er det ikke blot de enkelte som afspeiler sig, men slegten - generation efter generation. Men det er heller 

ikke bare en tilfeldig samling af enkelte hjem, jeg paa Maihaugen vil rædde fra ødelæggelse og glemsel. Nei, hele 

bygden som et samlet hele vil jeg sætte ind i denne store billedbog.‖ 
171

 

 

Hensikten med Maihaugen, var å skape et levende bilde av fortidens liv og kultur. Formålet var 

ikke å skape et museum etter samtidens vitenskapelige ideal med skjematiske oppstillinger.  

                                                 
169

 ‖Gudbrandsdalens Folkemuseum paa Maihaugen. En Severdighed‖, Aftenposten 31.5.1903,  

170 Anders Sandvig, De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder. Et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie (Lillehammer 1907). 

171 Ibid., Forordet. 
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Målet var snarere å betrakte museet som et sted hvor hele bygden kunne plasseres inn som i en stor 

billedbok. Ideologisk hadde Sandvig en helhetsforståelse av ―hele bygden‖, alle sosiale 

grupperinger måtte med. Presentasjonen i museet skulle være av en samling av hjem.  

 I et annet intervju, i avisen Lillehammer Tilskuer i august 1910, formulerte Sandvig på nytt 

sine målsettinger som grunnlag for det videre arbeidet på Maihaugen. Planene var at han skulle 

kunne: ‖… fremvise Gudbrandsdalens gamle kultur i alle Livets Forholde fra Husmannsstuen, 

Smaabrukeren, Bygdekunstneren til Storgaarden og Embetsgaarden‖. 172  Det er også disse ordene 

som kan gjenfinnes i Sandvigs idégrunnlag og hans egen forståelse av sitt museumsprosjekt. 

Ideologisk hadde Sandvig en helhetsforståelse av hele bygden, alle sosiale grupperinger skulle ha 

en plass i museet og presentasjonen skulle være av i form av en samling av hjem. Når man gikk inn 

i stuene skulle det være som å komme inn i en bebodd stue. Den besøkende skulle her ikke bare 

finne storgården med de mange hus, men også småbondens og husmennenes hjem, bygde-

kunstnerens stue, seter og kirke. Det alminnelige var det interessante. Vanlige menneskers liv og 

levevilkår, ikke det ekstraordinære, ei heller det tilfeldige. Det var kulturhistorie Sandvig ønsket å 

formidle, og målet var at gjennom å bygge opp et distriktsmuseum for Gudbrandsdalen, gi et bidrag 

i arbeidet med å skape en nasjonal selvforståelse med en lokal stolthet og sterk 

fedrelandskjærlighet. 

  Sandvig var først og fremst samler og formidler og det var på disse to områdene han hadde sin 

styrke. Faste sommerreiser i Gudbrandsdalen ga han, sammen med lesing og kontakt med fagfolk, 

også etter hvert en grundig og inngående kjennskap til distriktet. Sandvigs livsverk ble å realisere 

planen som var lansert i intervjuet i Aftenposten i 1907. Dette ble på mange måter hans rettesnor, og 

grunnlaget for hans systematiske arbeid. I boken Fra ættegården, utgitt i 1928, skriver han da også 

at han: 

 
‖I det stor og hele har jeg fulgt disse linjer, kanskje utdypet på enkelte steder for å knytte alt fastere sammen til 

det helhetsbilde jeg hadde tenkt Maihaugen en gang skulde kunne gi av Gudbrandsdalens gamle kultur.‖ 
173

 

I manuskriptutkast til prosjektet ‖Historiesyn og tradisjonsformidling hos Anders Sandvig og  

Hans Aall skriver historikeren Jakob Ågotnes at etter Sandvigs plan skulle Maihaugen deles inn i tre 

avdelinger.
174

 I den ene ønsket han å vise hjemmets utviklingshistorie og stil historie. I den neste 

bygdenes sosial historie og de sosiale forskjeller som eksisterte. I den sammenheng var målet å 

anlegge tre gårdsanlegg og håndverksbygninger, seterhus og fiskebuer. I den tredje avdeling var det 

bygdens offentlige liv som sto i sentrum, med kirke, skole, prestegård og lensmannsarrest. Ved å 

bygge opp anlegget på denne måten, mente Sandvig at det ga et rimelig visuelt og sosialt riktig 

                                                 
172 Lillehammer Tilskuer, 31.08.1910 

173 Anders Sandvig, Fra ættegården (Lillehammer 1928), 11. 

174 Jakob Ågotnes, ‖Historiesyn og tradisjonsformidling hos Anders Sandvig og Hans Aall‖, manuskriptutkast 1986 – 1988, referert fra med
 

 forfatterens tillatelse. 
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bilde av Gudbrandsdalens kulturhistorie.  

Ved utbruddet av den første verdenskrig hadde Sandvig langt på vei klart å realisere planene for 

museet, slik han hadde trukket dem opp i 1907 Etter hvert ble tre gårdsanlegg bygget opp. 

Hensikten var å vise de sosiale forskjellene i Gudbrandsdalens bygdesamfunn. Storgården Bjørnstad 

med 26 hus, ble så flyttet fra Vågå og gjenoppført på Maihaugen. Likeså den mellomstore fjell-

garden Øygarden med ti hus og til sist, husmannsplassen Knutslykkja med sine seks hus. Men det 

var ikke bare bygdens ulike gårdsanlegg den besøkende skulle få se.  

 Sandvig var også bevisst den betydningen som utnyttingen av fjellområdene hadde hatt for 

bygdenes jordbrukssamfunn og selvbergingshushold. Mangfoldet i bondesamfunnets grunnlag og 

økonomi skulle også være et førende prinsipp i anleggets oppbygging. Seteranlegg og utmarkshus 

inngikk som en nødvendig del når jordbrukssamfunnets historie skulle fortelles. Å etablere 

utmarksanlegget tok likevel sin tid, og først i 1937, ved 50 års jubileet for Sandvigs samlergjerning 

ble hele seteranlegget åpnet. Da kunne han vise fem-seks setrer fra forskjellige steder i 

Gudbrandsdalen. Plasseringen av utmarksanleggene ble viktig. Det kuperte og store arealet på 

Maihaugen ga mulighet for en tilsynelatende ‖riktig‖ plassering, i hvert fall visuelt sett i terrenget. 

Setrene ble plassert slik at de ga den besøkende følelsen av å komme til ei setergrend, slik de var i 

Gudbrandsdalens fjellområder. Til grunn for valg av bygninger og framvisningen lå en 

evolusjonistisk tanke. Sandvig ønsket å vise hele skalaen fra det enkle ettroms seterhuset til det 

avanserte systemet med vintersetring.  

 Å få en kirke til Maihaugen var også et av Sandvigs viktigste mål. Gjenreisingen av 

Garmokirken ble derfor et viktig foretagende. Kirken fikk en todelt funksjon. Kirken, og den 

åndelige dimensjonen i gudbrandsdølens liv, skulle visualiseres. Kirken skulle også framtre som 

bindeleddet, kontinuiteten, mellom Olav den Helliges kristningsverk, norsk storhetstid, middel-

alderen i Norge og den kristne kulturarvens betydning i den egne samtiden. Garmokirken ble 

plassert inn i en ramme av samfunnsbærende symboler. I tillegg til kirken ble også andre offentlige 

institusjoner som bl.a. skolestue og lensmannsarrest gjenreist på Maihaugen.. På Maihaugen skulle 

det gamle bygdesamfunnet vises, med hele dets mangfold av bygninger. Videre var det et forsett at 

også å framvise de ‖innvendige totaliteter‖ med stue, klev, vassklev, vevloft og stueloft. Interiørene 

skulle vise at hjemmet også var en arbeidsplass i det sjølbergingssamfunnet som Sandvigs museum 

på Maihaugen la opp til å komponere og eksemplifisere.  

  Det nyskapende i Sandvigs museumstenkning var hans sans for helheter og miljøer. Han ville 

vise hjem og hans filosofi med at i hjemmene skulle man se en avspeiling av menneskene som 

hadde bodd og levd der. Det var menneskene i fortiden og deres liv Sandvig ønsket å vise, ikke 

gjenstander som utelukkende artefakter. Bygdekultur var dessuten mer enn bondekultur, og alt 

befant seg innenfor en større sammenheng. Museet skulle gi et inntrykk av et pulserende liv 
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vekslende gjennom årets gang.  

Best ville det være om de som besøkte museet også møtte levende mennesker, mennesker kledd 

som om de bodde i den tid og det samfunn bygningene vitnet om. Mennesker som arbeidet, enten 

med rokk eller vev, eller andre ting. Et museum burde ikke framstå som en kirkegård, men et sted 

som fortalte om andre tiden, andre seder, andre skikker, annet levesett, enn det samtidens 

mennesker levde under. I museets bygninger skulle det arbeides som på en vanlig gård og verktøy, 

redskaper og produkter skulle framsynes i sitt rette miljø. Omvisningene skulle skje etter en idé – 

og en fortelling, og de besøkende skulle ledes inn i fortellingene av bunadkledde omvisere. En reise 

i fortiden og landets gamle dager, og i slektens tidligere bosted. For å gi et noenlunde riktig bilde av 

en bygd i Gudbrandsdalen, var det ikke bare det kulturhistoriske bildet som måtte være riktig, også 

det visuelle bildet måtte kunne knyttes til dalens natur og kultur.  

  I sin samtid var da også. De Sandvigske Samlinger på Maihaugen framsto på denne måten 

som nyskapende ved å bli bygd opp etter en helhetlig arealplan, hvor bygningene ble plassert i 

terrenget så nært opp til slik det hadde vært på deres opprinnelige sted. Det ble av den grunn brukt 

store summer på å gjenskape terrenget på Maihaugen så likt som mulig med det stedet hvor 

bygningene tidligere hadde ligget. Veier, stier, skigarder måtte gjenskapes og rundt gårdene ble det 

laget tilløp til åker og eng. Det ble også lagt opp til å vise dyrkningslandskapets tekniske 

installasjoner, vannrenner, veier og stier. Illusjonsprinsippet hadde imidlertid sine begrensninger. 

Det ‖virkelige‖ liv kunne ikke leves fullt ut innenfor museets rammer. Miljøutstilingene kunne 

vanskelig vise helheten, og de var, og ble, et utsnitt. De var også i første rekke visuelle, det var hva 

øyet så, ikke hva nesen luktet eller hva øret kunne høre. Formidlingen framsto på denne måten som 

stille forestilling om livet i gamle dager. Følgen var at disse utstillingene, som pretenderte å være 

mer enn stil historiske utstillinger av etter reformatoriske gjenstander, trengte en oversetter, en 

omviser som kunne oversette budskapet – fra gjenstand til fortelling.  

  Det er i Sandvigs idégrunnlag, hans bærende ideer og egen forståelse av sitt museumsprosjekt 

vi på mange måter finner det magiske forbildet som distriktsmuseene, fylkesmuseene og enkelte av 

de lokale e museer strebet etter å ligne. Sandvig mål var å gjenskape bilde av livet på landsbygda 

gjennom de siste 300 årene. I hvilken grad hans bilde var det korrekte i alle henseender, kan 

diskuteres, men i sin samtid tjente det som et forbilledlig forbilde, og inspirasjon for mange 

museumsskapere. Selv om de mindre bygdemuseene og distriktsmuseene ikke på langt nær hadde 

ambisjoner om å framstå like stort og ambisiøst som Maihaugen, fant de her inspirasjonen. Ideer til 

tunordning, til utstillingsmåte og til formidlingsform. Den røde tråden i arbeidet var at museet ikke 

skulle bestå av ‖skjematiske oppstillinger‖ eller typologiske utstillinger.  
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Rikard Berge var yngre enn Aall og Sandvig. Av utdannelse var han seminarist (lærer) fra 

lærerseminaret på Notodden. I årene som lærer, men særlig i perioden 1908 til 1916 drev han et 

intenst innsamlingsarbeid av folkeminne og lokal historie. Fra 1911 til 1912 hadde han også et 

studieopphold i Oslo og København, mens han gjorde arkivarbeid og skrev av r arkivstoff om 

bygdene i Telemark. Her møtte han også datidens ledende folklorister og samlere, Moltke Moe og 

Aksel Olrik. Rikard Berge kom allikevel som selvlært samler og lokalhistorisk forfatter til dels til å 

stå utenfor det etablerte akademiske miljøet. Berges forankring var den lokale, med respekt og 

ansvar for de områder hvorfra han hentet sitt materiale. Berge beskrives av norske forskere som en 

av de mest særmerkte tradisjonsforskerne i Norge.
175

  

  Berge formulerte tidlig en personlig holdning til spørsmålet sentralisering – versus – 

desentralisering og hele hans kulturpolitiske forfatterskap orienterer seg på ulike måter mot denne 

problemstillingen. Allikevel er det bare museumspolitiske artikler ført i pennen av Berge som 

direkte tilkjennegir hans standpunkt når det gjaldt lokale og regionale museer. I hovedsak dreier det 

seg om to, henholdsvis skriftet Bygdesamlingar utgitt i 1907
176

, og artikkelen ‖Decentralisation: 

Folkeminne-Historielag-Bygdemuse‖ i tidsskiftet Norsk Folkekultur fra 1919.
177

  

  Skriftet Bygdesamlingar, ga Berge ut for eigen kostnad, som han skrev. Det vil si han betalte 

utgivelsen selv.  Skriftets røde tråd er at Norge og nordmennene, bøndene i særdeleshet måtte 

gjenvinne sin egen selvrespekt og respekt for egen historie og kulturarv. Opprettelse av 

bygdesamlinger, eller bygdetun er et redskap i bestrebelsen for å nå målet. Berge var allikevel ikke 

uvitende om ‖byfolkets‖ innsats for å redde den nasjonale kulturarven. En innsats som til da hadde 

vært større enn bygdefolkets egen, i Berges øyne. Men byborgeres interesse, enten de var private 

samlere eller samlet til et museum så representerte de en trussel mot lokalsamfunnets arveminner. 

De var kapitalsterke og pågående. For å møte dette, og beholde selvrespekten burde hvert bygde-

samfunn ta vare på sine minner. Minner fra en tid, slik Berge så det, da folk på landsbygda var stolte 

av sitt opphav og sin kultur. Overført på museumsvirksomheten var konsekvensen av dette at 

landets museumsvesen burde desentraliseres. For Berge var opprettelse av bygdesamlinger derfor et 

viktig kulturpolitisk tiltak. Med det var han ikke bare kritisk til sentralmuseenes innsamlings-

virksomhet, han var også kritisk til etableringen av større distriktsmuseer, ettersom opprettelse av 

slike museer kunne gå på bekostning av lokale samlinger og bygdene ville stå i fare for å bli 

frarøvet sitt arvegods.  

 

                                                 
175 Folkloristen Reimund Kvideland hevder at Berge etter hvert skulle befeste en plass som en av landets største folkeminneinnsamler. Kvideland 

 
hevder også at det i Skandinavisk sammenheng sannsynligvis bare er dansken Evald Tang Kristensen som skulle overgå han. Se i den forbindelse,

 
 

Reimund Kvideland, 
‖

Rikard Berge – samlaren og forskaren
‖

, Telemark historie, Tidsskrift for Telemark Historielag Nr. 9 (1988), 7. 

176 Rikard  Berge, Bygdesamlingar (Kristiania 1907). 

177 Rikard
 
Berge, ‖Decentralisation: Folkeminne-Historielag-Bygdemuse

‖
, Norsk Folkekultur V (1919), 97 – 115. 
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Opprettelse av distriktsmuseer ville føre til en institusjonell sentralisering og vanskelig for bygdens 

befolkning å kjenne sin egen kulturarv og historie, eller med Berges egne ord: ‖Dinæst aa arbeide 

imot den uskikken at alt som er noko skal sendast til byane og samlast i store haugar der, til litin 

eller ingin nytte for bøndane sjølve.‖
178

   

 I tillegg til å være et politisk innlegg for bygdesamlingenes berettigelse, kunne skriftet 

Bygdesamlingar også i samtiden leses som en veileder i lokalt museumsarbeid. Systematisk beskrev 

Berge bygdesamlingenes begrunnelse, formål og organisasjon. Dernest gikk han gjennom spørsmål 

om arbeidsmåter, innsamling, samlingenes oppbevaring, magasinering og bevaring.
 179

 Til sist ga 

han sine synspunkter på utstilling og formidlingsarbeid. Bygdesamlingenes samlinger og utstillinger 

burde inneholde både kunst- og kulturhistoriske utstillinger, et bibliotek og naturhistorisk avdeling. 

En viktig side ved bygdesamlingene var at de også skulle inneholde et bygdearkiv. Hensikten med 

et slikt arkiv skulle være å få et senter for lokalhistorisk arbeide. Berge kom i skriftet også inn på 

den faglige kompetansen som skal til for å lede en bygdesamling. Museumsbestyreren kunne være 

en lokalkjent bygdemann. Med det legitimerte Berge også lokalhistorisk kunnskap som et faglig 

fortrinn i museumsarbeidet. Bygdesamlingene hadde i dette prosjektet sin rettmessige plass sammen 

med arkiv, bibliotek og bygdegransking. De var lokalsamfunnets studiesamling, dets møtested og 

folkeakademi. Bygdesamfunnets historiske levninger, kulturminnene, var i denne sammenheng også 

egentlig bygdesamfunnets eie. Berge var på den annen side ikke blind for at det kan framføres 

positive argumenter for at bygdeantikvitetene plasseres i byene. Byfolkets kjennskap til 

bygdekulturen kunne økes, og derved respekten for distriktenes kultur. En samhandling mellom to 

likeverdige parter kunne tjene det gode formål å bevare landets kulturarv, ved at bygdesamlingane 

kunne gi tilbake gjenstander som bygdesamlingene savnet. På samme måte kunne bygdesamlingene 

supplere bysamlingene.  

 I 1915 tok Berge, sammen med Alexander Bugge initiativ til utgivelsen av tidsskriftet Norsk 

Folkekultur. Han var redaktør helt til det gikk inn i 1935. Tidsskriftet tok mål av seg å være et 

diskusjons- og informasjonsorgan.
180

 Det var åpent for artikler om både materiell kultur og for 

‖åndskulturen‖, samtidig som Berge som initiativtaker og redaktør hadde mulighet til å fritt å 

adressere til offentligheten sitt kulturpolitiske grunnsyn, hva gjaldt folkeminneinnsamling, arkiv, 

bibliotek og museer. Det er derfor i dette tidsskriftet leseren møter kulturpolitikeren Berge.  

                                                 
178 Berge (1907), 3. 

179 Berge omtaler også det innsamlingsmaterialet som bygdemuseene bør konsentrere seg om nærmere bestemt, ‖1.Fornleivdir. 2. Husbunad. 3. 

 Klædebunad. 4. Matlog. 5. Handverksgogn. 6. Gardsbruk. 7. Andre næringsgreiner. 8. Bøker og handskrift. 9. Merkelege sogufeste ting. 10. Dyr 

og vokstrar.‖ Berge (1907), 10-11. 

180 Ved oppstarten gikk invitasjonen ikke ut til mulige abonnenter, men til potensielle forfattere. Blant underskriverne finner vi både universitetsfolk, 
 

museumsfolk, bygdehistorikere og skolefolk. Kjente navn i samtiden (og ettertiden), som Knut Liestøl, Torleiv Hannaas, Arne Bjørndalen, Harry 

Fett, Kristoffer Visted, Oluf Kolsrud, Haakon Shetelig. Opplysninger hentet fra Kvideland (1988), 9-10. 
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I 1919 publiserte han i tidsskriftet artikkelen ‖Decentralisation – Folkeminne. Historielag. 

Bygdemuseum‖. Artikkelen kan leses som en utdyping av skriftet om bygdesamlingene fra 1907, 

men han setter her bygdesamlingene inn i en større sammenheng. Berge posisjonerte seg her i en 

pågående kulturdebatt med sterke innslag av sentrum – periferi motsetninger. 
181

   

 Etter Berges oppfatning kunne ikke de sentrale kulturinstitusjonene fornekte at de befant seg i 

et landskap preget av interessemotsetninger. I stedet for å motarbeide de lokale initiativene, burde 

disse institusjonene snarere vise klarsyn i det felles målet om demokrati og opplysning, og målet 

om å bremse opp for fraflytting og bygdesamfunnets forvitring. En oppreisning av den lokale 

kulturarven var, sammen med mer tekniske tiltak, en måte å styrke bygdefolkets selvfølelse og 

egenrespekt. Bare dette kunne hindre deres flytting til byer og tettsteder, og med det en enda sterke 

sentraliseringstendens i landets bosetting. Bygdesamlingene hadde i dette prosjektet sin rettmessige 

plass sammen med arkiv, bibliotek og bygdegransking. De var lokalsamfunnets studiesamling, dets 

møtested og folkeakademi. Bygdesamfunnets historiske levninger, kulturminnene, var i denne 

sammenheng også egentlig bygdesamfunnets eie. Innenfor rammen av dette kulturpolitiske 

prosjektet, tuftet på historie, opplysning og desentralisering, forsmådde Berge på denne måten ikke 

å rette en advarende finger mot sin egen profesjon, mot museumsdjævelen som han kalte det.  

 I denne diskusjonen førte han videre argumentasjonen fra Bygdesamlingar i 1907. 

Museumsdjævelen lå på lur i sentralmuseenes innsamling av råmateriale til vitenskapelig 

bearbeiding, til sine magasiner. De større museene var mange steder vanskelig tilgjengelige for 

kulturminnenes rettmessige eiere, nemlig bygdefolket. Sentralmuseenes magasinering førte til 

ekspertenes hegemonisering av kulturarven, og en fare for bygdefolkets fremmedfølelse til egen arv 

og kultur, som konsekvens. Også her var botemidlet etter Berges oppfatning desentralisering, ikke 

bare av hensyn til bygdefolket, men også med en faglig begrunnelse. For vitenskapen var det av 

betydning å kunne studere tingen i sitt miljø, og ikke løsrevet fra dette.
182

  

                                                 
181 Artikkelen inngikk i en serie artikler om ‖Decentralisation‖, hvor Berge gjør rede for sitt syn når det gjelder folkekulturen. I denne serien drøfter

 
 han hvilke tiltak som kan være effektive i arbeidet med å styrke den lokale folkekulturen. Grunntanken var at kulturmakten måtte desentraliseres. 

Sentralisering av kulturmakten var åndsimperialisme og bidro il en utvidelse av klassekillet. Artikkelen i Norsk Folkekultur V,
 
i 1919 omhandlet i 

stor grad museumarbeidet. Rikard Berge (1919). I de øvrige artiklene om desentralisering polemiserte Berge som folkeminnesamler mot 

Universitetets praksis i innsamling av folkeminne. Norsk Folkeminnesamling, grunnlagt i 1914, var ment å være et sentralarkiv for innsamlet 

folketradisjon til bruk i forskningen. Det ble bl.a. vedtatt at alle som mottok statsstipend for å drive innsamlingsarbeid hadde plikt til å avlevere sitt 

materiale til arkivet. Dette vakte strid, og en del samlere stiftet av den grunn Landslaget for Folkeminnesamlarar. Her var formålet å hjelpe samlere 

på deres egne premisser, til beste for folkekulturen mer enn for vitenskapen. Grunntanken er også her at arbeidet må desentraliseres. Striden sto for 

Berge på denne måten mellom vitenskap og et mer formidlende aktivt kulturarbeid i lokalsamfunnet. Berge (1919), 97 – 115. Se også Velle 

Espeland, 
‖

Desentraliseringsstriden. En strid om kva folkeminnesamling og gransking skal tena til
‖

, Tradisjon
 
Nr. 4

 
 (1974), 73. 

182 ‖Decentralisationen er her live, den organiske voksteren; centralisationen er kunstig og uorganisk. Decentralisationen fostrar her folkebyrgskap
 

 paa heimgrunn, centralisationen tenkjer meir berre paa at de vitskaplege gransking hev tingi lett for hond og paa de glimande i aa syne skattane 

fram paa ein stad. Alle synsmaatar let seg forsvara, og alle ber paa noko sanning. Men sosant som heile dette verjingsarbeide er ei folkeuppseding, 

so sant maa de au drivast som ei effektiv folkevekkjing.‖ Berge (1919), 110-111.
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Med disse standpunktene gikk så Berge inn i et av samtidens brennende spørsmål; forholdet mellom 

sentralmuseene og lokalmuseene, og hans posisjonering i denne debatten var klart uttalt. Berge 

kunne ikke på noen måte slutte seg til oppfatningen av at det fantes for mange små museer. Men 

tilnærmingen val likevel ikke uten nyanser hos Berge. Tilsynelatende kan det se ut til at Berges 

prosjekt rettet seg mot en nedbygging av de sentrale institusjonene til fordel for de lokale. Dette var 

bare tilsynelatende. Ved å flagge et desentraliseringsstandpunkt søkte han legitimitet for periferiens 

kultur-institusjoner i den statlige kulturpolitikken, og en likeverdig behandling når det gjaldt alt fra 

bevilgningspraksis til opphavsrett.  

  I sitt forfatterskap var desentralisering for Berge den løsningen han så for seg i de fleste 

politiske spørsmål. Artikkelen ‖Decentralisation: Folkeminne-Historielag-Bygdemuse‖ ble skrevet i 

etterdønningene av verdenskrigen og revolusjonen i Russland og å motvirke sentralisering var for 

Berge en sikkerhet for demokratisk utvikling, ettersom verdenskrigen for han framsto som en følge 

av sentraliseringstanken. Åndskulturens sentralisering var å regne som et elitistisk prosjekt som 

bidro til å sementere eksisterende klasseskiller. Desentralisering av både kultur, kunnskap og 

styring framsto på den måten som et middel til å unngå en sterk sentralisering av makt, ettersom 

både desentralisering og folkeopplysning var et demokratiprosjekt.
183

 For Berge var det viktigere at 

kulturarven var befolkningens eiendom og at den ble bevart og presentert i lokalsamfunnet, mer enn 

at de ble magasinert på de store museene med det formål å tjene forskningen der. Hans vektlegging 

av bygdesamlingenes rolle var politisk motivert, preget av en tid da lokale og regionale museer 

søkte å posisjonere seg i forhold til de sentrale museene. En grunntone i Berges skrifter var likevel 

funksjonsfordeling og et samarbeid institusjonene i mellom. Lokalmuseene representerte 

folkeoppdragelsens jordsmonn. Kulturen var lokal, størstedelen av befolkningen levde ennå sine liv 

i bygdelag og på små steder. De lokale kulturinstitusjonene kunne sikre folks tilgang til kultur, og 

var, sammen med skolen, garantister for en demokratisk utvikling. Det betydde ikke at sentral-

museene og fylkesmuseene ikke var berettiget. Deres eksistens var nødvendig, men de tjente andre 

formål, i hovedsak vitenskapen. Poenget var at deres eksistens ikke skal hindre lokalmuseenes 

berettigelse.  

  Berge nøyde seg ikke bare med generelle, kulturpolitiske analyser. I artikkelen 

‖Decentralisation – Folkeminne. Historielag. Bygdemuseum‖ beveget han seg også inn i konkrete 

museumspolitiske saker, som arbeidsdelingen museene i mellom og diskusjonen rundt den statlige 

bevilgningspraksisen, spørsmålet om faglig hjelp til mindre museer. Berge brukte situasjonen i 

nabofylket Buskerud som eksempel. Hallingdal var her et innsamlingsområde for både Norsk 

Folkemuseum, Drammens museum, Hallingdal museum og Hol bygdetun.
184

  

                                                 
183 Berge (1919), 97-98. 

184 Berge (1919), 112.-113. 
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Berge reiste i denne sammenheng spørsmålet om innsamlingspraksis og førsteretten til gjenstander. 

Sentralmuseene, eller ‖landslutmuséi‖ som han kalte dem, burde ha rett til å samle inn tilstrekkelig 

med materiale til å bygge opp en typesamling frå sitt distrikt til vitenskapelige formål. Med det 

burde de vitenskapelige formål være dekket. Når det gjaldt de øvrige museene burde inndelingen 

være at fylkesmuseene skulle ha ansvaret for det fylket det var lokalisert til og bygdemuseene for 

sin(e) bygd(er). Med spørsmålet førsteretten til gjenstander, berørte Berge samtidig den rollen som 

landsdelsmuseene (landslutimuséi), fylkesmuseene og bygdesamlingene skulle fylle. 

Landsdelsmuseene skulle i den sammenheng ha rett til å bygge opp typesamlinger, Gjenstander av 

mer arbeidstypologisk eller stiltypologisk slag kunne fylkesmuseene ha i sine samlinger. Det ideelle 

var de om alle musene kunne framvise typiske eksempler fra, med Berges ord, ‖ kvar arbeidsgrein 

og kunstgrein‖. Regelen måtte være at bygdesamlingene ga et bilde av bygda, fylkesmuseet av 

fylket og landsdelsmuseene av landsdelen. Bygdesamlingenes berettigelse til samlinger og definerte 

arbeidsområder lå i deres folkeoppdragende rolle og deres samarbeid med skolene.
185

  

  Statens bevilgninger til kulturhistoriske museer var for Berge en utarmende praksis. De små 

museene måte på egen regning måtte skaffe til veie det dobbelte av statsbidraget for å få det 

utbetalt. Dette burde snarest endres til samme praksis som for de større museene, at man skaffet til 

veie det tilsvarende beløp som statsbidraget. Den vanskelige situasjonen til de mindre museene 

burde også bli fulgt av at staten for en periode prioriterte bygdemuseene.  

  I artikkelen kom Berge også inn på spørsmålet om faglig hjelp til de mindre museene. Også er 

beveget han seg inn på et ømtålig museumspolitisk tema. Artikkel ‖Decentralisation – Folkeminne. 

Historielag. Bygde-museum‖ kom året etter at organisasjonen Norsk museers landforbund ble 

stiftet. I den nye organissjonens arbeidsprogram var oppbygging av et system med faglig bistand til 

lokalmuseene et viktig tema. Målet var å få opprettet fylkeskonservatorstillinger, museale fag-

stillinger i hvert fylke, som kunne bistå lokalmuseene i innsamling, katalogisering, dokumentasjon 

og bevaring foreslås. Berge var positiv til forslaget og mente en slik fylkeskonsevator kunne være 

en støtte for bygdemuseene, men den lokale styringen måtte være en bærende forutsetning.   

  I Berges desentraliseringsprosjekt var på denne måten både innsamling, bevaring, formidling 

og faglig bearbeiding og utgivelse av innsamlet materiale som lokalt ansvar. Her hadde 

folkeminnesamleren, lokalhistorikeren og museumsmannen et ansvar. Materialet skulle gis tilbake 

til de som hadde gitt det til samleren, bygdefolket, i en form som gjorde det tilgjengelig. Det skulle 

bearbeides – og det skulle trykkes. Granskerens frihet og forankring og den lokale forankringen, var 

maktpåliggende. Folkloristen Velle Espeland betegner da også Berges posisjon i egen samtid at han 

med sin polemiserende form og sterke meninger ble møtt på ulike måter.  

 

                                                 
185 Ibid. 
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I folkeminneinnsamlingen irriterte hans meninger om materialsamlingenes forvaring, organisering 

og distribusjon fagmiljøet.
186

 Når det gjaldt standpunktet i museumsspørsmål var mottakelsen 

bedre. I politisk sammenheng gjenfinnes argument som Berge gjorde seg til talsmann for, også i 

Stortingets museumspolitiske debatter. Det distriktenes Stortingsrepresentanter som målbar dem. 

Bak deres argumenter lå ønsket om statlige driftsbidrag til lokalmuseene.  

 Berge selv forsvant etter hvert ut av den mest intense museumspolitiske debatten. Arbeidet som 

museumsbestyrer under vanskelige økonomiske vilkår, og hans s innsats i innsamling av 

folkeminne og som bygdebokforfatter, ble mer framtredende. Med skriftet Bygdesamlingar fra 1907 

og artikkelen ‖Decentralisation: Folkeminne-Historielag-Bygdemuse‖ fra 1919 kan man likevel si at 

hans tanker ble stående. De synspunkter han gjorde seg til talsmann for ble eksempelvis under 

1970-tallet langt på vei førende retningslinjer i den statlige kulturpolitikken. På andre områder 

gjenfinnes Berges prosjekt i framveksten av statlig støttede lokale kulturinstitusjoner, som arkiv og 

bibliotek. Det gjenfinnes også i den storstilte utbyggingen av distriktshøgskoler som fant sted under 

1970- og 1980-tallet. 

  I museumskretser er Rikard Berge også kjent som grunnlegger av Kviteseid Bygdemuseum i 

1907, og Fyresdal Bygdemuseum i 1909.
187

 Med sitt forsvar for bygdesamlingene gikk Berge inn i 

avispolemikk i Telemark da planen om et nytt museum for Telemark, Fylkesmuseet for Telemark, 

ble lansert.
188 Til planlegging av det nye museet sommeren 1910 tilkalte arbeidskomitéen Anders 

Sandvig som rådgiver. Det skulle vise seg at hos Sandvig fant ikke Berge den støttespiller som han 

trodde han skulle finne, på tross av det forbilde Sandvig var for mange museumsfolk.
189

  

  Selv om Berge sterkt polemiserte mot det nye Telemarkmuseet forhindret det han ikke seks år 

senere å søke stillingen som museets bestyrer etter konservator Visteds fratredelse. Ved søknaden la 

han ved et arbeidsprogram. Svogeren, Alexander Bugge gikk aktivt inn for hans kandidatur i en 

rekke skrivelser. Landsverk skriver også, som en anakronisme, at vedlagt søknaden lå også attester 

for Berges kone, Johanna Berge Bugge. Om mannen fikk stillingen, lovet hun å assistere han.
190

  

I styremøte 15. juni 1916 ble Berge konstituert i stillingen. Muligens valgte styret denne tilsettings-

formen, for å prøve ut om Berge var rette mann i stillingen.  

                                                 
186

 
Espeland, (1974), 73.

 
187 Stifterne av Kvitseid Bygdemuseum var Rikard Berge og Knut Loupedalen, ref. i Berge (1907). 

188 Polemikken er blant annet referert av Haakon Livland, ‖Museumspioneren Rikard Berge‖, Telemark historie, Tidsskrift for Telemark Historielag
 

 
  Nr. 9

 
(1988), 34 – 42. 

189 Det  hevdes at Berge skal ha uttalt i sakens anledning: ‖ I skien skal Bratsberg Amt faa seg eit folkemuseum er det likt til …. Og da de spikar for 
 

deim med aa faa mange av bygdene med seg, so faar dei fram storkanona Anders Sandvig…. Og skyt på oss småfolk.‖ referet fra  Livland 
 

(1988), 39. 

190 Halvor Landsverk, ‖Rikard Berge som museumsmann‖ ,Telemark historie, Tidsskrift for Telemark Historielag Nr. 9 (1988), 46. 
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Hans betydelige engasjement som folkeminnesamler, med statsstøtte, kan også være en 

medvirkende årsak til at styret valgte denne tilsettingsformen. Man ønsket å se om de to arbeidene 

kunne kombineres.  

  Fylkesmuseet ble Berges arbeidsplass i 35 år, til han gikk av med pensjon i 1951. I arbeidet 

som museumsbestyrer var det systematikken og kategoriseringen som ble hans fremste kjennetegn. 

En arbeidsform han brakte med seg inn i museet som erfaren folkeminnesamler. Allerede første året 

tok Berge fatt på en omfattende katalogisering. Hele museets samling fra 1891, da Skiens museum 

ble grunnlagt og fram til august 1912, skulle ajourføres. Et annet område var museets utstillinger. 

Berge la vekt på å få fra Telemarks kulturgeografi i det utstilte materialet. Fylkesmuseet var 

museum for både Telemarksbygdene og det mer sentrumsnære, kystrelaterte Grenland. Berge så 

dette som ulike kulturområder og skilte Grenlandsmaterialet ut fra Telemarksamlingen. Videre 

skilte han materiale fra Vest-Telemark og fra Øst-Telemark. I 1934 fikk museet sin ildfaste bygning.  

Bygningen huset kontor, bibliotek med arkivrom i kjelleren, vaktmesterbolig, snekkerverksted og 

desinfeksjonsrom. Den fikk også rom til nye utstillinger og plass for magasiner. Byggingen av den 

ildfaste bygningen var et stort løft for museet. Samtidig reduserte staten under 1930-tallet sine 

bevilgninger til virksomheten.  

  Situasjonen for museet under i årene fram mot andre verdenskrig var likevel så økonomisk 

vanskelig at både vedlikeholdet av friluftsmuseet og Brekkekomplekset bød på problemer. Under 2. 

verdenskrig ble det enda vanskeligere, ikke minst ettersom tilgangen til materiale var vanskelig. 

Motgangen under trettitallet og krigsårene, ser ut til å ha virket inn på Berges arbeide ved museet. 

Som museumsmann i mellomkrigstiden kom Berge i økende grad også til å konsentrere seg om et 

vitenskapelig forfatterskap innenfor folkeminne, folkekultur og lokalhistorie. Publikasjonen Norsk 

Bondsylv fra 1925 karakteriserte daværende direktør på Maihaugen, Sigurd Grieg som et livsverk 

alene. Stor oppmerksomhet fikk også det lokalhistoriske verket for Vinje og Rauland, hvor to bind 

ble gitt ut mellom 1940 og 1944 og de to siste bindene etter hans død.
191

 Ved Fylkesmuseet for 

Telemark og Grenland i Skien skapte Berge på denne måten et lokalt sentrum for studiet av norsk 

folkekultur.  

 

 

                                                 
191

 
Landsverk (1988):9, 48-49.
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Kulturpolitikk og nasjonsbygging 

 

Årene mellom parlamentarismens innføring i 1884 og fram mot utbruddet av 2. verdenskrig 

betegnes av blant annet forskere som Rune Slagstad som ‖Venstrestaten‖.
192

 Dette er ikke 

ensbetydende at partiet Venstre var i posisjon i Stortinget i disse tiårene, men mer at de verdier som 

partiet gjerne kjennetegnes med utgjorde dominerende ideologiske strømningene i perioden.  

 En tilnærming som kan anvendes i den sammenheng er idéhistorikeren Steinar Sørensens 

beskrivelse av at Venstrestaten representerte et felles ideologisk grunnlag som kan beskrives i 

termer av et ―nasjonaldemokratisk nasjonsbyggingsprosjekt‖.
193

 Den statlige politikkutviklingen var 

på mange områder underlagt Venstrestatens samlingsideologi, men samtidig var dette en 

samlingsideologi med indre spenningsforhold. Dette spenningsforholdet beskriver Sørensen som en 

politisk tilnærming som på den ene siden ga den legitimitet til en paternalistisk samlingsideologi. 

Det vil si at nasjonen skulle forenes gjennom samvokster ut fra et sterkt nasjonalt sentrum, et syn 

som på mange måter representerte en videreføring av embetsmannsstatens dannelsesprosjekt fra de 

første årene av 1800-tallet. Et dannelsesprosjekt som selv om det ble tidsmessig modifisert 

fremdeles hadde en sterk kulturaristokratisk aksent.  

 På den annen side åpnet Venstrestatens idégrunnlag for en legitimitet til en folkelig idealisme, 

med lokal identitetsbygging som instrument. Dette åpnet for at periferiens dannelseseliter, 

småbyenes borgerskap og embetsmenn, og landdistriktenes lærere og bønder kunne erobre 

posisjoner i folkevalgte organer, også i Stortinget. Et karakteristisk trekk for Venstrekoalisjonen var 

nettopp at det dannet seg ideologiske og institusjonelle sentre også utenfor de store byene. En rekke 

steder i Norge bygde det seg opp et bredt, opposisjonelt elitesjikt på regional og lokal basis. Sosialt 

sett var lærere og bønder i flertall, lokale organisatorer og politiske aktivister. Venstreprosjektet 

inneholdt ved siden av de rent politiske, også sterke kulturnasjonalistiske elementer.  

  Skal man søke et ideologisk tema i dette motsetningsforholdet, må det være spørsmålet om i 

hvilken grad nasjonen Norge bygges opp fra et sentralt utgangspunkt og hvor de lokale uttrykkene 

innpasses i en samlende ‖minste felles multiplum‖ kultur. Eller, om det skulle være det motsatte, at 

de lokale uttrykkene skulle gis en selvstendig posisjon og mangfoldet være det som til sist 

kjennetegnet den norske kulturen og kulturarven? Brakt inn i Stortinget fikk denne kultur-

ideologiske utfordringen politiske følger, både når det kom til hvilke motiver som skulle legitimere 

statens engasjement, og hvilke prinsipper som skulle legges til grunn i den konkrete politikk-

utviklingen når det gjaldt ivaretakelsen av det ‖norske‖. Under 1800-tallet handlet Stortingets 

debatter i denne sammenheng om målsaken, det vil si landsmålets posisjon overfor riksmålet. 

                                                 
192. Slagstad (Oslo 1998). 

193. Sørensen (2001), 264. 
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Mange momenter som framkom i debatten om målsaken har på den annen side overføringsverdi til 

både den generelle diskusjonen om en nasjonal felles kulturarv og i min sammenheng forholdet 

mellom sentralmuseer og de lokale og regionale museene. Et spenningsforhold som kan 

eksemplifiseres med blant annet innlegget til Høyrerepresentanten Livius Smitt (1840 – 1890) i 

Stortinget i spørsmålet om landsmålet og riksmålet i 1885: 

 

  ‖Det er Summen af de mægtigste Udtryk for det hele Folks Tanke- og Aandsliv som Totalitet, det er deri, vor 

Nationalitet afspeiler sig, og ikke i enkelte Bygdelags Sprog, Sædvaner og Tænkesæt. De er faktorer og berettigede 

Faktorer i det hele; men det er ikke dem som har Ret til at sige; her er et nationale, vi har krav paa, at vort Sprog, 

vore Skikke, vore Sædvaner opreises som Norm for den hele Nation. Det er ikke saa.‖ 194 
 

Stortingets bevilgningspraksis ved inngangen til 1900-tallet kan med dette som utgangspunkt leses 

på minst to måter. Den ene handler om økonomi, og spørsmålet om hvilke kulturinstitusjoner som 

den norske staten hadde økonomi til å støtte. Den andre måten å lese bevilgningspraksisen på er mer 

ideologisk orientert og knytter an til spørsmålet om hvordan Stortingets plasserte seg i et spennings-

felt hvor spørsmålet var om konstitueringen av en felles nasjonal kulturarv nærmest skulle finne 

sted ‖ovenfra og ned‖, eller ‖nedenfra og opp‖.  

  Følger man debatten i Stortinget om bevilgninger til lokale museer i de første årene av  

1900-tallet tyder en del forhold på at dette spenningsforholdet forsterket seg i kjølvannet av at antallet 

lokale og regionale museer økende. Både museumsetableringer og Stortingets økonomiske bidrag 

forteller sitt om at museums initiativ som kunne knyttes an til det nasjonale eller ‖det norske‖ var 

førende. Det var ikke de enkelte bygdelags kultur og kulturarv som skulle stå i fokus, de var mer 

som puslespillbrikker i den store sammenhengen å regne. For kulturarvsarbeidet og museenes del 

kom dette etter hvert til å skape et spenningsforhold mellom store og små museer og en diskusjon 

hvordan Stortinget skulle posisjonere seg i dette spenningsforholdet. Når det er sagt, var 

museumsfeltet på ingen måte alene om å framstå som en arena for meningsbrytninger i diskusjonen 

om det sentrale versus det lokale. Diskusjonen gjenfinnes i så vel andre kulturspørsmål, som 

spørsmålet om nynorsk og riksmålet, spørsmålet om landets teaterscener, musikk og kunst. I skole-

politikken fantes også tilsvarende debatter. Så selv om det er mulig å betrakte utviklingen av idéen 

om de kulturhistoriske museene som del av et kontinuerlig norsk nasjonsbyggingsprosjekt, kan 

oppfatningen av det bare handlet om et stort samlende prosjekt være tilslørende. På den annen side 

hadde debatten om nasjonen Norge og Norges kulturelle og historiske arv og grunnlag også innslag 

av svært konkrete problemstillinger. Debatten om museenes berettigelse og funksjon ble forståelig 

nok også satt inn i denne konteksten. I Stortingets debatter under 1800-tallet og fram til 

begynnelsen av 1900-tallet om landets museer, omtales norske museer som perifere, ikke bare i 

forhold til museer i mer sentrale europeiske land, men også i forhold til Danmark og Sverige. 

                                                 
194 Stortingsforhandlinger 1885 7 d behandlet i Stortingstidende 1885, 740 representanten Livius Smitt.  
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Implisitt i denne polariseringen lå også forestillingen om en truet norsk kulturarv med en økende 

utførsel av landets antikviteter til museer og samlere i andre land.  Dette betraktes som en 

overhengende trussel. Med det som kan beskrives som ‖nasjonaliseringen‖ av den norske 

kulturarven fra 1880 årene og utover, forskyves så innholdet i dette sentrum-periferiforholdet.  

Fra slutten av 1800-tallet ble dette sentrum-periferiforholdet forskjøvet til et motsetningsforhold 

mellom de sentrale museene og de lokale museene.  

 

 

Lokale og regionale museer – noe truende annet? 

 

Et visst mønster begynte likevel å avtegne seg i den statlige politikken på museumsområdet mot 

slutten av 1800-tallet. For selv om statsbidrag til lokalt opprettede museer var sparsomme, framgår 

det at Stortinget var oppmerksom på at nye lokale museer var under planlegging. For å være 

forberedt på de kommende henvendelser fra nye museer ønsket enkelte i Stortinget derfor en 

prinsippdebatt om hvilke museer som skulle være berettiget til statsbidrag. Problemstillingen 

berøres allerede i forbindelse med behandlingen av Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett 

i 1885. En kommentar fra den innstillende komiteen i Stortinget viser perspektivet i debatten: 

 

‖Der har for øvrig inden Komitéen været Spørgsmaal, om det ikke ogsaa fortjente en næmere Overvejelse om der, 

førend Antallet af Musæer, de understøttes ved Statsbidrag, yderligere forøges, ikke skulde være Grund til at søge 

disse Bidrag begrændset til færre Musæer, som maatte have særlige Betingelser for at udvikle sig til noget av større 

Betydning. Og fremdeles, i Tilfælde af, at man finder, at der bør fortsættes med Statsbidrag til nye Musæer i det hele 

Taget, vorvidt saadanne Bidrag fremtidig de ikke heller hovedsagelig burde ydes f. ex. Til Musæer, der har mer 

Interesse i teknisk Henseende, som Industrimusæer, eller ogsaa som mer direkte sigter paa Ophjælp af vore 

Næringsveie, end til Musæer af væsentlig naturhistorisk interesse.‖ 195 

 

Når det gjaldt lokale og regionale museer tyder uttalelsen på at det eventuelt var de nye 

spesialmuseene som kunne forvente statlige bidrag.  Begrunnelsen var at disse museene i kraft av 

sine samlinger, kunne framstå som inspirasjonskilde for tekniske nyvinninger. Tradisjonelle 

kulturhistoriske samlinger burde finne sine finansieringskilder andre steder. Nå kom disse 

oppfatningene etter hvert til å endre seg i de siste årene av 1800-tallet, noe som blant annet 

resulterte i at Arendal offentlige skoles Bibliotek og Museum innvilget statsbidrag i 1897. Dette var 

det andre lokalt opprettede museum som mottok statsbidrag, 16 år tidligere hadde Stortinget 

akseptert årlige bidrag til Stavanger Museum over statsbudsjettet. I hvilken grad Stavanger museum 

bare hadde lokale ambisjoner kan likevel diskuteres. For begge museene gjaldt kravet om lokal 

finansiering som en vesentlig del av det økonomiske driftsgrunnlaget. I tillegg til disse to var det i 

de siste årene av 1800-tallet bare ett museum til som ble innvilget statsbidrag.  

                                                 
195 Stortingsforhandlinger 1885 6 d Indstilling S. No. 159, 481. 
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Det var Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Dette ble innvilget av Stortinget i 1896, men også her 

kom private gaver og inntekter i museets egen regi til å utgjøre det vesentligste av museets 

finansieringsgrunnlag.
196

 

  Selv om den offentlige økonomiske støtten til kulturhistoriske museer mot slutten av 1800 – 

tallet kan sies å ha vært marginal må Stortinget likevel ha sett for seg en økning i både antallet 

museer og behovet for økonomisk bistand. Det skapte bekymring, ikke bare knyttet til økonomi, 

men også med hensyn til de rutiner og retningslinjer som skulle følges for behandlingen av disse 

museene, og deres søknader om bidrag. De lokale og regionale museene og deres eventuelle 

berettigelse til statsbidrag reiste en rekke prinsipielle spørsmål. Det mest grunnleggende var om 

disse museene i det hele tatt skulle være berettiget til statstilskudd eller ikke. Om tilfelle så skulle 

være, hvilke museer skulle i så fall være berettiget. Et annet spørsmål, av mer teknisk karakter, var 

hvilke prinsipper som skal legges til grunn når det gjaldt lokal medfinansiering for de museer som 

eventuelt ble innvilget statstilskudd. Det tredje var hvilken innflytelse staten skulle ha overfor de 

museene som mottok statsbidrag. Samlet sett skapte dette en bekymring, ikke minst for 

departementet i disse årene, den ‖saksgang‖ som de kulturhistoriske benyttet seg av.  

  Søknadene gikk for mange museers vedkommende i disse årene rett til Stortinget og den 

komiteen som behandlet departementets budsjett, uten veien om departementet. Dette hadde vært 

tilfelle både for Norsk Folkemuseum og Arendal offentlige skoles museum og bibliotek. Det var 

den samme praksis som museene i Skien og Tønsberg kom til å benytte seg av, da de søkte om sine 

første statsbidrag i forbindelse med statsbudsjettet for 1899/1900. Med denne praksisen ble 

departementet ‖satt på siden‖, både når det gjaldt vurderinger av prinsipiell og faglig karakter. Rett 

saksgang til Stortinget var at henvendelsene først skulle rettes til Kirke- og undervisnings-

departementet, for der å bli vurdert, før de ble oversendt Stortinget. Statens økonomiske midler var 

på sin side begrenset.  

  Et økende antall nye museer, og måten deres initiativtakere gikk fram på i spørsmålet om 

bevilgninger, kan på denne måten sies å ha bidratt til å skape en forestilling. Kjernen i denne 

virkelighetsdefinisjonen synes å ha hatt en iboende forståelse av de lokale og regionale museene 

som et ‖uregjerlig mangfold‖.  

  Denne virkelighetsdefinisjonen hadde som en følge at museumsfeltets mangfold av 

institusjoner kunne sto i fare for å bli definert som et problem og ikke som et stimulerende 

fenomen. Forestillingen kom til uttrykk både i enkelte Stortingsrepresentanters debattinnlegg, og 

etter hvert ved at innholdet i den politikken som ble ført la til grunn at svaret på problemet, sett fra 

Stortingets side synes å ha vært kravet om utarbeidelse av et regelverk..  

                                                 
196 Tonte Hegard beskriver utførlig om saksgangen fram til det første statsbidraget ble innvilget i Norsk Folkemuseum av Stortinget i 1997, 

 

 
se i den sammenheng, Hegard (1994), 43-45.
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I både tilnærming og forvaltning kom departementet og Stortinget her på mange måter til å følge 

tradisjonen fra embetsmannstyrets dager. Svaret var museumsfeltets gryende mangfold av 

institusjoner var regulering og utarbeidelse av forvaltningsprinsipper. Ved å innta denne posisjonen 

påla Stortinget både seg selv, og Kirke- og undervisningsdepartementet et omfattende ansvar om å 

legge til rette for et museumssystem som både skulle være forvaltningsmessig håndterlig og 

samtidig tildeles definerte roller i et fastlagt museumshieraki.  
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DEL 2  

1900 – 1920 

EN MUSEUMSGRUPPE TIL BEKYMRING  
 

 

Hvilke spørsmål og oppfatninger preget utviklingen av museumsvesenet i norsk kulturpolitikk i 

årene mellom 1900 og 1920, og hvilken stilling hadde de kulturhistoriske museene innenfor 

rammen av denne politikken i dette tidsrommet? 1900-tallets lokale og regionale museer kom i stor 

grad til å bli opprettet som folke- og friluftsmuseer. Kapitlet begynner med en kortfattet 

redegjørelse for opprettelsen av disse i årene mellom 1900 og 1920. Spørsmål i den sammenheng er 

blant annet etableringsomfanget, hvem initiativtakerne var og hvilke sosiale grupper de hadde sin 

forankring i, foruten de formål og den virksomhet de nye museene var ment å skulle ha. 

  Spenningsforholdet mellom sentrale museer og de lokale og regionale museene ble aktualisert 

i Stortingets debatter rundt museumstilskuddene i denne perioden. I neste omgang avfødte dette en 

funksjonsfordelingsdebatt. Det vil si hvordan arbeidsdelingen mellom de sentrale og de lokale 

museene skulle ordnes, slik at de små ikke gikk i veien for de store. Hvordan kom så Stortinget 

fram til den politikk som ble ført, og hvilke interesser gjorde seg gjeldende? Stortingets politiske 

dokumenter, som budsjettproposisjoner, komitéinnstillinger og referater fra debattinnlegg, beskriver 

situasjoner hvor målet var å komme fram til rasjonelle løsninger på de problem som skulle løses.  

  Mitt spørsmål blir med det i hvilken grad det fantes i Stortinget en felles forståelse for 

innholdet i den politikk som skulle føres overfor lokale og regionale museer, eller om det også 

fantes motsetninger mellom de ulike partiene? Hvem hadde i så fall størst mulighet til å påvirke 

innholdet? I Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett, og lenge under samme budsjettpost 

som de lokale og regionale museene ble også Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo oppført. Når 

jeg i avhandlingen også har viet dette museet oppmerksomhet er det fordi det kan stilles opp som et 

slags motstykke til de lokale og regionale museene i den statlige museumspolitikken. Norsk 

Folkemuseum posisjonerte seg tidlige i det kulturhistoriske museumslandskapet som et museum 

med en ambisjon om å framstå som en landsdekkende og vitenskapelig institusjon. Museet ble også 

i den politikk som ble ført fra Stortingets side overfor denne gruppen museer gitt en egen status. 

Norsk Folkemuseum posisjonering resulterte på denne måten i både interessemotsetninger og 

verdimotsetninger, som på sitt vis bidro med dynamikk i Stortingets egen politikkutvikling.  
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2.1. 

EN MUSEUMSKATEGORI I UTVIKLING 
 
 

Ved inngangen til 1900-tallet fantes det i Norge om lag femten lokalt opprettede museer.
197  

To tiår senere, i 1920, var antallet noe over 60. Dette tilsier at i årene mellom 1900 og 1920 ble det 

opprettet om lag 40 nye museer
.198

  I gjennomsnitt ble det opprettet ett til to nye lokale og regionale 

museer årlig. Opprettelsestakten varierte likevel noe i løpet av tidsperioden. Størst var antallet 

opprettelser mellom 1911 og 1915, i løpet av disse fem årene ble det grunnlagt fjorten nye museer. I 

de fem foregående årene, mellom 1906 og 1910 var antallet tolv, og i de fem etterfølgende, mellom 

1916 og 1920 var antallet ti. Minst var økningen de fem første årene, mellom 1900 og 1905, hvor 

det ble tatt initiativ til åtte museer. Opprettelsesåret var det året da det enkelte museum ble realisert 

og et faktum. Dette gir på sin side bare et delvis bilde av opprettelsesprosessen ved at det for mange 

museers vedkommende nødvendigvis i en tid forut for den formelle opprettelsen hadde pågått en 

planleggingsprosess. Ved å gå bak tallene i oversikten er det mulig å finne en del interessante trekk. 

Det ene er at rundt århundreskiftet 1900 er de tidligere universalmuseene i ferd med å forsvinne. 

Forsvinne på den måten at det i stor grad er de kulturhistoriske samlingene som tas vare på og 

utvikles videre, mens de naturhistoriske samlingene mer og mer pakkes vekk eller går inn i 

kulturhistoriske utstillinger.  

 Fra århundreskiftet er det derfor en museumskategori som dominerer. Det er de 

kulturhistoriske folke- og friluftsmuseene. Rundt en tredjedel av de museene som opprettes, har 

hele distrikt eller fylker som arbeidsområde og utformingen følger i stor grad de ideer som Anders 

Sandvig er en talsmann for. Blant disse var Valdres Folkemuseum, Vest-Agder Fylkesmuseum, 

Hedemarksmuseet og Domkirkeodden, Nordfjord Folkemuseum, Drammens Museum og 

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Sunnfjord Folkemuseum Romsdalsmuseet, Sunnhordland 

                                                 
197 Kristiansand museum (1828), Arendal offentlige skoles bibliotek og museum (1832), Det Hanseatiske museum (1872), Stavanger museum 

 
(1877), Misjonsmuseet i Stavanger (1880), Fiskerimuseet i Bergen (1865(1882), De Sandvigske Samlinger(1887), Bodø fiskerimuseum (1888), 

Fiskerimuseet i Trondheim (1888), Tønsberg museum (1894), Skien museum (1894), Kristiansund museum (1894), Halden Minder (1896), 

Sandefjord bymuseum (1896), Ivar Åsen museet, Ørsta (1897).
 
Opplysninger hentet fra Kirke- og undervisningsdepartement, Innstilling om de 

halvoffentlige museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967. (Bergen 1970), Vedlegg 1, 34-53. 

198 Museene var: Hallingdal Folkemuseum (1899), De Heibergske Samlinger (1900), Valdres Folkemuseum (1901), Trysil Bygdemuseum (1901),
 

 Vest-Agder Fylkesmuseum (1903), Aalesund Museum (reetablert 1903), Fredrikstad Museum og Tordenskjolds Museum (1903), Oslo Bymuseum 

(1905), Hedemarksmuseet og Domkirkeodden (1906), Leirvika Bygdesamling (1906), Kviteseid Bygdesamling (1907), Søgne Bygdemuseum 

(1907), Nordfjord Folkemuseum (1908), Drammens Museum (1908), Fyresdal Bygdemuseum (1909), Fylkemuseet for Telemark og Grenland 

(1909), Frosta Bygdemuseum (1909), Vefsn Bygdesamling (1909), Sunnfjord Folkemuseum (1910), Rana Bygdemuseum (1910), Volda Bygdetun 

(1911), Glomdalsmuseet (1911), Hardanger Folkemuseum (1911), Mandal og Oppland Folkemuseum (1912), Hjelmeland Bygdemuseum (1912), 

Romsdalsmuseet (1912), Sunnhordland Folkemuseum (1913), Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag (1913), Hadeland Folkemuseum (113), 

Karmøymuseet (1913), Bagn Bygdesamling (1914), Hol Bygdetun, Kvam Bygdemuseum (1915), Gamle Hvam Museum (1915), Larvik Museum 

(1916), Grimstad Bymuseum (1916), Dalane Folkemuseum (916), Voss Folkemuseum (1917), Skogn Bygdetun (1918), Trovatn Museum, Øyfjell 

(1920), Granvin Bygdemuseum (1920), Osterøy Museum (1920). Jf. Kirke – og undervisningsdepartementet,
 
Innstilling om de halvoffentlige 

museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967. (Bergen 1970), Vedlegg 1, 34-53. 
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Folkemuseum og Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. Av de øvrige 28 museene var 26 en 

blanding av bymuseer og bygdesamlinger. Mange av disse museene var små og omfattet gjerne ikke 

mer enn en eller et par bygninger. Et kjennetegn ved flere av dem var imidlertid at de holdt hus i 

gamle bygninger som ‖sto på rot‖, bokstavelig talt. De var ikke, som de større friluftsmuseene, 

flyttet sammen i nye konstruerte tun. De sto på sine opprinnelige steder og ofte med deler av sitt 

gamle interiør intakt. I dette kan de sies å følge Rikard Berges idé om å ‖verja kulturminne paa 

heimstaden‖. Men å opprette lokale og regionale museer i eksisterende tun og bygninger var også i 

tråd med det vernesyn som Fortidsminnesmerkeforeningen hadde stått for, helt siden opprettelsen i 

1844.  

 Det ble opprettet museer i nær sagt alle landets fylker. Unntaket er de to nordligste (Troms og 

Finnmark). Dette kan henge sammen med Tromsø Museums dominerende rolle som ansvars-

museum for disse områdene. Flest museer (18) ble opprettet langs kyst- og fjordområdene fra Vest-

Agder i sør til Sogn- og Fjordane. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland, samt Telemark hadde 

også sin andel med tre museer i hvert fylke. I Oppland fantes fire museer med De Sandvigske 

Samlinger på Lillehammer. Et perspektiv som kan bidra med å kaste lys over dette etablerings-

mønsteret er Gabriel Øidnes’ inndeling av Norge i fire regioner, eller ‖kulturelle soner‖; den mørke 

kyststripa, fjell- og fjord-Norge, samt Østlandet og Nord-Norge. Disse regionene markerte seg ved 

stabile kulturelle og politiske preferanser, fra siste del av 1800 tallet og nesten fram til vår tid. De 

fleste museene, fram til 1920, ble opprettet i områder som Øidnes karakteriserer som ‖fjell- og fjord 

Norge‖, og på Østlandet. Områdene var de tettest befolkede i landet. Det geografiske området som 

‖fjell- og fjord-Norge‖ representerte var innlandsdalene og fjordarmene, tradisjonelle kulturområder 

i både forskningen og innsamlingens fokus siden siste del av 1800-tallet. Dette gjaldt de indre 

bygdene i Telemark og Agder, Østerdalen og Gudbrandsdalen. Dessuten også de indre fjordene og 

dalene på Vestlandet og i Sogn.
199

 

 

 

Initiativtakerne og deres rådgivere 

 

Hvem var så de nye museumsetableringenes initiativtakere og hvem hadde de å støtte seg til?  

Den redegjørelse Haakon Shetelig gir av initiativtakerne til de første lokalmuseene på  

1800-tallet, i Norske Museers historie, underbygger en hypotese om at de i stor grad er å finne i 

småbyenes borgerskap. Mye tyder på at dette også var tilfelle ved flere av de museumsopprettelser 

som fant sted etter 1900. For å illustrere dette er det nok å trekke fram at bak Fylkesmuseet for 

Telemark og Grenland sto Skien og Telemarks Turistforening.  

                                                 
199  Gabriel Øidnes, "Litt om motsetningen mellom Austlandet og Vestlandet", Syn og Segn (1957): 3,104 ff. 
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Viktige støttespillere var likevel konsul Holtha, amtmannen Viggo Ullman som tidligere var 

representant for Høyre på Stortinget og daværende statsminister Gunnar Knudsen.
200

   

 Bak et eget museum for Østerdalen sto ―Selskapet for Leirets vel‖.
201

 I januar 1911 kons-

tituerte blant annet godseier O. Bull Aakrann, skuespilleren Magnus Hamlander og læreren og 

folkeminnesamleren Sigurd Nergaard seg som styre for Glomdalsmuseet og kausjonerte samtidig 

for et kassakredittlån på kr. 20 000. Glomdalsmuseet fikk sin offisielle åpning i 1911. Viktige 

initiativtakere bak Bygningsmuseet for Trondheim og Trøndelag var konsul Ingvar Klingenberg og 

stiftsarkivar Kristian Brinch Koren. I 1909 ble ―Selskapet til innkjøp av gamle bygninger‖ stiftet. 

Blant museumsskaperne i Drammen fikk overlærer Tord Pedersen en sentral betydning.
202

 

Opptakten til Voss Folkemuseum er å finne i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 

og deres innsats på Voss.
203

 Her overtok Fortidsminneforeningen loftsbygningene Finnesloftet og 

Lydvaloftet. Et ‖konsortium‖ på 61 menn med forretningsmannen og bygdebokforfatteren Lars 

Kindem i spissen, ble dannet. Formålet var å sikre det gamle tunet. I 1917 fikk ‖konsortiet‖ fastere 

former og museumslaget ble formelt stiftet. Dalenes folkemuseum i Egersund hadde på sin side 

bakgrunn i en landbruksutstilling i 1909. I august året etter ble det holdt konstituerende 

generalforsamling og de som hadde vært arbeidsutvalg ved utstillingen i 1909 ble valgt til styre.  

  En gjennomgang av hvem som sto bak opprettelse av lokale og regionale museer i årene 

mellom 1900 og 1920, viser imidlertid en gradvis endring av hvem som nå sto fram som drivkraft.  

Mens 1800-tallets museer kan beskrives som samarbeidende enkeltpersoners initiativer, preges 

etableringene etter hundreårsskiftet i økende grad av at museer hadde sine initiativtakere og 

støttespillere i lokale ungdomslag og historielag. Med Haakon Shetelig som kilde kan det sies at 

over halvparten av de nye museene allerede ved opprettelsen hadde en direkte tilknytning til disse 

lagene. For de øvrige museene utgjorde også disse ungdomslag og historielag viktige 

støttespillere.
204

  

                                                 
200 I avhandlingen ‖Fra loftsrom til museum‖ presenterer historikeren Haakon Livland ytterligere en sentral aktør når et gjaldt opprettelsen av

 
 Fylkesmuseet for Telemark og Grenland også bokholder Amund Hegna (1874 – 1908) som en senral aktør i arbeidet med å etablere et 

friluftsmuseum for Telemark, se Livland (1987), 74-77.  

201 Shetelig (1944), 249. Se også Svein-Erik Ødegaard "Glomdalsmuseet i går, i dag og i morgen", i Glomdalsmuseet, Nytt om gammalt, Årbok 1987, 
 

(Elverum 1987), 7 – 45. 

202  Shetelig (1944), 260. 

203 Aslak T. Helleve, Voss Folkemuseum 75 år (Voss 1992), 9. 

204 På bakgrunn av Sheteligs oversikt i Norske Museers historie (1944), er det mulig å sette opp følgende oversikt over de fleste initiativtakere til 
 

kulturhistoriske museer opprettet i årene mellom 1900 og 1920: Valdres Folkemuseum (Valdres Bygdesamlag), Trysil Bygdemuseum (Fylkeslaget 

Trysilar), Vest Agder Fylkesmuseum En arbeidskomité bestående av bl.a.: Wilhelm Krag, arkitekt J. Keyser Frølich. Legater gitt av bl.a. grosserer 

Julius Gundersen og rektor Berg, Fredrikstad Museum (Østfold avd. av Fortidsminneforeningen), Oslo Bymuseum (museumsforening), 

Hedemarksmuseet og Domkirkeodden (museumskomité nedsatt av Hamar formannskap med bl.a. rektor Carl Horn og lektor Didrik Grønvold), 

Kviteseid Bygdetun (Rikard Berge), Søgne Bygdemuseum (Museumsforening med bl.a. lærer Peter Lunde, gårdbruker Tønnes Svendsen m.fl. 

overtatt av kommunen i 1917), Drammens Museum (museumskomité med bl.a. overlærer Tord Pedersen, overrettssakfører Alfthan Juel m.fl.), 

Fyresdal Bygdemuseum (Rikard Berge), Fylkesmuseet for Telemark og Grenland (Skien og Telemarks Turistforening), Frosta Bygdemuseum
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Trysil bygdetun ble som landets første opprettet av det lokale ungdomslaget ‖Trysilar‖ i 1901.  

I Trysil var den frilynte ungdomslagsbevegelsen aktiv rundt hundreårsskiftet. Sven Moren var en 

viktig aktør i både opprettelsen og driften av laget de første årene. Moren var også ordfører i den 

nasjonale sammenslutningen, Norigs ungdomslag. Et regionalt lag ‖Trysilar‖ ble opprettet i 1897 av 

seks lokale ungdomslag.
205

 Til bygdemuseet som ble opprettet i 1902 ga Stora Kopparbergs 

Bergslags Aktiebolag i Sverige en stuebygning fra Ljördalen. Bygningen ble kalt Eriksstugua og ble 

i 1902 satt opp i Innbygda.
206

 At Stora Kopparbergs Bergslags AB var et svensk foretak som drev  

skogavvirkning i Norge hadde mindre betydning, ettersom grensen mellom Norge og Sverige i 

unionstiden hadde, med bakgrunn i mellomrikslovene (1915 – 1897), en mer administrativ 

betydning, enn fysisk.
207

 At den bygning som skulle utgjøre bygdetunets begynnelse ble flyttet fra 

et annet sted til bygdetunets område er interessant i museologisk sammenheng, ettersom tiltaket 

bygget på en museumsidé som representerte noe nytt ved inngangen til 1900-tallet, nemlig et 

bygdetun bygd opp av tilflyttede bygninger.  

 Hadeland Folkemuseum ble opprettet etter initiativ fra fylkeslaget ‖Uppland‖ i 1913.
208

  

I Nordfjord var det Nordfjord Sogelag som sto bak opprettelsen av museet. Laget ble opprettet i 

1908. I lagets formålsparagraf sto da også at, ‖Laget hev til fyremål å verna um Nordfjords soge – 

og kulturminne og auka kunnskapen um bygd og bu og folk og folkeliv i Nordfjord i framfarne 

tider‖.
209

 Det ble likevel Firda ungdomslag som kom til å sette planene om å reise et folkemuseum 

for hele Nordfjord ut i livet.
210

 Likt andre steder hvor ungdomslagene sto som initiativtakere bak 

museumsetableringen ble det også i Nordfjord opprette arbeidsnemnder i de ulike kommunene. 

                                                                                                                                                                  
(Frosta Historielag), Vefsn Bygdesamling (Vefsn og Mosjøen Mållag), Sunnfjord Folkemuseum (Sunnfjord Sogelag), Glomdalsmuseet (‖Selskapet 

for Leiret vel‖), Hardanger Folkemuseum (Hardanger Historielag), Romsdalsmuseet (Romsdals Landmandslag, Romsdal Ungdomssamlag og 

Selskabet for Molde Byes vel), Sunnhordland
 
Folkemuseum (Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene), Folkemuseet for

 
Trondheim 

og Trøndelag
 
(‖Selskapet til

 
innkjøp av gamle bygninger‖ v/ bl.a. stiftsarkivar Kristian Koren, konsul Ingvar Klingenberg m.fl.), Hadeland 

Folkemuseum (Fylkeslaget Uppland), Karmøymuseet (Utgarden fylkesskule), Bagn bygdesamling (gårdbruker H. P. Islandsmoen/ privat samling), 

Hol Bygdetun (museumslag), Kvam Bygdemuseum (initiativ av bl.a. dr. Munch-Søegaard og bygdefolk), Grimstad Bymuseum (komité for erverv 

av huset), Dalane Folkemuseum (mueumsforning), Voss Folkemuseum (Konsortium, Fortidsminneforeningen), Skogn Bygdetun (Skogn 

Ungdomslag), Trovatn Museum (testamentarisk gave), Granvin Bygdemuseum (museumsforening), Gjerstad Fornminnelag (fornminnelag). 

205 Maria Björkroth omtaler Trysilars virksomhet i sin
 
bok om den svenske heimbygdsbevegelsen. Hembygd, i samtid och framtid 1890 – 1930. 

 
Interessant i hennes sammenheng er lagenes sammensatte virksomhet. Hun illustrerer det med å referere til mangfoldet i de sakene som var oppe 

på Trysilars årsmøte i 1899. På dette møtet diskuterte man skogsplanting, landsmålets stilling i folkeskolen og forsvarsspørsmål, samtidig som man 

også besluttet å avse penger til å støtte all gammel ‖national dans, gammel national spell på fele, bukkehorn og lur‖ Å identifisere hva som var 

gammelt var en viktig del i moderniseringsprosessen, og førte med seg at arbeidet med å identifisere og ta i bruk gammel kultur gikk hånd i hånd 

med å utvikle den samtidige og aktuelle spørsmål. Som en illustrasjon på mangfoldet i lagets virksomhet står også eksempelvis at det på årsmøtet i 

1901 ble vedtatt at å få en gårdbruker til å reise rundt i bygda for å veilede i husdyrhold, samtidig som det ble nedsatt en nemnd som skulle 

begynne en innsamling av gamle lokale gjenstander i den hensikt å opprette et bygdemuseum. Björkroth (2000), 82. 

206 Per Tøråsen ‖Den frilynte ungdomslagsrørsla i Trysil‖, i
 
 Trysilar 1897 – 1927, red.

 
Styret for Trysilar (Oslo 1927), 25 ff. 

207 Göran B. Nilsson, 
‖

Unionen som inte ble någon union
‖

,
 
Nytt norsk tidsskrift (1985), 18. 

208 Kari Bjørg Saarheim, 
‖

De femti første årene
‖

, i Hadeland Folkemuseum 75 år 1913-1988, red.
 
Tor Wilhelmsen m. fl (Jaren 1988), 13. 

209 Hans Ommedal, 
‖

Nordfjord Folkemuseum gjennom 50 år
‖

, i Årbok for Nordfjord 1995 (Sandane 1995), 45. 

210 Ommedal (1995), 47. 



 98 

Museet, ble etter en noe debatt, lokalisert til Gloppen i 1910 og det ble bestemt at muset skulle være 

hele Nordfjord sin eiendom. Styre for museet skulle velges av Nordfjord Sogelag og departementet 

skulle ha rett til å oppnevne et medlem til styret.
211

  

 I Sunnhordland spilte to lærere, Johannes Telle og Kristofer Sydnes en viktig rolle i dannelsen 

av Sunnhordland folkemuseum på Stord.
212

  Telle regnes i mange sammenhenger som 

initiativtakeren, mens Sydnes på sin side var iverksetteren. Oppropet til museet ble presentert i 

bladet Sunnhordland den 25. juni i 1913. Johannes Telle kunngjorde her planene for museet og folk 

ble oppmodet til å bli med å stifte et bygdemuseum, ‖ paa et heldig centralt sted i kredsen paa 

Leirvik, eller om mulig den gamle ‖Aadlandsstuen‖ paa Stord‖.
213

 Telle nevnte videre at han 

interessert i å samle kulturminner som hadde med kystkulturen å gjøre. Oppropet ble avsluttet med 

invitasjon til et folkemøte, hvor man kunne velge en komité og nærmere utrede tanken om 

realiseringen av museet. Telle var bosatt på Sotra, og ikke på Stord hvor han mente museet best 

kunne ligge. Noe av forklaringen på dette var å finne i at Telle ikke hadde i tankene et museum for 

Sunnhordalandsbygdene, men for prestegjeldene i Yte Sunnhordland valgkrets.
214

 Planene for et 

museum for kystkommunene slik Telle hadde tenkt seg ble etter kort tid erstattet av planer for 

opprettelse av et bygdemuseum for hele Sunnhordland, ikke bare kystkommunene. I tillegg ble det 

stiftet et sogelag. Den som kom til å føre dette arbeidet videre var Kristofer Sydnes. Sydnes var 

lærerutdannet fra lærerskolen på Stord og kjent i Hordaland som aktiv målmann, avholdsmann og 

med stor interesse for ungdomslagenes arbeid. Sydnes var også med på å stifte bonde- og 

småbrukarlaget i Førde og han satt i styret i Hordaland bonde- og småbrukarlag. Sydnes beskrives 

som en organisasjonsmann og folkeopplysningsmann, og hans museumsarbeid hang sammen med 

engasjementet i bondelaget, i Venstrelaget og mållagsarbeidet.  

 Sogn Folkemuseum ble for sin del etablert gjennom samarbeidet mellom historielag og 

godseier Gert. Falch. Heiberg (1871 – 1944). I mai 1909 ble Historielaget for Sogn stiftet på 

Amble. På dette møtet forærte godseier Heiberg hele sin samling av antikviteter og gamle hus fra 

Sogn. I tillegg ga han det nystiftede historielaget en tomt på 13 mål som grunnlag for et 

Folkemuseum for Sogn.  

  Denne korte gjennomgangen er ment som illustrasjon på at det bak mange lokale museer som 

ble etablert i denne perioden, sto det gjerne et ungdomslag. Gjennomgående ser det ut til at selv om 

enkelte mindre ungdomslag kunne stå bak opprettelsen av bygdetun, hadde de museene som 

                                                 
211 Ommedal (1995), 49. 

212 Jakob Gullberg, 
‖

Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 1913 – 1988
‖

, i
 
Sunnhordland Årbok 1988, Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 

 
band 69 (Stord 1988), 9-11. 

213 Sunnhordland, 25./6.1913, her referert i Gullberg (1988), 9. 

214 Denne kretsinndelingen ble benyttet i 1905 til 1919 ved Stortingsvalgene. Ytre Sunnhordland omfattet kystkommunene fra Sveio i sør og Fjell i 

nord, samt Stord. Jf. Gullberg (1988), 9. 
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ungdomslagene sto bak større distrikter som virkeområde. De fikk med det et distriktsomfattende 

ansvar, noe som bl.a. skjedde i Nordfjord. Her fantes samlinger i privat eie, om ikke så omfattende 

som godseier Heibergs samling. Firda Ungdomslag arbeidet på sin side med et folkemuseum for 

hele Nordfjord. Forholdene rundt opprettelsen av Valdres Folkemuseum kan sammenlignes med de 

i Nordfjord. Også i Valdres dominerte lærerne, både i ungdomslagsarbeid og norskdomsrørsle. 

Innsamling av gamle gjenstander hørte inn under dette. Leser man avisinnlegg fra denne tiden 

kommer det fram at i forkant av ungdomslagets initiativ hadde det vært sporadiske tilløp til private 

samlinger. Flere av de som aktivt argumenterte for museumssaken i avisene var også aktive 

ungdomslagsfolk. 
215

  

  Kategoriserer man initiativtakerne gjør det seg gjeldende et interessant mønster. Det viser at 

blant de fleste av de som tok del i opprettelsen av et lokalt eller regionalt museum enten var å finne 

blant småbyenes borgerskap, eller opprettelsen fant sted i regi av en organisasjon (ungdomslag, 

historielag eller lignende). Hva de hadde til felles var interesse, pågangsmot, ressurser og nettverk. 

Det var først og fremst i landdistriktene at museer initiert av de frilynte ungdomslagene vokser 

fram. Lagenes engasjement i museer og lokalhistorie inngikk som en del av deres program. De 

skulle fremme et oppdragende og siviliserende åndsliv i bygden. Kunnskapen skulle tjene visse 

formål. Formålet var å skape vilje i folket, en sterk og levende vilje til nasjonal løfting, politisk, 

økonomisk og kulturell selvrespekt. I formålsparagrafen til Firda ungdomslag i Nordfjord het det at: 

‖Ungdomslaget hev til fyremål å hjelpa ungdomen til eit fritt klårt syn på vår samtid, vekkja hans 

samhug for dei mange uppgåvor som no er framme til løysing, og dertil prøva å gjera all 

ungdomsmoro edlare og reinare.‖
216

  Ungdomslagene åpnet på denne måten for nye tanker. 

Betegnelsen ‖frilynt‖ ble da også forstått som ‖fri for fordommer‖ og signaliserte åpenhet for nye 

tanker og forestillinger, og med det samtidig en front mot den gamle embetsmannskulturen og 

ekspanderende pietisme.  På samme gang søkte ungdomslagene ved sin forankring i norskdom å gi 

ungdommene respekt for det lokale og nasjonalt særpregede. I dette prosjektet sto lærerne fram som 

initiativtakere, forbilder og modeller.  

  Lagenes arbeid for opplysning og opplæring skjedde i folkeakademiets ånd. Museumsarbeidet 

ble enkelte steder skilt ut i egne sogelag. Sogelagenes oppgave var å bygge et folkemuseum, støtte 

undersøkelser av målføre og lokalhistorie. Utgivelse av årsskrifter hvor det lokalhistoriske arbeidet 

kunne presenteres for publikum sto også på arbeidsprogrammet. Med sin forankring i samler-

                                                 
215 Etnologen Harald Hvattum viser til at framveksten av lokale museer etter 1900 gjerne var forankret i den frilynte ungdomslagsbevegelsen,  

han viser i den sammenheng blant annet til Valdres Folkemuseum (1901, Trysil Bygdetun (1907), Hadelands Museumslag (1912) m.fl.. Se i den 

forbindelse Harald Hvattum, "De frilynte ungdomslaga og folkemuseumsrørsla", Museumsnytt (1987):1, 31-33. Se også Hvattum, "Valdres 

Folkemuseum 1901 – 2001", i Valdres Folkemuseum skrift Nr. 1 (Fagernes 2001). 

216Referert fra Daniel Dvergsdal, ‖Ola Sande‖, i, Årbok for Nordfjord 1990, red. Arvid Rygg, Ståle Fitje og Ingvar Aabrek Klingenberg 

 (Sandane 1990), 19. 
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interesse og ungdomslagsbevegelse sto den identitetsskapende, bevarende og oppdragende 

oppgaven i fokus. Historikeren Trond Nordby beskriver den frilynte ungdomslagsbevegelsen som 

en agrarnasjonalistisk bevegelse.
217

 Nordby bygger her på Hobsbawm som framholder at agrar-

nasjonalisme representerer et allment fenomen, og at slike bondebevegelser oppsto gjerne i 

kjølvannet av bøndenes møte med industrisamfunnet. Et generelt trekk ved agrarnasjonalisme er 

gjerne at den vokser fram innenfor utpregede overgangssamfunn, i områder som ennå ikke er fullt 

integrerte, men likevel har industrisamfunnet så pass tett inn på livet at innbyggerne føler seg truet. 

Agrarnasjonalismen fungerer her som forsvarsideologi mot sosiale og økonomiske omveltninger.
218

 

I følge Nordby kan agrarnasjonalismen i Norge forstås som en forsvarsideologi og et tradisjonsvern, 

rettet mot de sosiale og økonomiske endringene som industrialiseringen og markedsutviklingen 

førte til. De lokale og regionale museenes formål om å bevare bydesamfunnets kulturarv og det 

førindustrielle landbruket, fisket og håndverkets kulturminner kan også ses i lys av dette.  

  I følge Mona Kippenberg kan Nordby ha rett i at den frilynte ungdomslagsbevegelsen var en 

agrarnasjonalistisk bevegelse, på den måten at norskdomsarbeidet fikk en økende betydning i de 

lokale lagene. Det var også her mange av mellomkrigstidens lokale og regionale museer hadde sitt 

utspring.
 219

 Kippenberg mener imidlertid at Nordby går for langt når han påstår at arbeidet med å 

styrke norsk kultur og språk må betraktes som en protest og et forsvar mot industrialisering. 

Norskdomsideologien i ungdomslagsbevegelsen fikk sin utforming i en elite dominert av radikale 

Venstrefolk, som hadde behov for støtte fra ungdommen i sin politiske kamp. Den samme 

ungdommen hadde på sin side ikke noe problem med å tilpasse seg de endringene som 

moderniseringen av samfunnet førte med seg. Bevegelsen var sterk i bygdene i både Østlandet og 

Trøndelag, det samme var den i fjell- og fjordområdene. Her finnes kanskje ikke bare en av nøklene 

bak opprettelsen, men også deler av forklaringen på den politiske forankringen som de nye museene 

fikk. Rikspolitisk vant de nye museene gehør ved å tilskrives funksjonen som vitneserklæringer på 

‖den vaknande nationalsans i vaart folk‖, som stortingsrepresentanten Ivar Tveiten fra Vest-

Telemark sa det i Stortinget i 1913. Stortinget måtte av den grunn ikke se med uvilje på den 

samlerglede som fant sted i landets ‖bondebygder‖.
220

 

   Et annet trekk ved museumsetableringen var at det å benytte seg av faglige rådgivere synes 

også å ha vært vanlig. I boken om friluftsmuseenes opprettelse i Norge omtaler Tonte Hegard 

samarbeidet mellom kammerherre Christian Holst (1809-1890) og Fortidsminneforeningens 

                                                 
217 Trond Nordby, Det moderne gjennombrudder I bondesamfunnet: Norge 1870 – 1920 (Oslo 1991), 107. 

218 Hobsbawm, Eric, ‖Some Reflections on Nationalism‖, i Imagination and Precision in the Social Sciences. Essays in Memory of Peter Nettl, 
 

red. Nossiter T.J., Hanson, A. & Rokkan, Stein, (London 1972), her refert fra Nordby (1991), 107-108. 

219 Trond Nordby og Mona Kippenberg "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn. Tida før 1905", i Ungdomslaget, Norges Ungdomslag 1896-

1996., red. Jan Kløvstad
 
(Oslo 1995), 79.  

220 Stortingsforhandlinger 7 d 1913. behandlet i Stortingstidende 1913, 930-931 representanten Tveiten. 
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formann Nicolaysen som avgjørende for etableringen av Kong Oscar II samling av middelalder-

bygninger på Bygdøy.
221

 Hun beskriver også samarbeidet mellom Anders Sandvig og arkitekten 

Herman Major Schirmer (1845 – 1913). Schirmer var dessuten en viktig inspirator for Gert Falch 

Heiberg.
222

 Landbruksdirektør Gudbrand Tandberg henvendte seg også til Schirmer i forbindelse 

med opprettelsen av Hallingdal folkemuseum i 1899.
223

 Foreningen til norske Fortidsminnes-

merkers Bevaring spilte også en aktiv rolle i forbindelse med oppmåling og sikringen av 

Mølstertunet på Voss og i samarbeidet med det konsortium som ble stiftet for å sikre tunet for 

ettertiden.  

  Etter hvert kom de tidlige museumsskaperne selv til å opptre som rådgivere for nye 

museumsinitiativ. Anders Sandvig ble tilkalt som rådgiver både for Hamar og Hedemarkens 

Folkemuseum, senere omdøpt til Oplandenes Folkemuseum på Hamar og for Glomdalsmuseet på 

Elverum. I det forberedende arbeidet deltok Anders Sandvig på samme måte som han hadde deltatt i 

planleggingen av museet på Hamar, og bisto komiteen med veiledning i oppstarten.
224

 Sandvig ble 

også rådspurt i forbindelse med opprettelsen av det nye Fylkesmuseet for Telemark og Grenland 

(1909). Sandvig framsto i denne sammenheng som distriktsmuseenes og fylkesmuseenes talsmann 

og hans begrunnelse var relativt pragmatisk. I spørsmålet om et fylkesmuseum for Telemark og 

Grenland gikk Sandvig i retning av at i stedet for å opprette lokale samlinger, burde fylkets byer og 

bygdelag gå sammen om en sentralisering av amtets museumsvesen.225 De lokale samlingene ville 

etter Sandvigs kjennskap om Stortingets bevilgninger til lokale museer, bli av en så underordnet 

betydning, at man vanskelig kunne vente og oppnå statlig støtte. Også Hans Aall virket i disse årene 

som rådgiver ved opprettelse av lokale museer. Mest kjent er sannsynligvis hans rolle i opprettelsen 

av Rjukan og Tinn museum.
226

  

  Mindre kjent som rådgiver er kanskje A. W. Brøgger (1884 – 1951). I sin bok om kommandør 

Chr. Christensens Hvalfangstmuseum i Sandefjord skriver Einar Wexelsen om det livslange 

samarbeidet som var mellom Brøgger og Christensen.
227

   

                                                 
221 Hegard (1984), 101-114,181,185ff. 

222 Haakon Shetelig, ‖Et folkemuseum blir til: Av en minnetale over G.F. Heiberg‖, Heimen bd. VII (1946 – 1948), 9. 

223 Arbeidet med å stifte et museum på Nes i Hallingdal blir også bekreftet i form av en bekjentgjørelse  i Foreningen til Norske 
 

Fortidsmindesmærkers bevaring
 
årsberetning i 1899: ‖Fra nærmeste hold er der 10. februar meddelt direksjonen at det i Nes i Hallingdal aktes 

opprettet et folkemuseum. Det ble nedsatt en komité til at virke for saken og indbydelse til tegning av bidrag vil udgå en av de første dager. Dette 

distrikt har en rikdom på forskjellige former av Klædedragter som ingen anden egn. Den har videre typiske former for smykker, redskab, indbo og 

til dels Huse.‖ Referert fra ‖Nok et glædeligt tegn, meddelelse til direktionen‖, Aarsberetning 1899, Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers 

Bevaring, (Kristiania 1900), 83. 

224 Anders Sandvigs egen beretning om sitt opphold på Elverum i den forbindelse er å finne i hans artikkel med tittelen "Originalen fra
 

 skogsbygden", i
 
De Sandvigske Samlinger, årbok 1936-1946 (Lillehammer 1948), 5-20.   

225 Varden, 10.6. 1910, 

226 Shetelig (1944), 273. 

227 Einar Wexelsen, Vel blåst. Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum 75 år, 1917-1992, (Sandefjord 1993), 7. 



 102 

Samarbeidet med Brøgger ga legitimitet i det vitenskapelig orienterte museumsmiljøet i datidens 

Norge. , gjorde det mulig for en liten by som Sandefjord å hevde seg så tidlig som i 1914 om 

etablering av et spesialmuseum i konkurranse med hovedstaden.  

  I tillegg til rådgivere som Sandvig, Aall og Brøgger som bisto museumsetablererne med 

faglige råd om museumsdrift og innsamling var det ytterligere en rådgivergruppe som gjorde seg 

gjeldende. Det var arkitektene. Ettersom flere av disse fylkesomfattende museene hadde også 

ambisjoner om å anlegge omfattende friluftsavdelinger. I den sammenheng finner vi at kjente 

arkitekter ble kontaktet. Eksempelvis ble tunplanen for Oplandske Folkemuseum på Hamar tegnet 

av professor Johan Olaf Nordhagen (1883 - 1925).
228 

Osloarkitekten Carl Berner (1877 - 1943) var 

for sin del blant annet involvert i forbindelse ved to for så vidt ulike museumsinstitusjoner, som 

Askim Bygdemuseum og Glomdalsmuseet.
229

 

 

 

Lokale og regionale museumsinitiativ – del av en motkulturell bevegelse? 

 

En måte å se opprettelsen av lokale og regionale museer på, er å betrakte dem som verktøy i en 

nasjonsbyggingsprosess, hvor det å bevare de lokale særtrekkene var førende. Samtidig som de også 

på denne måten utgjorde en reaksjon mot en sentralorientert nasjonsbyggingsstrategi. I følge Sigrid 

Røyseng sto det tankegods som bidro til museenes opprettelse for en tilnærming til det lokale, hvor 

det lokale utgjorde et legitimt ståsted, både kulturelt og politisk i det norske samfunnet.
 230

 

Ungdomslagsbevegelsen, som museene sprang ut av, spilte en avgjørende rolle for utviklingen av 

den norske politiske modellen. Den frilynte ungdomslagsbevegelsen forbindes gjerne med ord som 

folkeopplysning og norskdom. Begrepet folkeopplysning forteller også om at ungdomslagene fylte 

en form for utdannings-funksjon. Målet med å være frilynt handlet på mange måter om et 

frigjøringsprosjekt. Ved å få tilgang til kunnskap skulle det enkelte menneske settes i stand til å 

forstå mer, å evne og ta egne standpunkt.
 231

 

  Norigs Ungdomslag ble etablert i Trondheim 12. juli 1896. Det fantes da allerede regionale 

sammenslutninger, ‖felleslag‖, som gikk inn som byggesteiner i den nye organisasjonen.
232

 

Bevegelsens formål var å arbeide for folkeopplysning på fullnorsk grunn. Det vil si at man ønsket å 

gjøre Norge fritt fra både den politiske unionen med Sverige og den tidligere unionen med 

Danmark, som fremdeles var gjenkjennelig i kulturelle sammenhenger, så som språk, litteratur. 

                                                 
228 Shetelig (1944), 248. 

229 Shetelig (1944), 250, 246. 

230 Sigrid Røyseng, Inn i ei ny tid – organisasjonsanalyse av Bondeungdomslaget i Oslo, (Bø 2007), 12. 

231 Røyseng (2007): 2, 11. 

232Sven Moren og Edvard Os, Den frilynte ungdomsrørsla. Norigs ungdomslag i 25 år, (Oslo 1921), 379. 
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Norsk språk og norsk kultur ble satt i høysetet.
233

 Organisasjonen framsto som en dominerende 

kraft i samtiden, ikke bare ideologisk, men også ved sin brede oppslutning. I 1905 hadde laget 50 

000 medlemmer fordelt på rundt 800 lokale foreninger. I tillegg fantes det i størrelsesorden 70 

lokale mållag som også hadde en tilknytning til bevegelsen.
234

  Organisasjonen søkte å forene det 

folkeopplysende med det samfunnsetiske ved å arbeide for folkleg opplysning, samarbeid og 

samhold.
235

  I spørsmålet om bevegelsens posisjonering i arbeidet med å formulere et nasjons-

byggende program, kan det hevdes at den var preget av et nasjonalitetsbegrep som la til grunn at det 

bare var bygdekulturen eller folkekulturen som hørte hjemme i det som kunne betegnes som en 

norsk kulturtradisjon. All annen kultur i Norge ble sett på som fremmed og dansk og bevegelsen sto 

på den måten fram som en motkulturell kraft i årene forut for unionsoppløsningen og etterpå.
 236

  

Et annet interessant trekk ved ungdomslagsbevegelsen var at den ikke bare hadde oppslutning i 

bygde-Norge, men var også godt representert i byene, hvor de arbeidet for at landsungdommen 

fremdeles skulle kunne kjenne en tilhørighet til stedet de kom fra og stolthet over egen kultur.
237

  

  Historikeren Hans Jacob Ågotnes framholder på sin side at ungdomslagene hadde en klar 

brodd mot den kulturelle eliten i eget land, der embetsmannskulturen i byene hadde makt til å 

definere hva som skulle anses som kulturelt verdifullt.
238

 Dette førte gjerne til en nedvurdering av 

bygdekulturen hos den samme eliten. På den annen side, hevder Ågotnes, ungdomslagene og de 

lokale museene hadde en klar nasjonal agenda. I bygdemuseet ble det nasjonale plassert inn i en 

annen kontekst, ikke i kontrast til det danske og svenske, men mer i kontrast til industrisamfunn og 

sosialisme. Opprettelsen av lokale og regionale museer kan også sies å høre hjemme i den økende 

interesse for lokalhistorie og framveksten av lokalhistoriske lag og foreninger som fant sted i løpet 

av de første tiårene av 1900-tallet. Det museale innsamlingsarbeidet gikk parallelt med det 

lokalhistoriske arbeidet mange steder.  

  Maria Björkroth beskriver i sin bok om den svenske hembygdsrørelsen om denne bevegelsens 

nære forankring i ungdomslagsbevegelsen. Om Ungdomslagsbevegelsen skriver hun at den 

aktiviserte seg i byggeprosjekter ettersom virksomheten behøvde sine møtesteder og kulturhus ved 

siden av de kirkelige, ideologiske og private lokalene.
239

 Hembygden, eller på norsk heimstaden, 

var ved sekelskiftets begynnelse en nydefinert plass, en arena som skulle gi plass for gestaltningen 

av en ny tid.  

                                                 
233 Moren og Os (1921), 8. 

234 Trond Nordby, I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814-2000, (Oslo 2000), 39. 

235 J. Kløvstad, Ungdomslaget – Norges Ungdomslag 1896-1996 (Oslo 1996); 42.; Arne Bergsgård, Demokrati og diktatur (Oslo 1946), 26, 29. 

236 Røyseng (2007):2, 11. 

237  Røyseng (2007):2, 10. 

238 Hans Jacob Ågotnes, "Vern, vitskap og samfunn – om kulturvernet sitt meiningssammenhengar", Dugnad (2000):1/ 2, 82 f.  

239 Björkroth (2000), 77. 
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Bildet av fortiden som ble anvendt som idé for det fremtidige gode samfunnet utgjorde en 

idealistisk framstilling av allmuekulturen.
240

 Hembygdsbevegelsen fikk på denne måten et dobbelt 

oppdrag. I sitt arbeid både skulle være historisk tilbakeskuende og framtidsorientert.
241

  Museene 

som ble reist i bevegelsens regi fikk i stor grad funksjon av å framstå som møteplasser.  

Andre møteplasser som ble reist var ungdomslagshusene og stevneplassene. Björkroth kommer 

videre inn på hva slags museer ungdomslagsbevegelsens museer hadde til formål å være. I første 

rekke var deres samlinger konstituert av bygdesamfunnets, allmuens, gjenstander. Å se kjente 

gjenstander fra en nær tid som mulige museumsgjenstander innebar på sin side en demokratisering 

av historien. Det var ikke lenger bare kongene og elitens gjenstander som var å finne i museene, nå 

fikk folket en egen historie og samtidig ble museene demokratisert. Den nye forestillingen gikk ut 

på at også majoritetskulturen var verdt å opphøyes til museumsformål. Majoritetskulturen var 

allmuekulturen, folkekulturen, som med dette ordet også kategoriserte inn at allmuen var noe mer 

enn bønder: 

 

‖Allmogekulturen blev föremål för interesse, blev museiförmål. Själva ordet museiförmål hör till sekelskiftet. Det 

man upptäckte var att allmogekulturen med alla dess föremål var ett område som museerna på något sätt skulle 

beskriva. Det kulturhistoriska museet svarar så mot ett behov, de allt flere lokale samlingarna är manifestationen av 

detta förändrade synsätt.242  

 

Overgangen fra oppmerksomheten om fornminner till allmuens kultur, eller det Björkroth betegner 

som et paradigmskifte med langsiktig påvirkning på museumsvirksomheten. Om minnene og 

fornminnene ble betraktet som utslag av nasjonalromantikk, så markerte de nye foreningene et 

nyanseskille. Nasjonalromantikken var ikke så romantisk lenger, snarere var det mer snakk om 

nasjonalrealisme med innslag av nasjonalromantikk. Nasjonalromantikken før 1905 hadde for sin 

del hatt en retorikk, og et syn på museer og bevaringsinstitusjoner som til dels avvek fra den 

nynasjonalismen som opptrådte etter 1905. Den nye nasjonalismen framsto i større grad som en 

hembygdsnasjonalisme, som tok i bruk hembygd som et retorisk virkemiddel, og steg for steg 

utviklet en heimbygds-retorikk. Ungdomslagsbevegelsen var en del av heimbygdens fortropp.  

Den plass opprettelsen av museer hadde knytter så Björkroth knytter til det øvrige folkedannelses-

arbeidet i heimbygdsrørelsens regi enn til en diffus nasjonalromantikk. Hun knytter det også til 

samfunnsengasjement og til nye sosiale grupperinger som entrer den politiske maktarena.
243

  

Mye taler for at den frilynte ungdomslagsbevegelsen i Norge og deres museumsengasjement på 

mange måter bygget på samme grunnlag.  

                                                 
240 Ibid., 48. 

241 Ibid., 50. 

242 Ibid., 42. 

243 Ibid., 209. 
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 Folkedannelsesarbeidet må i sin tur analyseres ut fra andre forståelsesrammer, enn hva vi i dag 

legger i begrepet. Ved inngangen til 1900-tallet var folkedannelsen en integrert del av prosessen 

med og omfordele makten i samfunnet. Politiske spørsmål som preget denne var foruten 

unionsspørsmålet også stemmerett, sosiale velferdsordninger, språkspørsmålet osv. Bestemmelsen 

om at alle borgere av samfunnet hadde rettigheter og plikter i dette samfunnet, ble også knyttet til at 

alle hadde rett til å ta del i kulturen. Kunnskapen om landets historie, kulturarv og liv i det fortidige 

ble på denne måten bundet sammen med opplæringen av landets innbyggere til borgere i et 

demokratisk samfunn. På mange måter var dette i tråd med det Rikard Berge foreskrev både i sin 

heftet Bygdesamlingar fra 1907 og i artikkelen ‖Decentralisation: Folkeminne-Historielag-

Bygdemuse‖ fra 1919. Å skape forestillinger om en felles fortid kunne tjene flere formål. Et formål 

er å tilby et grunnlag hvor sosiale identiteter kan bygges. Et annet formål er å framstå som en måte 

for individet å relatere seg selv til sosiale felleskap.  

  I følge historikeren Ola Svein Stugu, ble lokalhistorien i denne sammenhengen et middel for 

den enkelte til å finne sin plass i det historiske forløpet.
244

 Interesse for lokalhistorie får ved det 

flere aspekter og en funksjon på flere nivå. Den ble både et middel for individets egen identitets-

prosess, samtidig som den også tjener som identifikasjonsramme for større kollektiv og politiske 

grupper. Den frilynte ungdomslagsbevegelens interesse for lokalhistorie og museer kan sees i dette 

perspektivet. Spørsmålet er imidlertid om det egentlig var det nasjonale og Norge som kan sies å 

være den eneste årsaken til den store interessen det etter hvert skulle vise seg å bli for etablering av 

lokale og regionale museer. Hans Jacob Ågotnes sier at det var bygda man var stolt av, og at det 

‖norske‖ bare var en av flere referanserammer.
245

  

  Blant museumsmonografiene som inngår i denne avhandlingens kildegrunnlag framgår det 

også at i forbindelse med opprettelsen av museet hører det til sjeldenhetene at det er det nasjonale, i 

form av en felles nasjonal arv, som trekkes fram som bærende argumenter. I stedet er det stedet, 

bygda og distriktet som løftes fram, og i begrunnelsen legges det vekt på stoltheten over den gamle 

kulturen som her kan oppvises, samtidig som det er en frykt for at de gamle gjenstandene og husene 

blir kjøpt opp og fraktet ut av innenlandske og utenlandske oppkjøpere. Spørsmålet blir da i hvilken 

grad man kan skrive disse museene inn i en nasjonal eller by/ bygd kontekst. På den annen side 

framstilte også disse museene også det som kan beskrives som store, altomfattende identiteter og 

kulturer. Det var bondekulturen som sto i sentrum og det var det førindustrielle bondesamfunnets 

seder og skikker, arbeid og kultur som skulle tas vare på. Det store antallet lokalhistoriske lag og 

foreninger i Norge etter 1905 forklares også gjerne på bakgrunn av deres politiske funksjon.  

                                                 
244 Ola Svein Stugu, "Lokalhistoria og den nasjonale identiteten", i Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale, red.
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Det vil si at interessen for lokalhistorie må forstås som et ideologisk forsvar av lokalsamfunnet i 

møte med det moderne industrisamfunnet i Norge etter 1900. Dette er i tråd med Trond Nordbys 

argumentasjon rundt fenomenet ‖agrarnasjonalismen i Norge‖. 
246

 Historikeren Harald Winge 

hevder på sin side at den lokalhistoriske bevegelsen ikke bare må sees på som en tilbakeskuende 

forsvarsreaksjon i møte med det moderne samfunnet. Like viktig var bevegelsens proaktive 

funksjon, hvor lokalhistorie aktivt ble tatt i bruk for å styrke samfunnet i tider med dramatiske 

endringer.
247

 I den sammenheng er det interessant å se nærmere på hvilke formål som ble formulert 

av museenes initiativtakere. 

 

 

Formålet: Til fedrenes ære og ungdommens oppdragelse 

 

Ved å vise fram bygninger og gjenstander, kunne museene fortelle at bygda var rik på verdifull 

kultur og at bygda hadde vært seg bevisst å ta vare på den. Initiativtakerne var opptatt av det norske, 

og selv om museene for en stor del ble satt inn i lokale kulturkontekster, kunne de også plasseres 

inn i en stor moderne fortelling om det nasjonale. Museene ble i mange sammenhenger det Rikard 

Berge hadde framhevet at de skulle være, nemlig at de skulle være lokalsamfunnets kulturvern-

sentra. Deres oppgave var å sikre bygdesamfunnets kulturarv, samtidig som de også skulle bidra til 

å skape kulturtradisjoner som kunne fremme og styrke den lokale identiteten, og gikk på den måten 

inn i lokale og regionale museer identitetsprosjekter. Gjennom det fikk de også en rolle i 

spenningsfeltet mellom sentrum og periferi. Koblingen til den frilynte ungdomslagsbevegelsen og 

den lokalhistoriske bevegelsen satte dem også inn i spenningsfeltet mellom periferiens- og 

sentrumseliter og deres politiske verdigrunnlag.  

  På en annen side er det også mye som tilsier at museene kan sees på som en reaksjon på det 

moderne samfunnets endringer, ved å stå fram som en bevarer av den materielle kulturen som det 

moderne samfunnet ikke lenger anså som formålstjenlig. På denne måten fikk museene seg tillagt 

en kommentar oppgave til det moderne samfunnets omlegging av tradisjonelle næringsveier og 

voksende industribasert masseproduksjon. I tillegg skulle museene åpne for folket et nytt syn på 

historien om bygdenes fortidige arv, og vekke ‖ en ny kjærlig ærbødighet for alle minner vi har i 

arv etter henfarne slekter‖, for å sitere Shetelig.
248

 Museenes bevaring og fortidsproduksjon rettet 

seg med dette mot sin egen samtid og fikk en politisk og ideologisk betydning. Samtidig som deres 

formålsparagrafer hadde karakter av det som kan beskrives som et devolusjonistisk kultursyn.  

                                                 
246 Se note 218 og 219.  

247  Harald Winge, "Norsk lokalhistorisk litteratur 1870-1995", i Arbeid for lokalhistorie og kulturvern, Landslaget for lokalhistorie, red.
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Dette kultursynet innebar at de utvalgte objektene fra fortiden fikk rollen som representanter fra en 

‖svunden tid‖, en tid som utviklingen i samfunnet er i ferd med å legge øde. En slags ‖gullalder‖, 

og hvor endringene som hadde funnet sted etter denne ‖gullalderen‖ i prinsippet var negative. 

Sporene tilbake til fortiden kunne gå tapt hvis det ikke ble foretatt en organisert innsamling og 

registrering av gamle hus og gjenstander som ikke lenger var i bruk og ofte bare stod i vegen.  

  Opprettelsen av museene fulgte en mer eller mindre fast prosedyre. Gjerne ble det først dannet 

en eller annen form for interimsstyre eller arbeidskomité. I regi av komiteene ble det så sendt ut en 

henvendelse eller skriv til de av byens, bygdas eller distriktets innbyggere som kunne være aktuelle 

støttespillere i forbindelse med museets opprettelse. Henvendelsen inneholdt gjerne en forespørsel 

om økonomiske midler, gjenstander eller annen form for bistand. Invitasjonsbrevene var gjerne 

innledet med en redegjørelse for det nye museets formål og begrunnelsen for museumsprosjektene 

var relativt like. Gjennomgående fulgte invitasjonsskrivene et oppsett hvor dalen eller distriktets 

gamle, rike kulturarv først ble framhevet. I neste avsnitt fulgte så gjerne et varsku om trusselen fra 

omreisende antikvitetsoppkjøpere og (gjerne i samme åndedrag), det moderne samfunnets følger når 

det gjaldt utraderingen av det gamle samfunnets kultur og kulturarv. En underliggende tone var 

usikkerheten om hvorvidt initiativtakerne var sent ute med sin bergingsaksjon. En gjennomgående 

oppfatning i invitasjonsbrevene var også at mye var ødelagt eller kastet av den tidligere tids minner. 

De som ville samle bygdens minner hadde vansker med å finne de former som i århundrer har vært 

holdt levende. Deretter ble så opprettelsen av det planlagte museet lansert som en løsning på 

problemet. Initiativtakerne henstilte deretter til de som mottok invitasjonsbrevet om å støtte opp om, 

enten ved å gi gjenstander eller penger, til foretaket.  

  Et illustrerende eksempel på ordlyden i et slikt invitasjonsbrev er å finne i ‖Innbydelse til at 

tegne Bidrag til Opprettelse av et Folkemuseum i Hallingdal‖, som landbruksdirektør Tandberg 

forfattet i 1899. Her heter det blant annet:  

 

‖I vore Dage drives en betydelig Opkøbertrafik af Gamle Gjenstande, og fortsættes denne uforstyrret, vil hele 

Dalen være feiet ren for alle Sager af Kulturhistorisk Værd. For saavidt mulig at søge reddet hva der endnu findes 

tilbake af saadanne fra Salg eller Tilintetgjørelse, har man troet det heldigt at søge oprettet i Dalen et Folkemuseum, 

der omfatter Gjenstande, som enten er gaaet af brug eller ifærd med at forsvinde.‖
 249 

 

Selv om initiativene til de nye museene ofte stammet fra privatpersoner skulle de være et slags 

‖allemannseie‖. Bygdens og småbyens innbyggere ble oppfordret til å gi gjenstander, enten som 

gaver eller til utlån. Museet skulle sikre deres trygge forvaring for ettertidens slekter.  

De skulle bevares ordentlig og de skulle katalogføres og assureres.  

                                                 
249  Indbydelse til at tegne Bidrag til Oprettelse af et Folkemuseum i Hallingdal, i
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Samme argumentasjon som finnes i invitasjonsskriftet fra Hallingdal er å finne hos initiativtakerne 

bak Glomdalsmuseet rundt ti år senere. Målet var ‖At skabe et Stykke Fædrelandshistorie, som kan 

fortælle os, hvorledes vore Fædre her i Dalen førte sin Kamp for Tilværelsen.‖
250

 Det særegne med 

museet på Elverum var samtidig at det representerte en lokal reaksjon mot museet på Hamar. 

Bygdens kulturminner var bygdens egne, og Glåmdalen hadde ‖ en gammel og rig Kultur, som ikke 

er tjent med at gives en beskjeden Plads i et eller andet Museum udenfor Distriktet.‖ Men også her 

skulle museet demme opp for at uvurderlige gjenstander kommer på oppkjøpernes hender og føres 

ut av dalen. 

  Denne korte gjennomgang av de nye museenes formålsparagrafer underbygger på mange 

måter en tilnærming om at deres oppgave både var å bidra til kulturhistoriens bevaring, samtidig 

som de også fikk i oppgave å framstå som en form for institusjonell ideologiprodusent i det samme 

samfunnet. Om man ser opprettelsen av lokale og regionale museer i lys av dette, kan det hevdes at 

museene innenfor rammen av ungdomslagsbevegelsens folkeoppdragelsesprosjekt, fikk i oppgave å 

gjøre innbyggerne ‖hjemmekjære‖, glad i bygda og hjemstedet. Gjennom denne kunnskapen og 

bygda som forankringspunkt skulle den oppvoksende slekt framstå som opplyste borgere i et 

demokratisk, egalitært samfunn. Dette var en oppgave museene hadde felles med bibliotekene, 

folkeakademiene, og en rekke andre organisasjoner og institusjoner. Museene og bibliotekenes 

oppdragerfunksjon i kjølvannet av opplysningstanken hadde vært en slitesterk ideologi helt siden 

1700-tallets leseselskaper. Dette var en tradisjon ført videre av pionerer som Henrik Wergeland og 

Eilert Sundt på 1800-tallet.
251

   

  Rollen som folkeoppdrager ble også anskueliggjort ved at museene skulle framvise landets 

fortid og historie på en ‖billedlig‖ måte. Når argumentasjonen så sterkt kunne føres for et samarbeid 

mellom skole og museum forteller det om både en ideologisk, en funksjonell og en pragmatisk 

tilnærming til folkeoppdragerrollen. Landets skolevesen hadde helt fra 1800-tallet vært et av statens 

hovedanliggende. En kobling mellom museum og skole bidro også til å legitimere de nye museene 

som samfunnsinstitusjoner, ikke bare lokalt, men også i nasjonal sammenheng. Skole og museum, 

nasjon, identitet og oppdragelse sto fram som motiveringens stikkord.  

  Når det kom til utforming var i hovedsak museene bygningsmuseer, bondesamfunnets gamle 

stuebygninger, stabbur og loft, fjøs og stall, kjoner og smier, dominerte. Unntaksvis ble andre typer 

av bygninger gjenreist på deres områder. Bygningene skulle være gamle, det var 1600- og 1700 

tallets bygninger som vekket oppmerksomheten.  
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Blant de mindre bygdesamlingene var de fleste bygningene fra det 19. århundre.
 252

   

En annen faktor som påvirket museumssamlingenes innhold var kostnadsnivået på de gjenstandene 

som museer ønsket å erverve. I enkelte bygder, som i Hallingdal, i Telemark og i Setesdal, hadde 

oppkjøpere lenge operert på oppdrag fra større museer og private samlere. Deres virksomhet var 

prisdrivende, og de lokale museene hadde i liten grad mulighet til å konkurrere med de større 

institusjonene. Det finnes allikevel eksempler på at de profesjonelle oppkjøperne også solgte til 

lokale og regionale museer, men da gjenstander som det økonomisk var mulig å erverve lokalt. Hva 

var da det gjennomgående trekk i museenes samlingservervelse? Stikkordet er gaver, direkte kjøp 

fra eiere og auksjoner. En beretning fra Voss folkemuseum kan illustrere framgangsmåten
253

: I mai 

1919 sto det i bladet Hordaland en oppfordring fra styret i Voss folkemuseum om å gi gjenstander 

til samlingen. Det ble nevnt husbunad, redskap av alle slag, kjøreinnretninger, hverdagsklær og 

festklær, pyntegjenstander, dokumenter og bøker. Også på Voss kjøpte man fra private eiere. 

Fortrinnet man hadde, var den nære kontakten mellom samler og potensiell giver. 

Innsamlingsarbeidet ble allikevel organisert noe ulikt de forskjellige stedene. En metode var de 

såkalte arbeidsnemnder i de respektive bygdelag, gjerne med forankring - i det lokale 

ungdomslaget.  

  De nye museenes oppdrag som bevarer ble ofte satt inn i en abstrakt, gjerne ideal 

fortolkningsramme, ladet med symbolsk mening. Museets artefakter var levninger og minner om en 

svunden tid. Meningskomplekset pekte mot artefaktenes betydning som symboler i en lokal eller 

regional identifikasjon. De gamle husene, bohavet og redskapene var bærere av, og skulle uttrykke 

et nærmest metafysisk innhold. En erindring om livet i ‖gamle dager‖.  Fortidslandet, som  

David Lowenthal betegner det som i boken The Past is a Foreign Country.
254

  Museenes 

berettigelse ble på denne måten legitimert gjennom innsamling og bevaringsoppgaver, og de fikk 

oppdraget med å demme opp for og motvirke følgene av det moderne samfunnets inntog på 

landsbygda i Norge. Så mens folkeoppdragelsesperspektivet og samlingsaspektet på denne måten 

kan relateres til det som kan betegnes som museenes erkjennelsestrekk, kan på den annen side deres 

formidling, iscenesettelsen av kulturhistorien og funksjonen som tilskrives det, betegnes som 

samfunnsorienteringen. I museenes utstillinger og arrangementer kom folkeoppdragelsesaspektet så 

konkret til uttrykk. Gjennom stevner og arrangementer skulle forståelsen for den gamle kulturen 

vekkes.  Fedrelandskjærlighet, nasjonsbygging og folkeoppdragelse skulle vinnes gjennom 

opplevelse, innlevelse og deltakelse. Med Sandvig som inspirator var det ikke de skjematiske 

oppstillinger, men levende ‖hjem‖ som skulle være museets historiefortellere.  

                                                 
252 For en oversikt, se i den sammenheng ‖Museenes gamle bygninger‖, forfatter ukjent, i Årbok 1935, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers 
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Ved å gå inn i en av museets bygninger, skulle den besøkende vandre inn i en slags ‖tidsmaskin‖. 

Innredning, bohave og hjemmets gjenstander skulle vises slik de tidligere hadde stått, eller i hvert 

fall slik man ‖mente‖ det kunne vært. Det samme gjaldt for museenes uthus, verksteder, utmarkshus 

osv. Verktøy, redskaper og produkter skulle vises i sin rette, naturlige, sammenheng.  

Denne tilnærmingen var en premissgivende målsetting som søkte et konkret uttrykk. Metoden var å 

flytte hus og gjenstander for så å vise rundt og demonstrere eldre arbeidsprosesser. Til grunn lå, 

som på Sandvigs Maihaugen, illusjonsprinsippet, og hvor utkledde omvisere i gamle klær eller 

folkedrakter fikk rollen som beretningens fortellerstemme. Sammen med bygningene og 

innredningene skapte de en slags illustrasjon til historiens skrevne ord. Materialet måtte derfor 

legges slik frem at det ble forstått og samtidig ikke virket kjedelig. Iscenesettelsen fikk etter hvert 

flere uttrykksformer enn de rent utstillingsmessige. Fortidspresentasjonen gikk her hånd i hånd med 

bygdelagstevner, historiske spill, fester og sammenkomster av ulikt innhold. Samlingene ble tatt i 

bruk både som kulisser i teateroppsetninger og som ramme for stevner og sammenkomster.  

 Nå var det ikke bare en ideologisk føring som lå bak ideen om iscenesettelse og det å bruke 

museumsarealet som stemneplass og møtested. En annen tilnærming var langt mer pragmatisk.  

I arrangementene lå muligheten til å finansiere museets drift og innsamling. Aktivitetene fikk med 

det (minst) to funksjoner, hvor den ene var foranket i ideen om opplevelsen som inngangsport til 

fortidsforståelsen, mens den andre var mer pragmatisk, i den forstand at arrangementene var 

lokalmuseenes største inntektskilde.  

 Samlet sett sto museene med sin iscenesettelse likevel fram som en visualisering av det gamle 

bondesamfunnets artefakter og livsformer. De ble også en arena for aktiviteter, fester og opptog. Til 

sammen var dette med på å skape og opprettholde en forestilling om hva museene var og var ment å 

skulle være: Nemlig en samling av gamle hus, geografisk organisert i de respektive distrikters 

lokale områder. Innredet med gjenstander som viste stedlige uttrykk og variasjoner, i innredning, 

husbunad og materiell kultur, en samling hjem, i beste Anders Sandvigs ånd. Museene kunne på 

denne måte sies å befinne seg i et grenseland mellom myte og en faktuell virkelighet. Et grenseland 

hvor historiens materielle levninger var til stede, men som innenfor museets rammer, både 

territorielle og ideologiske, ble satt sammen, tolket og presentert som en beretning om det fortidige 

livet. På denne måten kunne museene, ved å relatere virksomheten, i tillegg til den folke-

oppdragende, til (minst) tre underliggende praksiser, legitimere sin berettigelse, nærmere bestemt en 

samlingsorientert og faktuell praksis. Denne praksisen var igjen nært forbundet med museet som 

arena for kulturarvens iscenesettelse som i sin tur var nært forbundet med museet som et sted for 

opplevelse for den enkelte og for et større publikum. En fjerde praksis, eller mer rett, et aspekt ved 

disse museene var møtestedet, hvor det ble lagt til rette for et møte mellom tid og sted, mellom 

mennesket og historien og mennesker i mellom. 
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2.2.  

ET POLITISK SAKSFELT UNDER KONSTRUKSJON  

 

Arendal Skoles offentlige Museum og bibliotek ble, som det første museet med en klart uttrykt 

lokal forankring, innvilget statstilskudd i 1897.
255

 To år senere, i 1899 åpnet Stortinget på nytt 

mulighet for at lokale museer kunne tilgodeses med slike tilskudd. Denne gang gjaldt det tilskudd 

til Skien Museum og Tønsberg Museum.
256

 Ordskiftet i tilknytning til disse bevilgningene 

aktualiserte fra Stortingets side en etterlysning av prinsipper som skulle gjelder for tildeling av 

statstilskudd til de lokale og regionale museer. Kapitlet innledes med å beskrive en del av de 

begrunnelser som Stortinget fant at det statlige engasjementet overfor de kulturhistoriske museene 

burde bygge på. Interessant i den sammenheng er å se nærmere på hvilke oppfatninger som 

Stortinget begrunnet sitt engasjement med på dette området. Deretter fortsetter jeg videre med å 

beskrive innholdet i den politikken som ble utformet og med det arbeidet som Kirke – og 

undervisningsdepartementet gjorde i den forbindelse. I den sammenheng trekkes også inn de 

initiativ som ble gjort fra departementets side når det gjaldt å bygge opp et sakkyndig apparat i 

museumsspørsmål i samme tidsrom, først initiativet med å knytte til seg fagpersoner fra 

museumsmiljøet, dernest opprettelsen av et eget fagorgan, Kulturminnerådet (1919 – 1925). 

 

 

Politikkens motiveringsgrunnlag 

 

En gjennomgående begrunnelse for opprettelsen av folkemuseer fra slutten av 1800-tallet og de 

første tiårene av 1900-tallet var samfunnsutviklingens trusler mot landets folkekultur. 1800-tallet 

framstår på mange måter som de store samfunnsendringers århundre i Europa, og siste halvdel var 

preget av sterk befolkningsvekst, modernisering av landbruket, industrialisering og vekst i byenes 

befolkning.
257

 På den annen side preges tiden av en økende interesse for den folkelige kulturen hos 

lag av befolkningen. I tillegg til ønsket om å bevare folkekulturens kulturarv, kan noe av 

bakgrunnen sannsynligvis også tilskrives den nasjonale symbolverdien som folkekulturen ble 

tilskrevet i samtiden.  

 Ved inngangen til 1900-tallet var Norge fremdeles i union med Sverige.  

I tillegg hadde landet en over fire hundre års unionshistorie med Danmark. De politiske forholdene i 

unionen med Sverige ga likevel større grad av selvstyre enn hva som hadde vært tilfelle i unionen 
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med Danmark. I første rekke var det som bandt landene sammen en felles utenrikspolitikk og en 

felles konge. Det betyr ikke at unionstiden var uten politiske spenninger, men i hovedsak dreide 

unionskonfliktene seg om, i hvert fall fram til midten av 1880-årene, om de to rikenes stilling 

innenfor unionsfellesskapet og ikke om unionens oppløsning.
258  

Med statsrådsaken i 1885 som 

milepæl framstår de siste to tiårene som konfliktfylt, og en tid da oppløsning av unionsforholdet 

etter hvert ble satt på den politiske dagsorden.  

 I sin hovedfagsoppgave i historie ‖Kolleger eller konkurrenter‖ om Nordiska Museet og 

Norsk Folkemuseum, kommer Schmith Galaaen inn på at begge museenes opprettelse falt sammen i 

tid med den siste og mest konfliktfylte delen av unionstiden.
259

 Galaaen viser likevel til at 

konfliktnivået ikke var like høyt hele tiden, og at graden av konfliktorientering og samarbeidsvilje 

varierte i ulike grupper i de to landene. Forsterkende på konflikten var særlig forholdet mellom 

Høyreorienterte grupper i Sverige og Venstreorienterte krefter i Norge, grupperinger som på mange 

måter framsto som sterke representanter for de nasjonalistiske hovedstrømningene i hvert sitt land. 

Disse forankringene i ulike politiske leire illustrerer på mange måter nasjonalismens kompabilitet. 

Men selv om nasjonalismen som europeisk fenomen utviklet seg på slutten av 1800-tallet fra en 

liberal politisk tilknytning til en hovedsakelig konservativ tilknytning var den norske nasjonalismen 

på denne tid fremdeles knyttet til demokratiske politiske ideer.
260

 

  Konkret dreide konfliktene mellom Sverige og Norge mot slutten av unionstiden seg om 

utenriksstyret. Stridens utgangspunkt var den felles utenriksministeren, men dens kjerne ble etter 

hvert spørsmålet om konsulatvesenet. Dette spørsmålet førte utover 1890-årene til en rekke kriser, 

og med en topp i 1895. Årene forut hadde resultert i en rekke kompromissutspill fra norsk side, men 

den svenske offensiven vinteren og våren i 1895 tvang fram et norsk forhandlingstilbud. I etterkant 

av denne krisen ble det så nedsatt en egen unionsrevisjonskomité, men komiteen kom ikke til 

enighet og da med flere unionsrelaterte konflikter som følge.
 261

 De to mest dramatiske hendelsene 

fant sted i 1889 og i 1900. Den første gjaldt uenigheten omkring det nasjonale symbolet flagget, det 

andre gjaldt moderniseringen og ubyggingen av norske festningsanlegg langs grensen til Sverige.
262

  

De fire første årene av 1900-tallet framstår likevel som en periode preget av kompromissvilje fra 

både norsk og svensk side. Forhandlinger om konsulatsaken ble gjennomført og man kom fram til 

en løsning med konsuler for hvert rike. Uklarheten i avtaleteksten viste seg allikevel så stor at da 

konsulenes forhold til utenriksministeren skulle nedfelles i lovs form, framsto de to regjeringenes 

                                                 
258  Nilsson (1985), 18.  

259 Schmidt Galaaen (2005), 22. 

260 Schmidt Galaaen (2005) 23. Se også Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780. Programme, myth reality (Cambridge 1992), 101ff 

261. Sten Carlssom og Jerker Rósen, Tiden efter 1718, Svensk historie, bd. 2 (Stockholm 1970), 438ff; Jostein Nerbøvik, Norsk historie 1860-1914 

 . Eit bondesamfunn i oppbrot, (Oslo 1999), 192 ff; Fuglum (1988), 86-93. 

262 For en mer utførlig beskrivelse av flaggsaken, se Marius Bjørnson Hofstad, ‖Kristiania Flagsamlag – et vellykket nasjonalt prosjekt‖,  

 Fortid Historiske studenttidsskrift UiO 1(2004), 30-33. 



 113 

forslag som uforenelige. Videre forhandlinger ble forsøkt, men i februar 1905 kom det til brudd 

mellom partene. Fra norsk side ble det mobilisert som en følge av bruddet, mens man på svensk 

side fremdeles forsøkte å formulere nye forhandlingsprogram. Forsommeren 1905 ble konflikten 

mellom unionspartene nok en gang tilspisset, og unionen ble ensidig fra norsk side sagt opp 7. juni 

1905. På svensk side ble denne ensidige oppsigelsen ikke akseptert og mulige mottiltak ble 

vurdert.
263

 Sommeren 1905 var preget av uvisshet, både når det gjaldt det videre forholdet mellom 

Norge og Sverige. Begge rikene søkte støtte hos de europeiske stormaktene og krigsfaren var reell.  

I oktober endte det hele likevel med undertegnelsen av et forlik, og Sverige anerkjente Norge som 

en selvstendig stat. Den 26. oktober 1905 frasa kong Oscar II seg den norske tronen - og unionen 

mellom Sverige og Norge var oppløst. Både årene før og årene etter 1905 var en politisk 

brytningstid. Statsviteren og journalisten Tim Greve karakteriserer da også tiden etter 1905 med 

begrepet ‖den nye arbeidsdagen‖.
264 

 Implisitt i dette begrepet ligger både arbeidet med å 

konsolidere en egen norsk stat og det å skape en felles kulturell plattform for landets innbyggere. 

  I spørsmålet om museer og den politikk som skulle føres på dette området er det i denne 

sammenheng interessant å undersøke i hvilken grad den partipolitiske sammensetningen i 

Stortinget, og de respektive partienes ståsted i kulturpolitiske spørsmål avspeilet seg i museums-

spørsmål. Et spørsmål i den sammenheng er om Stortinget i disse spørsmålene var preget av 

konsensus, eller om det fantes partipolitiske motsetninger. Ved valget i 1900 hadde partiet Venstre 

ikke mindre enn 74 av Stortingets 114 representanter. Etter valget i 1903 var antallet representanter 

fra Venstre 48, mens Høyre hadde 47 representanter og Moderate Venstre 10 representanter. De 

øvrige 12 representantene var fordelt på partiene Arbeiderdemokratene, Det Norske Arbeiderparti 

og samlingspartiet.
265

  Ved valget tre år senere, i 1906 vant Venstre en overveldende valgseier og 

fikk med det 76 representanter, mens Samlingspartiet fikk 37 representanter, Arbeiderdemokratene 

4 representanter og Det Norske Arbeiderparti 10 representanter. Denne tendensen holdt seg, og helt 

fram til valget i 1918 var partiet Venstre det parti med flest representanter. 

  I de første tiårene av 1900-tallet tilhørte det store flertall av representantene fra landdistriktene 

partiet Venstre. Høyres og Arbeiderpartiets representanter kom for sin del i stor grad fra byer og 

småbyer. De politiske skillene var på denne måten merkbare i partienes geografiske oppslutning.
266

  

Venstres stortingsgruppe framsto likevel som en noe uensartet gruppe. Her fantes både moderat-

konservative og andre mer utpreget radikale. I tillegg fantes også representanter som inntok radikale 
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standpunkter i bl.a. sosiale spørsmål, men som var konservative i kulturspørsmål. Gruppens 

Venstrefløy besto av folk som politisk sto Arbeiderdemokratene nær. I nær sagt alle spørsmål av 

betydning fantes det innenfor Venstregruppen enkelte som hadde vanskelig for å innordne seg 

flertallets oppfatning.  

  I spørsmålet om lokale og regionale museer rådet likevel en gjennomgående verdikonservativ 

orientering. Det gjaldt å verge landets kulturarv i nasjonens og folkeoppdragelsens tjeneste. 

Unionsoppløsningen var ikke bare en nasjonal frigjøring, det var også en seier for det frie 

folkestyret i Norge. Under behandlingen av museumstilskuddene i statsbudsjettet 1906/1907 kom 

da også statsråd Otto Jensen med et utsagn som på mange måter illustrerer en underliggende 

motivering for statens engasjement i museumssaker, ikke bare i de sentrale museene, men også i de 

mindre og lokale.
 
Statsråd Jensen budskap var at selv om Norge i europeisk sammenheng kunne 

framstå som et ‖ungt folk, uden fortid‖, var Norge et ‖gammelt kulturfolk‖.
 267

 Norges gamle 

kulturminner var truet, både av utenlandske oppkjøpere og samlere, og av utenlandske museer som 

ønsket å framvise norske kulturminner som del av en etnografisk samling i europeisk sammenheng.  

 Statsråd Jensens hovedbudskap var at på tross av at landet både var ungt og fattig, skulle ikke 

det gi rett for utenlandske oppkjøpere å føre landets gamle kulturarv ut over grensene og hjem til 

sine egne land. Å forhindre dette var, sett med statsrådens øyne, en oppgave som kalte på alle 

nordmenn. I denne for landets kulturarvs ellevte time måtte kreftene forenes, og museenes oppgave 

var for Jensen det at ‖ vore børn og børnebørn kan komme i disse samlinger og se, hvordan vort 

folk har levet gjennom tiderne.‖ Den store oppgave som sto i forgrunnen var at de folk som sto bak 

museenes opprettelse og drift, og som hadde vist interesse og sans for landets minnesmerker fikk 

midler til å gjøre dette ‖nationale arbeidet‖, og museenes søknader om tilskudd kunne på den måten 

forstås som henvendelser Stortinget aldri ville angre på at det hadde gitt penger til.
 268

 Jensen gjorde 

seg her til talsmann for en oppfatning som gikk ut på at den norske kulturarven var utsatt for trusler 

fra mange hold. Eksempler på dette var lett å finne og for å illustrere sin bekymring viste Jensen til 

Danmarks tidlige initiativ om en felles kulturhistorisk samling for tvillingrikene i København 

tidligere i 1800-årene, noe som resulterte i opprettelsen av det som etter hvert ble universitetets 

Oldsakssamling. Europeiske samlere og museer var også aktører som kunne representere en fare i 

bestrebelsene med å bevare den norske kulturarven innenfor landets grenser.  

 Statsråd Jensens bekymring vant gehør i Stortinget, og både Høyre og Venstres representanter 

delte kirkestatsrådens uro over at landets kulturarv ble ført utenlands, og deres felles bekymring ble 

med dette satt inn i en større nasjonsbyggende sammenheng. I forlengelsen av dette tok også en 

annen statsråd, Sofus Anton Birger Archtander fra Venstre og statsråd i Departementet for 
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utenrikssaker, handel, sjøfart og industri, til orde for at landets kulturminner ikke bare skulle 

framheves for den ‖gamle nasjonale kultur‖ skyld overfor utlandet. Bevaringen av landets 

kulturminner inngikk også som en del av en slags indre bevegelse. En bevegelse som nå var i stort 

omfang og som hadde som mål ved hjelp de elementer av nasjonal kultur, som man ennå hadde 

omkring i landets bygder, å få ‖nationaliseret det hele land.‖ Med begrepet å nasjonalisere forsto 

Archtander det å arbeide for en fornorsking av landets byer, og ‖det hele land‖, så ensartet så godt 

som mulig. Det var for dette formålet, å bygge nasjonen Norge, som kulturminner og samlinger av 

kulturgjenstander, skulle tjene. Deres betydning i dette arbeidet måtte derfor ikke underkjennes.
 269

  

  Museene og deres samlinger framsto for Stortinget på denne måten som et middel i arbeidet 

med å knytte historiske bånd mellom folk og land. Her lå også en forståelse av at museenes 

fortidsbevaring også var rettet mot, og hadde betydning i egen samtid. Museet som samfunns-

institusjon fikk tillagt en ikke uvesentlig politisk og ideologisk betydning.
 
Debatten om landets 

gamle kulturarv fulgte i kjølvannet av unionsoppløsningen i 1905 og kan sees som en del av 

bestrebelsene med å bygge den nye nasjonen Norge. Et arbeid som for så vidt hadde pågått gjennom 

hele 1800-tallet, men som etter 1905 fikk et nytt innhold og en ny selvstendighet. I spenningsfeltet 

mellom den unge nasjonens Norge på jakt etter egne røtter og tesen om modernisering som 

nasjonsbygging, skulle landets museer framstå som en institusjonelt virksom handlingsideologi.  

  Ved å følge debatten videre i årene som kommer, avtegner det seg imidlertid en del 

interessante trekk. Ett er at det kan se ut som om en nasjonal begrunnelse for bevaring av landets 

kulturminner etter hvert blir fraværende i Stortingets debatter. En nærliggende grunn til dette kan 

muligens søkes i den felles forståelsen som syntes å råde om kulturminnenes betydning som 

nasjonens byggesteiner. Denne forståelsen på tvers av partilinjer bidro i sin tur til at temaet var lite å 

diskutere. Interessant er det å se at temaet utførsel av kulturgjenstander gjennom utenlandske 

oppkjøpere, stadig er å finne i debatten. Det gjaldt å sikre landets kulturarv mot utførsel. På den 

annen side førte ikke denne engstelsen til noe utførselsforbud i første omgang.  

  Et kanskje mer interessant aspekt i debatten var begrunnelsen, eller den funksjonen, som 

landets museer som kulturverninstitusjoner etter Stortingets oppfatning burde fylle, nemlig rollen 

som folkeoppdragere. Ved å ivareta denne rollen, kunne museene bidra til i det felles politiske 

prosjektet med å lære opp landets befolkning til å delta som borgere i et demokratisk samfunn. 

Museenes funksjon var å bidra til at landets historie ble et felles tankegods. Denne oppgaven skulle 

gjelde alle museer. Ved sentralmuseene kom i tillegg den vitenskapelige oppgaven. Ved de kultur-

historiske, lokale museene, ble oppgaven som folkeoppdrager på mange måter den fremste. I stor 

grad var det denne rollen som skulle komme til å legitimere at staten bidro med økonomiske 

tilskudd. I oppgaven som folkeoppdrager lå samtidig en forventning om at museene burde inngå i 

                                                 
269 Ibid., 2236 statsråd Archtander. 
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nære samarbeidsrelasjoner med de enkelte skolene som fantes på deres hjemsted. Om den 

ideologiske begrunnelsen for de lokale og regionale museer slik ble stadfestet i Stortinget, kom den 

praktiske delen av politikkutøvelsen til å implisere en rekke av mer prinsipporienterte debatter.  

  Ved inngangen til 1900-tallet hadde Stortinget allikevel ennå ikke avklart hvilke museer som 

burde støttes, og hvilke prinsipper som skulle legges til grunn for de museer som mottok støtte.  

På den annen side var det i ferd med å utvikle seg en form for sedvanepraksis. Kjernen i denne 

praksisen var at det var landets sentralmuseer som i hovedsak var statens anliggende. Den videre 

politikkutformingen kan på denne måten beskrives som ‖en sedvanepraksis i møte med et nytt 

problemfelt‖ (de lokale museene). Dette møtet brakte tre problemstillinger på bane. Det ene 

spørsmålet var hva som kunne berettige de nye museer en posisjon som statlig bidragsmottaker,  

det andre hvilke betingelser som skulle følge et eventuelt statsbidrag og det tredje var, hva en 

hensiktsmessig og ønskverdig funksjonsfordeling mellom de ulike museene i landet skulle være. 

Problemstillingene ble aktualisert i forbindelse med det årlige statsbudsjett, under kulturbudsjettets 

behandling. Budsjettdebattene bar preg av både å være en generell museumspolitisk debatt, 

samtidig som de også var debatter om en framtidig museumsstruktur.  

  Lokale og regionale museer kunne i liten grad skrives inn i et vitenskapelig oppdrag, slik de 

større museene kunne. Deres berettigelse som et statlig anliggende, ble i stedet orientert mot et 

bevarende og et folkeoppdragende oppdrag. Strukturdebattene handlet om å regulere og disiplinere 

det framvoksende feltet gjennom en definert funksjonsfordeling og utarbeidelse av et regelverk 

knyttet til statens bevilgninger.  

  Tre ulike tilnærminger eller snarere tre idealtypiske politikkorienteringer kan spores i 

Stortingets debatter. En sentrumsorientert, en periferiorientert og en som søkte å forene de begge. I 

den sentralt orienterte politikken synes det å ha vært lagt til grunn at det i første rekke var de 

sentrale museene, det vil si Universitetets Oldsakssamling, Bergen Museum, Videnskapselskabets 

Museum i Trondheim var et statlig anliggende. Denne tilnærmingen kan sies å framstå som en arv 

fra 1800-tallets politikk overfor museene. I den periferi orienterte tilnærmingen, ble distriktene og 

småbyens museumsinitiativer på den annen side satt inn i en nasjonal sammenheng, som autonome 

elementer. De lokale uttrykkene, variasjonene ble tillagt vekt, i kombinasjon med en aksept for 

kulturarven som lokalt identitetsskapende og folkeoppdragende. Tilnærmingen ble i forlengelsen av 

dette synet at statens politikk på museumsområdet også skulle bygge opp under og støtte disse 

initiativene. Det tredje tilnærmingen kan beskrives som et forsøk på å koble disse to orienteringene, 

i en hensikt å tilfredsstille flest mulig interesser og verdier. Politikkens praksis ble på denne måten 

et både og, noe som innebar en statlig støtte til både sentralmuseer og lokale og regionale museer.  
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De første statsbidrag - mot kirkestatsrådens innstilling 

 

I 1899 søkte Skien Museum og Tønsberg Museum om statsbidrag på respektive 500 kroner hver. 

Søknadene ble sendt Kirke- og undervisningsdepartementet, men departementet førte ikke opp noen 

bevilgning til museene i statsbudsjettet for 1899/1900. Departementets begrunnelse var at det ikke 

burde åpnes for tilskudd til lokale museer før Stortinget hadde hatt til behandling de retningslinjene 

som burde gjelde for tildeling av statstilskudd til lokale og regionale museer.
 
Et flertall av 

medlemmene i Stortingets budsjettkomité sluttet seg i sin behandling til departementets innstilling. 

To medlemmer i komiteen gikk inn for at museene skulle gis en bevilgning på kroner 400 hver. 

Disse medlemmene var folkehøyskolebestyreren fra Bratsberg Amt, Viggo Ullmann som 

representerte Venstre, og Høyrerepresentanten Anders Larsen, grosserer fra Tønsberg. Viggo 

Ullmanns rolle var i tillegg at han var komitéordfører for saken.
270

 

  Stortingets debatt om statstilskudd skulle innvilges mot departementets og budsjettkomiteens 

innstilling, illustrerer på mange måter de tilbakevendende problemstillinger som kom til å bli reist i 

årene fram mot 1920, når det gjaldt Stortingets og de lokale og regionale museer. Forenklet kan 

disse problemstilingene sammenfattes til tre hovedtyper. Den ene gjaldt forholdet mellom de 

mindre og de større museene, særlig når det gjaldt innsamling av arkeologiske funn 

(oldtidsminnene), men også når det kom til mer særpregede gjenstander, som eksempelvis 

historiske gjenstander knyttet til landets hvalfangst og selfangst. Det andre spørsmålet gjaldt om det 

skulle være et statlig ansvar å bidra til finansieringen av lokale museer. Et tredje spørsmål som også 

ble aktualisert gjaldt i hvilken grad Stortinget skulle følge departementets tilrådninger, eller selv stå 

for vedtak som stred mot departementets anbefalinger.  

  Representantene Ullmanns og Larsens hovedargument for å innvilge statstilskudd til museene 

i Skien og Tønsberg var den sterke lokale oppslutningen og betydningen av disse museenes 

samlinger. Partimotsetninger sto her ikke i veien når det gjaldt å fremme lokalmuseenes sak. Begge 

rettet de da også en kritikk mot departementets innstilling i saken og Ullmann gikk så langt at han 

til og med hevdet at bevilgningen til Skien Museum var avslått av departementet ut fra en 

motivering som syntes å gå i retning av at de små museene ikke var berettiget til å få noe bidrag, da 

de ‖snarest staar i veien for de større‖.
271

  For Tønsberg museums vedkommende hadde 

departementet avslått søknaden med den begrunnelse at dersom det skulle bli på tale å gi bevilgning 

til nye museer, som hadde oldsaker i sin samling, måtte det ha en så tilstrekkelig lokal finansiering 

at en egen konservator kunne tilsettes.  
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Stortingsforhandlinger 7 d 1899/1900, behandlet i Stortingstidende 1899/1900, 1094-1109.

 
271 Stortingsforhandlinger 7 d 1899/1900, behandlet i Stortingstidende 1899/1900, 1095 innledningsforedraget til  representant og komiteformann

 

 
  Ullmann. 
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Statstråd Vilhelm Andreas Wexelsen begrunnet overfor Stortinget departementets avslag med å vise 

til flere forhold som ble aktualisert i forbindelse med søknadene. En grunn til avslaget var at 

Stortinget ved en rekke anledninger tidligere hadde ønsket seg forelagt retningslinjer som skulle 

gjelde for statstilskuddene. En annen årsak var at departementet fant planene til både Tønsberg 

museum og Skien museum når det gjaldt innsamling og virksomhet svært ambisiøse, og egentlig så 

vidtrekkende at de vanskelig kunne la seg realisere. De planene som museene la for dagen var også 

utfordrende når det kom til forholdet mellom de større og de mindre museene når det gjaldt 

arbeidsområde og innsamling. For å illustrere denne bekymringen så Wexelsen med stor uro på 

Tønsberg museums arbeid med å etablere en arktisk samling, en samling som kunne resultere i at 

museet i Tromsø gikk glipp av viktige gjenstander. Statsråden var også uroet over de planer Skien 

museum hadde for arkeologiske gjenstander til sin samling. Dette kunne i sin tur resultere i at 

Universitetets Oldsakssamling ikke fikk tilgang til gjenstander og funn som kunne være av interesse 

her. Med Wexelsens egne ord, så burde de mindre museene av denne grunn: 

 

… indskrænke sig til et overkommelig omraade og trække noksaa bestemte grænser op for ikke at skade det, som 

er den største interesse, nemlig at statens museer virkelig kan faa en rigelig tilgang paa alt, hvorved huller kan 

stoppes og den videnskabelige forskning og studium ydeligere befordres.
 272 

 

Fra departementets side ville det derfor ikke bli ført opp statsbidrag til disse museene før de 

innskrenket seg til å være lokale etnografiske samlinger. Deres berettigelse måtte i så fall ligge i at 

de inngikk i et nært samarbeid med lokale skoleboksamlinger og skoler, slik som var tilfelle ved 

Arendals skoles Offentlige Bibliotek og Museum. De kunne også settes inn i en sammenheng med 

Arbeiderakademiene. Da kunne de spille en vesentlig rolle i folkeopplysningens tjeneste. Men selv 

om disse forutsetningene ble imøtekommet, kunne det likevel fra departementets side ikke innvilges 

tilskudd til lokale museer før retningslinjene var på plass. Ordskiftet i Stortinget kan tyde på at 

spørsmålet om ytterligere statstilskudd til mindre museer hadde en mer prinsipiell politisk side, enn 

det departementet hadde gitt uttrykk for i sin framstilling.  

 Under debatten sluttet flere av talerne seg til mindretallets innstilling, som Theodor Nilsen 

Stousland, representant for Venstre fra Lister og Mandals amt, og Christopher Knudsen, fra Høyre 

for Drammen. Stouslands begrunnelse var mer allmenn i den forstand at man fra statens side burde 

støtte opp under det lokale museumsinitiativer. Knudsens hadde en noe annen vinkling ved at han 

tok utgangspunkt i et sirkulære som var gått fra departementet til landets stiftsdireksjoner.
273

  

Sirkulæret gjaldt landets kirkeinventarer, som departementet forfattet etter påtrykk fra direksjonen i  

                                                 
272 Ibid., 1102 statsråd Wexelsen. 

273 Sirkulæret ble utstedt 15.4.1899 og sendt landets stiftsdireksjoner. Opplysningen er hentet fra Stortingsforhandlinger 7 d 1999/1900, 
 

 
behandlet i Stortingstidende 1899/1900, 1099 representanten Knudsen. 
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Foreningen til Norske Fortidsminners bevaring. I sirkulæret henstilte departementet og 

stiftsdireksjonene til landets sogneprester at kirkeinventar som ikke lenger var i bruk kunne 

overdras til de ‖af staten opretholdte museer‖ som gave, eller at de under alle omstendigheter først 

ble tilbudt disse museene før de eventuelt ble tilbudt andre. Når Knudsen brakte dette sirkulæret inn 

som en begrunnelse for å gi støtte til de lokale museene hang det sammen med at begrepet ‖af staten 

opretholdte museer‖ var brukt. Dette kunne forstås dit hen at kirkesaker kunne føres ut av de 

områdene som de tidligere hadde vært hjemmehørende i, eller til et museum i enten Kristiania, 

Bergen eller Trondheim. Dette selv om det var opprettet et museum i samme område som hadde 

meldt sin interesse for inventaret, med den begrunnelse fra statens side at de var utelukket på grunn 

av et fravær av statlig finansiering.  

 De komitémedlemmene som hadde valgt å følge departementets innstilling betonte på sin side 

de samme prinsipielle spørsmålene som departementet hadde lagt opp til. Representanten Lützow 

Holm fra Høyre viste til verdien i det å lytte til departementets vurderinger. Ullmann og Larsen 

hadde gjort seg til talsmenn for sine byers museer, men at denne lokale støtten skulle få en mer 

allmenn tilslutning var likevel ikke problemfritt.
274

  Det prinsipielt betenkelige i saken lå i den 

presedens som et positivt vedtak for museene i Skien og Tønsberg kunne føre til. Stortinget var 

kjent med at en rekke nye museer var under etablering og oppbygging, noe som igjen kunne føre til 

et press på Stortinget om nye og større bevilgninger. De økonomiske følgene kunne bli alvorlige, 

selv om de enkelte tilskuddene var relativt beskjedne. En innvilgelse av statsbidrag i den rådende 

situasjon, hvor regler for bevilgningene var under utarbeidelse, ville også skape en vanskelig 

situasjon for både departementet og Stortinget.
275

  

 Om Lützow Holm var prinsipiell i sin uttalelse, framsto et annet medlem av komiteens flertall 

mer tydelig i sine når det gjaldt departementets mulighet til å være prinsipiell og i sin skepsis til den 

virksomhet som de lokale museene sto for. Det var gårdbrukeren Markvarsen Holsen representant 

for Høyre fra Nordre Bergenhus amt. For han framsto saken slik at selv om museene søknader var 

begrunnet, ville han ha hatt betenkeligheter ved på den måten å ‖løpe‖ forbi departementet. Det 

kunne føre til at departementet ble presset til å anbefale tilskudd til museer som ikke hadde noe på 

statsbudsjettet å gjøre:
 
 

 

‖Thi skal man overhodet gaa til statsbevilgning til de museer, som der her er tale om, sa sætter man døren aaben 

paa vid væg for by og bygd. Naar man blot faar samlet sammen lidt smaat skrab som man kalder museum, saa skal 

der straks gives en statsbevilgning og saa faar vi et budsjett med en lang række poster; Tønsberg museum, Breviks 

museum, Sandvikens museum, Lillestrøms museum, eller hvad det nu alt sammen kommer til at hede.‖ 276 

 

                                                 
274 Ibid., 1098 representanten Lützow Holm. 

275 Stortingsforhandlinger 7 d 1899/1900, behandlet i Stortingstidende 1899/1900, 1098 representanten Lützow Holm. 

276 Ibid., 1100 representanten Holsen. 
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Resultatet av Stortingets behandling ble likevel at museene i Skien og Tønsberg ble innvilget 

statsbidrag. Skien fikk, med 70 stemmer, sitt bidrag på 40 kroner, mot å stille med 800 kroner i 

lokal finansiering. Tønsberg museum fikk det samme tilskuddet på likelydende bestemmelse om 

lokal finansiering, mot 25 stemmer.
277

  Kravet om en lokal finansiering to ganger så stort som 

statsbidraget, var i og for seg nytt. For museenes del representerte dette et nytt prinsipp om krav til 

lokal finansiering, ettersom det rådende var at museene vanligvis skulle skaffe til veie et tilsvarende 

beløp lokalt som det de fikk innvilget av staten. Under senere museumsdebatter ble det reist 

spørsmål om hvem som hadde lansert prinsippet om det dobbelte i lokalt bidrag, Stortinget eller 

departementet. Fra departementets side ble det da vist til at det var Stortingets eget vedtak fra 1899 

som hadde fastsatt det og at vedtaket hadde gitt en føring som departementet deretter tok med seg 

inn i arbeidet med å formulere mer omfattende retningslinjer for statstilskuddet.
278

 Ordskiftet i 

forbindelse med søknaden om statstilskudd fra museene i Skien og Tønsberg er illustrerende for 

debatten om de lokale museene ved inngangen til 1900-tallet på mange måter. 

 

 

Norsk Folkemuseum som sentralmuseum 

 

Hans Aalls ambisjon om at Norsk Folkemuseum skulle framstå som et landsdekkende 

kulturhistorisk museum, slik ‖Flyveskriftet‖ fra 1895 hadde lagt til grunn, og Aalls vekt på 

systematisk innsamling og vitenskapelig arbeid, representerte en ambisjon om å posisjonere seg i 

museumslandskapet. Denne posisjoneringen krevde samtidig en avklaring med de institusjoner som 

også hadde slike gjenstander i sine samlinger.  

 Det første statsbidraget til Norsk Folkemuseum ble innvilget i 1897, under regjeringen 

Hagerup, som en samlingsregjering bestående av Høyre, Moderate Venstre og Venstre. Statsråd for 

Kirke- og undervisningsdepartementet i denne regjeringen var Jakob Liv Rosted Sverdrup fra 

Moderate Venstre. Stortinget innvilget museet sitt første bidrag med 75 mot 33 stemmer.
279

 

Stortinget måtte likevel beroliges med at det ikke ble lagt opp til noen form for konkurranse fra 

Norsk Folkemuseums side med Kristiania Kunstindustri-museum og Universitetets Oldsakssamling, 

noe som var nødvendig for at statsbidrag skulle komme på tale. Av statuttene framgikk da også at 

Norsk Folkemuseum forpliktet seg til å tilby disse museene de gjenstander som måtte høre inn 

under deres rammer for å forhindre konkurranse. Gaver som Norsk Folkemuseum mottok var 

unntatt fra dette kravet.  

                                                 
277 Ibid., 1107. 

278 Stortingsforhandlinger 7 d 1901/1902, behandlet i Stortingstidende 1901/1902, 1062 statsråd Wexelsen.  

279 Stortingsforhandlinger 6 d 1897 S. XXVI, 2 behandlet i Stortingstidende 1897 (7 d), 262-74.  
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I Aalls orientering om Norsk Folkemuseum som landsdekkende (sentralt) museum fant det i løpet 

av de første årene etter hundreårsskiftet sted en rekke hendelser som var forbundet med museets 

egen ekspansjon og initierende på det museumsfaglige arbeidet. Tidsrommet 1898 til 1910 kan i 

følge Tonte Hegard inndeles i tre mindre perioder, hvor de to første utgjøres av planleggings- og 

oppføringsarbeidet fra åpningen av museumsanlegget på Bygdøy i 1902, og deretter den videre 

utbyggingen fram til sammenslutningen med Oscar IIs samlinger i 1907. I 1908 kom også museets 

egen tiårsplan for videre utbygging.
280

  

  Ytterligere to hendelser i samme tidsrom bør i denne avhandlingen trekkes fram ettersom 

Stortinget var direkte involvert i disse. Den ene var deponeringen av norske kulturhistoriske 

gjenstander fra Universitetets etnografiske samling i Kristiania i 1906, det andre var innvilgelsen av 

et statlig lån til museet i 1908. Overføringen fra universitetets samlinger ble tatt opp i Stortinget 

under budsjettdebatten i 1906.
281

 Saken hadde både faglige og juridiske aspektiver. Oppbyggingen 

av en etnografisk samling i universitetets regi startet med Ludvig Kr. Daa (1809-1877) i 1852. I 

1862 etterfulgte han historikeren P.A. Munch som bestyrer. Daas tanke var at samlingen skulle 

omfatte gjenstander fra alle kulturer. Allerede i 1863 skrev Daa til Stortingets budsjettkomité om 

sin bekymring for at samlingen ikke inneholdt norske gjenstander. Dette førte ikke til noen respons 

fra Stortingets side. I 1870-årene brakte Daa spørsmålet opp på nytt og innsamlingen begynte, om 

en innenfor beskjedne økonomiske rammer. Ved Daas død var det katalogisert rundt 200 

gjenstander. Yngvar Nielsen fulgte etter Daa i stillingen som samlingsbestyrer, og han videreførte 

innsamlingsarbeidet. Finansieringen skaffet Nielsen i stor grad til veie selv gjennom sin reise – og 

foredragsvirksomhet. Hva som i hovedsak ble flyttet til Norsk Folkemuseum i 1906 var gjenstander 

som var samlet inn under Daa og Nielsen.
282

  

  De opprinnelige planene var at den etnografiske samlingen, og med det også de norske 

gjenstandene i den, skulle anbringes i den nye bygningen til Historisk Museum på Tullinløkka i 

Kristiania da den sto ferdig i 1897. Det nye bygget var ment å skulle romme universitetets 

arkeologiske, etnografiske og numismatiske samlinger. Det viste seg likevel snart at det areal som 

var tiltenkt den norske samlingen var lite tilfredsstillende. Av planens romfordeling framgikk bl.a. 

at Universitetets oldsakssamling skulle være i første etasje, den etnografiske i tredje og mynt-

samlingen i andre. I andre etasje var det videre stilt til disposisjon tre saler som var tiltenkt den 

etterreformatoriske samlingen. Denne løsningen ble betrakt som så dårlig at den ikke ble realisert, 

med den følge at denne delen av museets samlinger i all vesentlighet ikke vist fram. Med faren for 

at samlingen ikke ville bli vist fram for publikum på en tilfredsstillende måte, framsto på den måten 

                                                 
280 Hegard (1984), 155. 

281 Debatten i Stortinget er referert i, Stortingsforhandlinger 7 d 1906/1907, behandlet i Stortingstidende 1906/1907, 2223 – 2237. 

282 Universitetets etnografiske samling av norske gjenstander er utførlig redegjort for i Shetelig (1944), 52-57; Hegard (1984), 237-239. 
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Norsk Folkemuseum som deponerings – og utstillingssted som en mulig løsning for universitetet. 

Dette til tross for at Norsk Folkemuseum juridisk sett var en privat stiftelse. Overføringen skulle 

dessuten skje som en deponering, noe som muliggjorde eventuell senere tilbakeføring til 

universitetet. Universitetet hadde også en sikkerhet i det bevilgingsvedtak som Stortinget årlig fattet 

i forbindelse med statstilskuddet til Norsk Folkemuseum. Helt fra 1897 var bestemmelsene at 

statsbidraget skulle anvendes til kjøp av gjenstander, som igjen skulle kunne overføres til Historisk 

museum om det ble aktuelt. Etter å ha hatt den norske samlingen nedpakket siden åpningen av 

Historisk Museum i 1897, godkjente universitetets styre at samlingen kunne overføres og deponeres 

til Norsk Folkemuseum i 1906.  

  Deponeringen førte til at Hans Aall oversendte departementet en supplerende redegjørelse til 

budsjettsøknaden for 1907. Norsk Folkemuseum søkte med henvisning til sin omfattende 

virksomhet, sin økende gjeldsbyrde og overflyttingen av samlingen fra universitetet, Stortinget om 

en økning av det ordinære tilskuddet fra 11 000 kroner til 20 000 kroner. Søknaden var begrunnet 

med at museet var i ferd med å realisere sin ambisjon som nasjonalt museum, ved at det etter hvert 

ble innlemmet ytterligere to samlinger til museets egen samling, henholdsvis universitetets samling 

av norske gjenstander og Oscar IIs samling av eldre bygninger på Bygdøy. Museets styrelse 

betegnet det som fant sted som: ‖En idé, der i mange aar er arbeidet for, vil da være realisert.‖ 

Gjennom disse sammenslåingene trengte man ikke lenger ‖lede efter vidnesbyrdene om vort lands 

indre historie paa fire forskjellige steder‖. I stedet kunne man finne dem i en ‖stor institution, der i 

ydre omfang og videnskabelig værdi vil faa karakter af et nationalmuseum‖.
283

.
 
 

  Ordskiftet om saken i Stortinget fant sted i tilknytning til Norsk Folkemuseums søknad om 

statstilskudd for budsjetterminen 1908, behandlet i Stortinget 16. mars 1907.
 284

 I denne debatten 

rundt universitetets overføring av samlingen til Norsk Folkemuseum ble det lagt fram både 

argumenter for og mot overføringen. Argumentene hadde en juridisk og en faglig side. Juridisk 

dreide det seg om myndighetsforholdet mellom universitetets kollegium, departementet og 

Stortinget. Det ble da også gjort et poeng av at spørsmålet ikke var lagt fram for verken 

departementet eller Stortinget før universitetet fattet sitt vedtak. Dette var egentlig mer et prinsipielt 

spørsmål hvor denne saken kun var et eksempel. Norsk Folkemuseum var en privat stiftelse. 

Gjenstandene som ble overført var statlig eiendom.  

  Diskusjonen i Stortinget famnet sakens alle sider både de ideologiske og spørsmål av mer 

juridisk karakter. Etnografisk museums samling ble vurdert å være av nasjonal betydning, og selv 

om Universitetet mente juridisk sett å ha de nødvendige fullmakter il å beslutte overføingen, var 

dette også et ideologisk spørsmål knyttet til hvilket museum som burde framvise samlingen. 
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Spørsmålet var også om ikke Stortinget skulle ha det siste ord når det gjaldt en så viktig samling? 

En statlig institusjon som universitetet kunne ikke bare overføre gjenstander til private ut fra eget 

forgodtbefinnende. Universitetets kollegium som hadde fattet vedtaket hadde overfor departementet 

vist til at vedtaket lå innenfor den myndighet som var gitt i henhold til universitetets fundas. Nå kan 

det ha vært flere årsaker til at debatten ble heftig på dette tema. Viktigst var at overføringen av 

samlingen kunne resultere i at prosjektet om en etterreformatorisk utstilling i et nasjonalt museum 

måtte skrinlegges for godt. Dessuten kunne det i kjølvannet av overføringen reises en rekke 

prinsipielle og juridiske spørsmål når det gjaldt universitetets beslutningsfullmakter.  

  Universitetets fremste forsvarer i Stortinget i denne saken var professor Chr. Brøgger, 

representant for Samlingspartiet fra Kristiania.
285

 De forhold som den etterreformatoriske samlingen 

kunne tilbys i museet på Tullinløkka hadde etter hans oppfatning vært langt fra tilfredsstillende. 

Universitetets kollegium hadde av den grunn fattet et klokt vedtak og holdt seg til sine fullmakter. 

Med Norsk Folkemuseum var landet i ferd med å få et museum for etterreformatorisk kulturhistorie 

med et faglig nivå på linje med landets øvrige sentralmuseer. Brøgger fikk følge av partikollegaer 

som Markvarsen Holsen og Fredrik Stang.
286

 Både Holsen og Stang støttet universitetets vedtak om 

overføring. Etter deres oppfatning burde deponeringsaspektet i saken vektlegges. Deponeringen 

åpnet for at om det var ønskelig kunne beslutningen gjøres om og samlingen føres tilbake. Hva 

gjaldt universitetskollegiets fullmakter var både Brøgger, Holsen og Stang av den formening at 

verken Storting eller departement burde sette for strenge rammer rundt fagmenns vurderinger.  

  Til den juridiske siden av saken var andre representanter, Knut Johannes Hougen og 

budsjettkomiteens formann Wollert Konow begge fra Venstre, kritiske til måten universitetets 

kollegium hadde opptrådt i saken. Kollegiet hadde ikke de fullmakter som det hevdet i denne saken. 

For Hougen forekom det at selv om det juridiske forholdet mellom universitetet og departementet 

syntes nokså svevende og vanskelig å fastslå, så burde universitetets kollegium, om de enn ikke var 

juridisk forpliktet til det, ha konferert med departementet før de hadde fattet vedtak om samlingens 

overføring. Dette hadde også vært budsjettkomiteens vurdering av saken. Hougen hadde på den 

annen side en noe pragmatisk holdning til selve overføringen, som så den som en god løsning på et 

reelt arealproblem.
287

 Konow for sin del var kritisk til den måten kollegiet hadde håndtert saken på. 

Universitetets fundas § 48, som var lagt til grunn, kunne ikke fortolkes på den måten, ettersom 

bestemmelsen etter hans oppfatning åpnet for at universitetets kollegium kunne gå hen og deponere 

hele Oldsaksssamlingen, Myntsamlingen og Den etnografiske samlingen av norske kulturhistoriske 

gjenstander i en privat samling, eller et privat eid museum. Fortsatte man med denne praksis, kunne 
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man en dag stå overfor disposisjoner av universitetet som ‖fuldstændig fjerner alle samlinger fra de 

formaal, om de egentlig var anskaffet for‖. Den rette saksgang burde vært at Universitetets 

kollegium hadde forelagt saken for departementet. Det hadde ikke skjedd i denne saken.
288

  

  I spørsmålet om overføring sluttet også Arbeiderpartiets representant, Alfred Eriksen seg til de 

skeptiske. Hans begrunnelse var mer ideologisk preget. Museet på Tullinløkka krevde ingen 

entréavgift av sitt publikum, det gjorde Norsk Folkemuseum. Terskelen for folket til å oppsøke et 

museum kunne bli for høy. Et folkemuseum burde i kraft av sitt navn og ideologi være et museum 

for folket, ikke med adgang bare for de som kunne løse billett. Inngangen burde være gratis.
289

  

  Stortinget var på denne måten delt i debatten rundt overføringen. Når saken til slutt gikk 

igjennom, og Stortinget ikke krevde samlingen tilbakeført synes det å ha vært betinget av en rekke 

pragmatiske tilnærminger. Det ene var at det i prinsippet handlet om en deponering, og den kunne 

omgjøres på et senere tidspunkt om ønskelig. Samlingen slik den ble oppbevart i Etnografisk 

museum var dessuten bare i begrenset grad åpen for publikum. En overføring til Bygdøy ville gjøre 

den langt mer tilgjengelig. En utvidelse av museet på Tullinløkka var i årene rundt 1905 heller ikke 

et aktuelt tema. Norsk Folkemuseum som i stor grad var finansiert ved private gaver og donasjoner, 

kunne på en langt rimeligere måte for staten, drive et sentralmuseum for norsk folkekultur. Debatten 

var da også preget av at man i både Storting og departement hadde kunnskap om betydningen av det 

initiativ og engasjement som Norsk Folkemuseum hadde lagt for dagen i arbeidet med å sikre 

landets etterreformatoriske kulturarv.  

  Etter en lang debatt endte det hele som en storm i et vannglass. Den opphetede debatten ble 

avsluttet med en pragmatisk konklusjon. Ettersom Norsk Folkemuseum hadde arbeidet seg opp til 

den institusjon den er blitt, og universitetets kollegium syntes å ha sluttet seg til overføringen, og 

kirkedepartementet ved sin statsråd Otto Jensen (uavhengig) i siste instans bifalt det hele, skulle 

ikke saken forfølges videre.290 Vinneren i saken ble Norsk Folkemuseum og overføringen kunne 

tolkes som en aksept fra Universitetet om at museet nå framsto som et seriøst museumsforetak. De 

deponerte gjenstandene forble dessuten i museets varetekt. For museet representerte overføringen 

både en aksept i landets museumsmiljø og en styrking av posisjonen som mulig sentralmuseum.
291

 

Samlingen til Etnografisk museum ble overført i forbindelse med museets nyåpning. Et ytterligere 

element som kom til samtidig for Norsk Folkemuseum dette året, var innlemmelsen av Oscar II 

samlinger på Bygdøy. Denne sammen-slåingen markerte museets åpning på Bygdøy 1. juni 1907.  

  I Stortinget uroet tilveksten både Venstres og Høyres ‖sparepolitikere‖. 

Universitetssamlingens deponering, innlemmelsen av Oscar II samlinger og de følger dette fikk i 
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form av økte driftskostnader, var til bekymring. Venstres Ivar Tveiten, gårdbruker fra Fyresdal i 

Bratsberg amt Telemark fikk følge av Høyrerepresentanten Gjert Martinus Markvardson Holsen, 

også gårdbruker, men fra Bergenhus amt. Overføringen av universitetets samling hadde i tillegg til 

det juridiske og faglige aspektet, også et økonomisk. Norsk Folkemuseum hadde betydelig gjeld, i 

verste fall kunne det representere en fare for samlingens forvaltning i framtiden. Museets vekst ville 

på den annen side også føre til framtidige søknader om økte bevilgninger. På den annen side var 

sparelinjen en uttrykt politikk blant Stortingets bonderepresentanter. Stortinget måtte etter hvert ta 

et prinsipielt standpunkt i spørsmålet om bevilgninger til museene. Spørsmålet var om de statlige 

midlene skulle finansiere museer som staten hadde en viss myndighet og styringsrett over, slik som 

universitetsmuseet i Kristiania, eller om man skulle prioritere private samlinger med nasjonale 

ambisjoner, som Norsk Folkemuseum. Det vil si, museer der statens styringsrett var langt mindre 

enn i de museene som Norsk Folkemuseum ønsket å sammenligne seg med.
292

 For en annen 

Venstrerepresentant, Sofus Archtander, fortonte hans partifellers sparelinje overfor museene i 

alminnelighet, og Norsk Folkemuseum spesielt, seg som et paradoks ettersom både Holsen og 

Tveiten kom fra distrikter av landet hvor kulturarven var rik og av nasjonal betydning.  

  Spørsmålet om ytterligere velvilje i form av økt tilskudd fra departementet og Stortinget, 

meldte seg da også allerede året etter. Styret for Norsk folkemuseum søkte det året om å konvertere 

deler av sin gjeld i et statslån på 90 000 kroner. Kirkedepartementet la henvendelsen fram for 

Finansdepartementet. Svaret fra Finansdepartementet var negativt og avslaget regnskapsmessig 

begrunnet ettersom museet som privat stiftelse kunne ikke tilstås lån, verken av statskassens 

kontantbeholdning eller oppføres til dekning på kommende års statsbudsjett som bevilgning. Norsk 

Folkemuseums lånesak kom opp til behandling i Stortinget både i 1908 og i 1909. I 1909 ble 

museet til slutt tilstått lån av invalidefondet. I budsjettproposisjonen for dette året begrunnet 

departementet innvilgelsen av lånet med at Norsk Folkemuseum så vel i det ytre, som i 

vitenskapelig verdi, nå hadde begynt å få karakter av å bli et nasjonalmuseum.
293

  Museets gamle 

bygninger og dets samlinger bidro til å skape et godt og allsidig grunnlag for dette nye 

sentralmuseet. Sammenslutning av de tre omfattende etterreformatoriske samlingene, Universitetets 

samling av norske gjenstander, Oscar II Samling og Norsk Folkemuseums egen, hadde lagt for 

dagen at det fremdeles kunne være mulig å skape et nasjonalt museum for landets nasjonale 

folkekultur.  

  Innbakt i både overføringen og låneinnvilgelsen, lå på den annen side en underliggende 

anskuelse om at staten på sikt muligens kunne komme til å overta ansvaret for museets drift.  
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Denne nye posisjonen kommer blant annet i bestemmelsene knyttet til bevilgningen, slik den ble 

formulert allerede i Stortingets budsjettvedtak i 1906/1907. Bestemmelsen om at museet selv måtte 

skaffe til veie et tilsvarende beløp som statstilskuddet lå fremdeles til grunn, men i tillegg ble 

bevilgningen gitt på betingelse av: 

 

‖.. at midlerne til indkjøb af museumsgjenstande helt tages af de af staten bevilgede midler, saa langt de dækker, 

hvorhos de saaledes for statens penge indkjøbte gjenstande bliver statens eiendom, at museets samlinger og gamle 

byninger deponeres i eller paa anden maade knyttes til statens historiske museum, naar dette forlanges, og derved 

overgaar til at blive statens eiendom – mot at staten overtager saavel aktiva som passiva.‖
 294

 

 

 

Statsbidragene 1900 – 1920 

 

Ved å lese referat fra Stortingets debatter om bevilgninger til museumsformål ved inngangen til 

1900-tallet framgår det både av størrelsen på bevilgningene og i ordskiftet rundt dem, at det som 

Stortinget anså som statens primære ansvar når det gjaldt museer i første rekke var det utenom 

universitetsmuseene i Kristiania som var ført opp under Universitetets budsjett, museene i Bergen, 

Tromsø og Stavanger. Men også til disse museene var bevilgningene små. I statsbudsjettet 

1899/1900 var disse tre museene ført opp med i størrelsesorden kr. 43 000.
295

  

 Når det kom til de kulturhistoriske museene ble Norsk Folkemuseum gitt en særstilling i 

budsjettsammenheng. Norsk Folkemuseum var ikke et regionalt museum. Hans Aalls ambisjon var 

å utvikle det til et landsdekkende og vitenskapelig basert sentralmuseum for norsk folkekultur i tråd 

med Flyvebladets intensjoner fra 1895. Når jeg i gjennomgangen av de statlige tilskuddene har tatt 

inn Norsk Folkemuseum er det fordi museet i Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett lenge 

under samme budsjettpost som de lokale og regionale museene. Stortingets årlige bevilgninger til 

Norsk Folkemuseum framstår på mange måter som en kontrast til de bevilgningene som lokale og 

regionale museer.  

 Bevilgningene til de kulturhistoriske museene var marginale, lenge bare noen hundre kroner. 

Norsk Folkemuseum representerte som nevnt unntaket i denne sammenheng, men også til dette 

museet var bevilgningene relativt lave.
296

 En illustrasjon på dette er bevilgningene i 1900/ 1901 

budsjettet, hvor summen til sammen var kr. 10 000, og av dette fikk Norsk Folkemuseum kr. 8 000, 

mens museene i Arendal, Skien og Tønsberg delte de siste 2000 kronene. Denne forholdsmessige 
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skjevdelingen mellom Norsk Folkemuseum og de lokale og regionale museene ble opprettholdt og 

videreført i alle statsbudsjett fram mot 1920. Hvordan var det mulig for de mindre museene å oppnå 

statsbidrag i en situasjon hvor Stortinget etterlyste retningslinjer for bidragene til de mindre 

museene, og hvor både departementet og Stortinget prioriterte Universitetets Oldsaksamling, 

Bergens Museum, Vitenskapsmuseet i Trondheim, Stavanger Museum, Tromsø Museum og Norsk 

Folkemuseum? 

  Først litt om hvordan søknadene og hvilken saksgang museenes søknader måtte følge for å bli 

forelagt Stortinget til behandling. Første steg i denne prosessen var å vinne gehør for foretaket i de 

lokale politiske organ som herredsstyrer og bystyrer. Deretter ble søknad om statstilskudd sendt 

amtmannen for uttalelse og anbefaling. Veien videre inn til Stortinget kunne likevel fortone seg ulik 

for de enkelte museene, i hvert fall i de første årene før en endelig prosedyre for saksgangen var 

blitt innarbeidet. Søknadene til Norsk Folkemuseum, Arendal Skoles offentlige bibliotek og 

museum, og museene i Skien og Tønsberg tjene som eksempler.  

  Norsk Folkemuseum ble innvilget statsbidrag i 1897, etter først å ha fått avvist sin første 

søknad i 1895 om bidrag det påfølgende år av departementet. Museet sendte samme søknad i 

februar året etter direkte til Stortingets budsjettkomité. Etter en avklarende runde med Universitetets 

Oldsakssamling, Etnografisk Samling og Kunstindustrimuseet i Kristiania innstilte komiteen på 

statsbidrag. En siste avklaring var likevel nødvendig ettersom budsjettkomiteen som skulle innstille 

i saken også hadde en søknad fra en privat, etnografisk samling i Bergen, og nå ønsket å se disse i 

sammenheng.
297

 Budsjettkomiteens bekymring for to mulig konkurrerende museer, førte til at Hans 

Aall og Jørgen Brunchorst i felleskap utformet et dokument med tilleggsopplysninger om forholdet 

mellom de to museene. Dette ble oversendt til Stortingskomiteen og lagt ved kirkedepartementets 

budsjettframlegg som vedlegg.
298

 En omforent enighet om skjebnen til den etnografiske samlingen i 

Bergen og Aalls nære samarbeid med Brunchorst synes her å ha åpnet Norsk Folkemuseums 

statstilskudd. At museets styremedlemmer og støttespillere også sannsynligvis sto i kontakt med 

andre representanter på Stortinget kan også ha bidratt i en positiv retning. Løsningen på det hele ble 

til at den etnografiske samlingen gikk inn som en del av Bergen Museum. Stortinget bevilget Norsk 

Folkemuseum kr. 6000 og Bergen Museum kr. 3 000.  
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Situasjonen for museet i Arendal var noe annerledes, ettersom departementet allerede i 1886 hadde 

innsilt på et statsbidrag på kr. 2000 til museet.
299

 Problemet med å skaffe til veie lokal finansiering 

utsatte likevel iverksettelsen av Stortingets vedtak. Da spørsmålet om å innvilge museet bidrag kom 

opp igjen i 1896 var departementets innstilling positiv.
300

 Det var likevel stilt noen krav til 

institusjonen fra departementet i årene etter 1886 som institusjonen måtte innfri for å komme i 

betraktning for ny behandling av søknaden i 1896. Det ene var at de juridiske forholdene måtte 

bringes i orden ved at museet ble organisert som en stiftelse mer uavhengig av Arendal skole. Det 

andre var at det måtte skilles mellom biblioteket og museet, ettersom det var museet som var den 

aktuelle tilskuddsmottakeren. Begge disse forholdene var brakt i orden da departementet behandlet 

søknaden i 1896, og søknaden kom til Stortinget med positiv innstilling fra departementet side.    

  Søknadene til museene i Skien og Tønsberg i 1899, fikk som tidligere beskrevet en annen vei. 

Museenes søknader kom på et tidspunkt hvor Stortinget sterkt etterlyste retningslinjer for 

behandling av tilskudd til de mindre museene. Departementet ønsket av den grunn ikke at nye 

tilskuddssøknader skulle behandles før disse forelå og var godkjent av Stortinget. Det var derfor 

ikke innstilt på tilskudd fra departementets side. Komiteens innstilling var på sin side, som nevnt 

delt og flertallets begrunnelse var prinsipiell i den forstand at man ikke ønsket å undergrave 

departementets rolle som saksutreder. Komiteens mindretalls begrunnelse på den annen side var 

mer politisk i den forstand at man fra statsmaktens side ønsket å stimulere det lokale engasjementet 

og at de økonomiske kostnadene ved å gjøre denne håndsrekningen var minimale. At mindretallet 

besto av to representanter med tilknyting til de byene hvor museene lå, var også illustrerende. 

Tilslutningen fra Stortinget til mindretallets forslag beskriver likevel en situasjon hvor Stortinget 

overprøvde departementets innstilling. Ved følgende års bevilgninger forholdt Stortinget seg til 

departementets innstillinger. Tilfellet med museene i Skien og Tønsberg var et engangstilfelle, men 

på den annen side kan det ha skapt presedens ettersom departementet nå begynte å innstille på 

tilskudd til nye mindre museer.  

  Å følge Stortingets debatter rundt disse tilskuddene er interessant, ettersom de viser en del 

gjennomgående trekk hvor argumenter av prinsipiell karakter gjerne benyttes av de representanter 

som er skeptiske til at tilskudd gis, mens representanter med tilknytning til de steder hvor museene 

var opprettet gjerne framsto som varme tilhengere av tilskudd til dem. Mellom dette igjen fantes 

representanter som på et mer faglig grunnlag ga sin tilslutning til at statstilskudd skulle innvilges. 

Debatten rundt tilskuddet til Kristiansund museum i 1902 er et eksempel på det siste. Her hadde 

komiteen også vært delt, og en motstander av at tilskudd skulle innvilges var Høyrerepresentanten 

og eier av Bjølsen valsemølle i Kristiania, Gustav Martinsen. Hans argumentasjon var prinsipiell og 
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gikk ut på at opprettelsen av museer rundt om i landets mindre byer var et relativt planløst 

foretakende. Man hadde påbegynt museer, og når de hadde virket en stund, søkte initiativtakerne 

om statstilskudd. I bunnen var argumentasjonen for en mer helhetlig plan likevel økonomisk 

begrunnet ved at veksten i antallet museer kunne stille slike krav til statskassen at det ikke ville 

være mulig å innfri dem.
301

  Sofus Archtander, representant for Venstre fra Nordlands amt, var på 

sin side positive. Hans begrunnelse var både faglig og prinsipiell. Faglig kunne tilskudd til det nye 

museet anbefales ved at det hadde en naturaliasamling, med vekt på havets plante- og dyreverden, 

som var omfattet av stor interesse fra vitenskapelig hold. Prinsipielt forsvarlig var det å innvilge 

tilskudd ved at museets tekniske drift var godt ivaretatt, og i tråd med departementets ønsker, av 

kommunene ved at det var fritatt for kommunale avgifter og skatter og at kommunen betalte 

museets brannkontingent. Arctander talte også her på vegne av komitéflertallet. 
302

 

  I 1902 ble De Sandvigske Samlinger på Lillehammer innvilget sitt første statstilskudd. I denne 

saken ga Stortinget sin tilslutning og fire representanter fra Venstre begrunnet vedtaket ved å vise til 

den innsatsen som Sandvig hadde stått for og den betydning som samlingen etter hvert hadde fått. 

Bare en av disse representerte det amt hvor museet lå.
303

 Representantenes bekymring var likevel at 

departementet hadde innstilt på mindre enn det museet hadde søkt om i tilskudd, både det ordinære 

og det ekstraordinære i forbindelse med flytting av bygningene fra Sandvigs hage på Lillehammer 

og opp til Maihaugen. Ved senere tildelinger var det allikevel en annen representant som i mange 

stortingsdebatter framsto som museets fremste talsmann. Det var Høyrerepresentanten Axel 

Andreas Thallaug som også var museets styremedlem. Den lokale forankringen trådte i denne 

sammenheng fram, selv om også Thallaug gjerne viste til den lokale offervillighet, faglige 

argumenter for det å bevare Gudbrandsdalens gamle kulturarv som begrunnelse for å innvilge 

museets statstilskudd.
 304 

  

  Et annet, og ikke minst like viktig aspekt, var Stortingets forskjellsbehandling når det gjaldt 

forholdet mellom De Sandvigske Samlinger og Norsk Folkemuseum. Denne siden av saken hadde 

klare henvisninger til en mer omfattende problemstiling, den om småbymuseenes posisjon i forhold 

til museene i de større byene, og forholdet mellom sentrum og periferi i museumsdebatten. Den 

hadde også en undertone av problemstillinger som kunne relateres til museenes vitenskapelighet 

som var avhengig av om de var lokalisert til en av landets større byer. Lillehammer var i og for seg 

                                                 
301 Stortingsforhandlinger 7 d 1902/1903, behandlet i Stortingstidende 1902/1903, 1196 representanten Martinsen. 

302 Ibid., 1196-1197 representanten Archtander. 

303 Ibid., 1197-1199. Disse representantene var Erik Mathiassen Enge (Kristians amt), Tallak Olsen Liestøl, (Nedenes amt), Carl Abraham Broch 

 (suppleant Sarpsborg), og Sofus Arctander (Nordlands amt).  

304 Stortingsforhandlinger 7 d 1908, behandlet i Stortingstidende 1908, 1404-1406 representanten Thallaug. 
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ingen stor by, men museet la like vel opp til at arbeidet skulle drives innenfor faglige forsvarlige 

rammer.
305

  

Den lokale tilknytningen skulle etter hvert framkomme mer og mer tydelig i forbindelse med 

statstilskudd til nye museer, eksempelvis var Høyrerepresentanten Bernhard Tandberg en god 

talsmann for museene som ble opprettet utenfor de større byene. Det samme var tilfelle med 

Venstrerepresentanten Lasse Torkeldsen Trædal fra Ytre Sogn. Tandberg hadde nær forbindelse 

med Hallingdal folkemuseum, både som rådgiver i forbindelse med opprettelsen og gjennom 

familiebånd.
306

 Trædal var fra samme område som Sogn Folkemuseum, og benyttet ved flere 

anledninger å tale dette museets sak, også i de innsamlingskonflikter det hadde med Bergens 

Museum.
307

 Samme posisjon inntok Arbeiderdemokratenes representant fra søndre Østerdalen, da 

diskusjonen om statstilskudd til Glomdalsmuseet kom opp. Med faglige argument støttet han 

museets søknad, på den annen side var også hans lokale tilknytning klar.
308

 Også i saker der verken 

departementet eller Stortinget innstilte på tilskudd kunne meningsytringer fra lokalt hjemmehørende 

representanter komme til utrykk i debatten, slik som tilfellet var når Høyrerepresentanten  

Wilhelm Ernst Ramm fra Fredrikstad, beklaget at Smaalenenes museum i Fredrikstad ikke ble 

innvilget tilskudd i 1913.
309

  

 Et annet trekk ved utviklingen i årene fram mot 1920 kan også synes som om at 

departementets statsråder også selv begynner å tale de mindre museenes sak og berettigelse som 

tilskuddsmottakere. Mens statsråder som Wexelsen i de første årene av 1900 for så vidt var positiv, 

men ønsket å avvente både retningslinjer og bedre planer for de mindre museenes innsamling og 

drift, framstår Venstrestatsråden Jørgen Løvland med en langt mer positiv tilnærming når han under 

bevilgningsdebatten i 1917 uttalte: 

 

‖Men eg ser det daa so, at naar bygdi reiser spursmalet, og gjer offer sjølv og kann setja fram ting, som hev noko 

større kulturverd, so lyt staten tøygja seg langt.‖ 310 

 

I hvilken grad denne gjennomgangen kan si noe om ulikheter partiene i mellom når det gjelder 

tilnærmingen til de mindre museer er kanskje noe mer vagt. En gjennomgang av stortingsdebattene 

viser i årene mellom 1900 og 1920 viser likevel at de som tok til orde for de mindre museenes 

tilskudd var at de tilhørte partiet Venstre og kom fra landdistriktene og de mindre byene. Det fantes 

også gode talsmenn for museene blant Høyrerepresentantene, men her kan det synes som om den 

                                                 
305 Ibid. 

306 Bernhard Tandberg var bror av landbruksdirektør Gudbrand Tanberg, som sto bak initiativet om å opprette Hallingdal Folkemuseum i 1899. 

307 Stortingsforhandlinger 7 d 1910, behandlet i Stortingstidende 1910, 577-578, 580-581 representantene Trædal og Thallaug 

308 Stortingsforhandlinger 7 d 1913, behandlet i Stortingstidende 1913, 932 representanten Eftesøl. 

309 Ibid., 935 representanten Ramm. 

310 Stortingsforhandlinger 7 d 1917, behandlet i Stortingstidende 1917, 678 statsråd Løvland. 
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egne tilknytningen til museet de gjorde seg til talsmann for var mer tungtveiende enn de mer 

prinsipielle spørsmålene om i hvilken grad de mindre museene skulle være berettiget til 

statstilskudd. Felles for alle representantene var likevel deres ønske om retningslinjer for 

tilskuddsbehandlingen og en bedre struktur i museumslandskapet. Videre at de aksepterte de 

marginale bevilgningene som de lokale og regionale musene ble tilgodesett med. Unntaket må i 

særlig grad være Thallaugs tilbakevendende innlegg om skjevdelingene mellom Norsk 

Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger.  

  På denne måten kan det til en viss grad sies at i spørsmålene om bevilgningene til lokale og 

regionale museer rådet det mer konsensus enn motsetninger partiene i mellom, selv om debatten 

kunne være preget av uenighet i enkelte sammenhenger. Det lille antallet mindre bygdemuseer som 

gjensto på statsbudsjettet kom ikke i nærheten av slike summer, vanligvis lå bevilgningen til disse 

et sted mellom 250 og 500 kroner.  

  Å få innvilget statsbidrag, om det var stort eller lite, var imidlertid viktig, ettersom det på den 

ene siden ga legitimitet og troverdighet til museet, samtidig som det utløste lokal medfinansiering 

som var en forutsetning for å få statstilskuddet utbetalt. Før søknaden kom så langt som til 

departementet måte den gjerne anbefales av både kommunestyret der museet var etablert og av 

amtmannen. I tillegg måtte museet arbeide for å skaffe til veie lokal finansiering i tråd med hva 

Stortinget krevde. Innvilgelse av statstilskudd bidro på den annen side til at dette etter hvert kunne 

bli enklere. Med statstilskudd og en forutsigbar lokal finansiering sikret museene seg på denne 

måten en fast grunnbevilgning.  

  Hva kunne så de lokale og regionale museer museene påregne i statstilskudd i løpet av årene 

mellom 1900 og 1920?
311

 Tabellen under viser de samlede tilskuddene (i kroner), og forholdet 

mellom tilskuddet til Norsk Folkemuseum og de lokale og regionale museene:  

 

 1900/1901
312

 1905/1906
313

 1910
314

 1915
315

 1920
316

 

Norsk 

Folkemuseum 

 

8000 

 

11000 

 

19000 

 

14000 

 

45000 

Øvrige museer 

(antall) 

2000 

(3) 

5000 

(5) 

9600 

(10) 

11950 

(18) 

54350 

(26) 

 

                                                 
311 Det er i oversikten lag til grunn komiteenes bevilgningsinnstillinger og Stortingets vedtak. Når Stortingsproposisjon nr 1 (statsbudsjettet) ikke er 

 
benyttet som kildegrunnlag i talloppstillingene henger dette sammen med at det er Stortingets behandling av budsjettet og endelige vedtak som i 

denne sammenheng er interessant.  

312 Stortingsforhandlinger 1899/1900 6 d Innstilling S. XXVI, 3, 14, behandlet i Stortingstidende 1899/1900
 
(7 d),1094-1109.  

313 Stortingsforhandlinger 1905/1906 6 d Innstilling S. XXVI, 2-3, behandlet i Stortingstidende 1905/1906
 
(7 d)

 
,583-586.  

314 Stortingsforhandlinger 1910 6 d Innstilling S. XXVI, 3-4 behandlet i Stortingstidende 1910 (7 d), 575-581,618. 

315 Stortingsforhandlinger 1915 Innstilling S. XXVI, 4-7, behandlet i Stortingstidende 1915
 
(7 d), 703-705.  

316 Stortingsforhandlinger 1920 Innstilling S. XXVI, 2 behandlet i Stortingstidende 1920
 
(7 d), 1876-1878. 
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I 1900 var det som nevnt tre lokale museer som mottok statstilskudd, det var museene i Arendal, 

Skien og Tønsberg. I statsbudsjettet for 1901/1902 ble så De Sandvigske Samlinger på Lillehammer 

innvilget statsbidrag for første gang.
317

 Etter hvert utviklet dette museet seg til å bli et slags 

‖nummer to‖ i tildelingen, etter Norsk Folkemuseum. Men forskjellen i bevilgningene mellom de to 

var likevel iøynefallende. Illustrerende nok utgjorde de 2 000 kronene som De Sandvigske 

Samlinger mottok i 1902 bare 10 prosent av hva staten ga Norsk Folkemuseum samme år.
318

 Året 

etter, i statsbudsjettet for 1902/1903 fikk Kristiansund Museum innvilget statsbidrag.  

Dette var på kr. 600, og var det samme beløp som museene i Skien og Tønsberg fikk.
319

  

År for år økte statstilskuddene til Norsk Folkemuseum, De Sandvigske Samlinger og de lokale 

museene. I statsbudsjettet for 1905/1906 fikk Norsk Folkemuseum kr.11000 i tilskudd.  

De Sandvigske Samlinger og museene i Arendal, Skien, Tønsberg og Kristiansund fikk for sin del 

samlet kr. 5000.
320

 De statlige bevilgningene økte på denne måten for museene som var tilkjent 

tilskudd. Stortinget hadde på den annen side ikke åpnet for tilskudd til nye museer etter at 

Kristiansund museum ble innvilget sitt i statsbudsjettet 1920/1903. Årene fram til 

unionsoppløsningen hadde ikke resultert i det påtrykk av tilskuddssøkende lokale og regionale 

museer som Stortinget hadde sett for seg under forhandlingene om museumsbevilgningene i 

1899/1900. I 1908 endret bildet seg ved at Stortinget etter hvert åpnet for nye statstilskudd til lokale 

museer. Dette året fikk Kristiansand Folkemuseum sitt første bidrag
321

 og i budsjettet for 1909 

fulgte Hallingdal Folkemuseum.
322

  

  Beløpene som lokale og regionale museer museene kunne forvente var sjelden mer enn noen 

hundre kroner. Illustrerende for dette forholdet var eksempelvis at Stortinget i statsbudsjettet for 

1910 innvilget tilskudd til ti lokale og regionale museer utenom Norsk Folkemuseum.
323

 Disse ti 

fikk likevel samlet ikke mer enn halvparten av det Norsk Folkemuseum ble innvilget. Det største 

museet blant disse var De Sandvigske Samlinger. De øvrige museene var Arendal museum, 

Tønsberg museum, Kristiansund museum. Kristiansand museum, Hallingdal folkemuseum, 

Fylkesmuseet for Grenland og Telemark, Sogn Folkemuseum, Oplandenes Folkemuseum og 

Dalenes Folkemuseum. Bevilgningen til Norsk Folkemuseum var dette året kr. 19 000, mens de 

øvrige ti museene til sammen fikk kr. 9 600. Deretter skulle det gå tre nye år, før Stortinget i 1913 

innvilget tilskudd til ytterligere et antall lokale og regionale museer. Denne gangen gjaldt det 

                                                 
317 Stortingsforhandlinger 1901/1902 6 d Innstilling S. XXVI, 4, behandlet i Stortingstidende 1901/1902

 
(7 d),1055, 1069. 

318 Ibid., 1069 

319 Stortingsforhandlinger 1902/1903 6 d Innstilling S. XXVI, 3-4, behandlet i Stortingstidende 7 d 1902/1903
 
(7 d), 1196-1197. 

320 Stortingsforhandlinger 1905/1906 6 d Innstilling S. XXVI, 2, behandlet i Stortingstidende 1905/1906
 
(7 d), 583-586. 

321 Stortingsforhandlinger 1908 6 d Innstilling S. XXVI, 4-5, behandlet i Stortingstidende 1908 (7 d), 1409 

322 Stortingsforhandlinger 1909 6 d Innstilling S. XXVI, 3, behandlet i Stortingstidende 1909 (7 d), 1642. Jf. andragende fra Hallingdal 9 d, 15. 

323 Stortingsforhandlinger 1910 6 d Innstilling S. XXVI, 3-4, behandlet i Stortingstidende 1910 (7 d), 577-581. 
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Glomdalsmuseet og Aalesunds Museum.
324

 I 1914, ved den første verdenskrigs utbrudd, var antallet 

statsstøttede lokale og regionale museer tretten, Norsk Folkemuseum inkludert. Nye museer som 

fikk statstilskudd dette året var Nordfjords folkemuseum, Mandals og oplands folkemuseum, samt 

Hardanger bygdemuseum.
325

 Året etter, i 1915 var antallet museer oppe i atten, ved at 

Bygningsmuseet for Trondheim og Trøndelag, Hadelands folkemuseum og Sunnfjords 

folkemuseum ble tatt inn.
326

 I 1915 jevnet også forholdstallet mellom bevilgningene til Norsk 

Folkemuseum og de øvrige museene seg noe ut, men det var fordi Norsk Folkemuseums bevilgning 

var reduser til kr 14 000, mens de øvrige samlet mottok kr. 11 950. I praksis fortsatte forskjellen i 

nivået på bevilgninger mellom Norsk Folkemuseum og de øvrige museene som tidligere.  

I de neste tre årene ble ytterligere tre museer innvilget tilskudd, det var Valdres Folkemuseum i 

1916
327

, Bygdemuseet på Kvam i 1917 
328

, i 1918 Søndhordalands folkemuseum på Stord i 

Hordaland og Trysil folkemuseum
329

. I 1919 fulgte så Drammens museum, 
330

 og i 1920 kom Voss 

Bygdemuseum og Romsdals Bygdemuseum.
331

  I 1920 var i tillegg til Norsk Folkemuseum antallet 

statsstøttede lokale og regionale museer på denne måten kommet opp i 25. Til sammenligning var 

til nå opprettet 36 lokale og regionale museer. Det betyr at over to tredjedeler av museene var 

innvilget statsbidrag.  

 Det interessante ved denne utviklingen er at antallet museer som ble innvilget statstilskudd 

ikke lå langt under det antall nye museer som ble opprettet. Muligheten for å oppnå et statlig 

tilskudd for nyopprettede museer var på den måten til stede, en mulighet som ikke var til stede i 

samme gra i de to neste tiårene som skulle komme.
332

 Når det kom til hvordan tilskuddene ble 

fordelt mellom Norsk folkemuseum og de øvrige, ble prioriteringen av Norsk Folkemuseum 

oppretthold og videreført i hele perioden mellom 1900 og 1920. I statsbudsjettet for 1920 var 

likevel forholdet mellom Norsk Folkemuseum og de lokale museene omtrent 50/50.
333

 Norsk 

Folkemuseum var dette året oppført med kr. 45 000 og de øvrige med kr. 54 350 til sammen. På den 

annen side var det nå 26 lokale og regionale museer som skulle dele på bevilgningen.  

 At Stortinget prioriterte Norsk Folkemuseum var et aspekt ved den bevilgningsprofil som nå 

etter hvert utviklet seg. Det andre aspektet var en økende prioritering av De Sandvigske Samlinger. 

Bevilgningen i statsbudsjettet til dette museet beløp seg til kr. 20 500 og dette var høyere enn de 

                                                 
324 Stortingsforhandlinger 1913 Innstilling S. XXVI, 4-6, behandlet i Stortingstidende 1913 (7 d), 928-938. 

325 Stortingsforhandlinger 1914 Innstilling S. XXVI, 3-6, behandlet i Stortingstidende 1914 (7 d),1207-1211. 

326 Stortingsforhandlinger 1915 Innstilling S. XXVI, 5-6, behandlet i Stortingstidende 1915 (7 d), 703-705. 

327 Stortingsforhandlinger 1916 Innstilling S. XXVI, 5, behandlet i Stortingstidende 1916 (7 d), 738 

328 Stortingsforhandlinger 1917 Innstilling S. XXVI, 7-8, behandlet i Stortingstidende 1917 (7 d), 687. 

329 Stortingsforhandlinger 1918 Innstilling S. XXVI, 3, behandlet i Stortingstidende 1918 (7 d), 945. 

330 Stortingsforhandlinger 1919 Innstilling S. XXVI, 3, behandlet i Stortingstidende 1919 (7 d), 1078,1100. 

331 Stortingsforhandlinger, behandlet i Stortingstidende 1920 (7 d), 1878. 

332Se avhandlingens del 3. 

333 Stortingsforhandlinger 1920 Innstilling S. XXVI, 2, behandlet i Stortingstidende 1920 (7 d), 1875-1878. 
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tilskudd Stortinget bevilget for eksempel til Stavanger Museum og Tromsø Museum. Disse fikk 

respektive kr. 18 000 og kr. 12 300 i tilskudd i 1920.
334

   

Det tredje aspektet var en gradvis økning av tilskuddene til de distriktsomfattende og 

fylkesomfattende museene. Disse kunne snart påregne tilskudd i størrelsesorden 5 000 kroner i 

statstilskudd, som eksempelvis Fylkesmuseet for Telemark og Grenland og Bygningsmuseet for 

Trondheim og Trøndelag fikk i 1920. 

  I tillegg til de ordinære bevilgningene ble det noen år innvilget ekstraordinære bidrag til 

enkelte museer. Også her var Norsk Folkemuseum den største mottakeren.  

I årene mellom 1900 og 1905 fikk museet kr. 25 000 i årlige terminbeløp på kr. 5 000 til 

finansiering av nybygget på Bygdøy.
335

 De største ekstraordinære bidragene kom likevel i årene 

1913, 1914, 1918 og 1919, med rundt 190 000 kroner til sammen. Disse bevilgningene finansierte 

lokaler for gjenoppføring av den gamle Stortingssalen på museet, og utvikling av museets 

friluftsavdeling.
336

 Også De Sandvigske Samlinger mottok ved tre anledninger ekstraordinære 

bevilgninger, men her var beløpene små, til sammen kr. 3 500. Bevilgningene ble gitt i 

statsbudsjettene for 1902/03, i 1909 og i 1910
337

.  Fylkesmuseet for Telemark og Grenland og 

Oplandenes folkemuseum ble innvilget ekstraordinære tilskudd til erverv av gamle bygninger, men 

disse var bare på noen hundre kroner.
338

 Stortingets bevilgningspraksis også når det gjaldt de 

ekstraordinære bevilgningene hadde slik et skille mellom Norsk Folkemuseum på den ene side, og 

de øvrige museene på den andre.  

 

 

Lokal medfinansiering og vertskommunenes ansvar 

 

Debatten om den lokale medfinansieringen, eller rettere sagt de krav som staten satte til museene 

for å utløse statsbidraget, fikk på mange måter preg av teknokrati. To prinsipielle spørsmål var 

                                                 
334 Ibid., 1875. 

335 Stortingsforhandlinger 1900/1901 6 d Innstilling S. XXVI, 8-9, behandlet i Stortingstidende 1900/1901 (7 d), 999; Stortingsforhandlinger
 

 1901/1902 6 d Innstilling S. XXVI, 18, behandlet i Stortingstidende 1901/1902 (7 d), 1069; Stortingsforhandlinger 1902/1903 6 d Innstilling S. 

XXVI, 17, behandlet i Stortingstidende 1902/1903 7 d), 1197; Stortingsforhandlinger 1903/1904 6 d Innstilling S. XXVI, 19, behandlet i 

Stortingstidende 1903/1904 (7 d), 1584; Stortingsforhandlinger 1904/1905 6 d Innstilling S. XXVI, 10, behandlet i Stortingstidende 1904/1905 (7 

d), 1146. 

336 Stortingsforhandlinger 1913 6 d  Innstilling S. XXVI, 4-5, behandlet i Stortingstidende 1913 (7 d), 937; Stortingsforhandlinger 1914 6 d
 

  Innstilling S. XXVI, 26, behandlet i Stortingstidende 1914 (7 d),1207; Stortingsforhandlinger 1918 7 d behandlet i Stortingstidende 1918, 941 

Stortingsforhandlinger 1919 7 d behandlet i Stortingstidende 1919, 1100. 

337 Stortingsforhandlinger 1902/1903 6 d. Innstilling S. XXVI, 4, behandlet i Stortingstidende 1902/1903, 1197-1199; Stortingsforhandlinger 1909 
 

6 d Innstilling S. XXVI, 10-11, behandlet i Stortingstidende 1909 (7 d), 1642; Stortingsforhandlinger 1910 6 d Innstilling S. XXVI, 4, behandlet i 

Stortingstidende 1910 (7 d), 577. 

338 Stortingsforhandlinger 19126 d  Innstilling S. XXVI, 4, behandlet i Stortingstidende 1912 (7 d), 810. Stortingsforhandlinger 1913 6 d Innstilling
 

 S. XXVI, 4,5, behandlet i Stortingstidende 1913 (7 d), 937. 
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dominerende, det ene var forholdstallet mellom statsbidrag og lokal finansiering, det andre var hva 

som kunne regnes inn i den lokale finansieringen. I løpet av 1800-tallet hadde det utviklet seg en 

sedvane om at museene skulle tilveiebringe et tilsvarende eller ‖liknende‖ beløp som statsbidraget. 

Departementet og Stortinget opererte likevel med flere ulike modeller for kravet til den private/ 

lokale finansieringen. Da Kunstindustrimuseet i Kristiania som eksempel, søkte om statsstøtte første 

gang i 1883, ble det vist til et generelt prinsipp om at ‖Staten ikke tilskynder mer, en hva der 

tilvejebringes andetsteds fra‖.
339 

Men i praksis varierte dette prinsippet: det kunne dreie seg om et 

tilsvarende beløp som statsstøtten, et liknende beløp eller et større beløp. Kravene varierte også 

mellom de faste og de ekstraordinære bevilgningene. Og ved de faste bevilgningene var 

hovedmønsteret ved inngangen til 1900-tallet slik: Museene i Bergen, Tromsø (fra 1875), Stavanger 

(fra 1882-83) og Arendal (fra 1896-97), samt Kunstindustrimuseet i Kristiania (fra 1883-84) og 

Norsk Folkemuseum skulle stille et tilsvarende beløp. Dette kravet ble i perioder lempet på for 

Stavanger og Tromsø Museum, slik at de kom i en klasse med Vitenskapselskapet i Trondheim som 

skulle skaffe et liknende beløp.
340

  

  I forbindelse med det første statsbidraget til museene og Skien var det fastsatt at for lokale og 

regionale kulturhistoriske museers vedkommende skulle det skaffes til veie lokalt det dobbelte av 

hva staten ga. Den som kanskje tydeligst av stortingsrepresentantene presenterte museumshierarkiet 

og hvordan kravet om lokal finansiering kunne knyttes til de respektive museene i dette hierarkiet, 

var Jørgen Brunchorst fra Samlingspartiet. Under ordskiftet til statsbudsjettet 1903/1904 delte han 

de museer som mottok statsbidrag inn i tre grupper. I en særstilling sto Universitetets 

Oldsakssamling. Dernest landets tre øvrige vitenskapelige museer som i tillegg til å ha sitt 

arbeidsområde innenfor sine vertsbyers grenser, også hadde ansvar for et større omland. Til denne 

gruppen hørte museer som Tromsø Museum og Bergen Museum. Til sist kom kategorien de mindre 

museer, som museet i Stavanger. Deres betydning var bare lokal, og de var å betrakte som ‖rent 

populære museer, hvis virksomhed indskrænker sig til den undervisning og belæring, som de kan 

øve indenfor vedkommende bys grænser.‖
 341

 Kravet til tilveiebringelse av det dobbelte av 

statsbidraget i lokal finansiering for slike museer kunne her vanskelig fravikes. 

  Debatten i Stortinget i de første årene av 1900 forteller likevel om at størrelsen på fordringen 

om lokal medfinansiering rammet de små museene hardt. Det ble gjort forsøk fra enkelte 

representanters side om å lempe på dette kravet. De som tok opp spørsmålet om størrelsen på den 

lokale medfinansieringen var gjerne landdistriktenes og småbyenes representanter, slik som 

                                                 
339 Stortingsforhandlinger 7.d 1883, behandlet i Stortingstidende 1883, 463. 

340 Jf. Berg Simonsen (2005), 19. 

341 Stortingsforhandlinger 7 d 1903/1904, behandlet i Stortingstidende 1903/1904, 1579 representanten Brunchorst. 
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Venstrerepresentanten Stousland fra Skien. Stousland brakte dette på bane allerede året etter at det 

første statsbidraget var gitt til museene i Skien og Tønsberg: 

 

‖Det er trist, naar man behøver at faa en liden haandsrækning, at man ikke skal kunde drive et statsbidrag paa kr. 

400,00 i veiret, det er ogsaa trist, som repræsentanten fra Tønsberg sagde, at man for at faa de kr. 400,00, skal man 

tilveiebringe kr. 800,00 paa anden maade, medens andre byer slipper med en mindre andel. Jo større bevilgningen af 

staten er, jo mindre kvotadel (sic) af kommunen. Det er det gamle, som gaar igjen.‖
342

  

 

Spørsmålet om hvordan finansieringen av det lokale bidraget kunne skje ble også tatt opp av enkelte 

representanter. Det ble stilt spørsmål om det utelukkende var penger som kunne godkjennes, eller 

om også egeninnsats fra museene eller gjenstander gitt som gaver, kunne regnes med.  

  De stortingsrepresentantene som brakte spørsmålet på bane brukte gjerne det museet de kjente 

best til som eksempel. Bernhard Tandberg i 1910 foreslo muligheten for overgangsordninger når 

det kom til kravet om lokal finansiering. Tandberg var som tidligere nevnt nært knyttet til 

Hallingdal Folkemuseum. Tandbergs anliggende var om det kunne gis en dispensasjon fra kravet 

om det dobbelte i lokal finansiering, om enn ikke de første årene. En dispensasjon var nødvendig 

etter Tandbergs mening for at den gryende interessen til de som sto bak de lokale museene ikke ble 

kvalt allerede i sin begynnelse av store pengekrav.
343

 Han fikk imidlertid ikke med seg Stortinget i 

denne saken. Problemstillingen ble likevel fulgt opp av Trædal to år senere, i 1912. Trædal tok 

utgangspunkt i det museet han kjente best, nemlig Sogn folkemuseum og det nystiftede Sogn 

historielag, som nå innesto for driften. De Heibergske samlinger på Amble i Sogn var i 1909 

overlevert av godseier Heiberg til laget og museet døpt til Sogn folkemuseum.  Hva Trædal ba om 

var at departementet på nytt ta opp til vurdering om forholdstallet mellom statsbidrag og lokalt 

bidrag kunne vurderes på nytt, med sikte på at: ‖dei ikkje vert tilhaldne aa skaffa meir utanum enn 

dei fær av staten‖. ‖Eg vil vona‖, fortsatte han, ‖at det vert gjort soleis til komande aar‖.
344

 Trædal 

fikk ikke gehør i Stortinget for sin sak. Ønsket om å endre kravet om det dobbelte i lokal 

finansiering for utbetaling av statstilskuddet ble avvist av både statsråder og av innstillende 

komiteer på Stortinget i flere omganger. Men praksisen i hvordan kravet skulle håndheves fikk 

likevel en noe annen vinkling etter hvert.  

  I prinsippet var kravet om størrelsen på den lokale medfinansieringen vedtatt av Stortinget 

under forhandlingene i 1900, selv om det i ettertid hersket ulike oppfatninger mellom Stortinget og 

departementets statsråd Wexelsen om hvem som egentlig hadde formulert betingelsen.
345

  

                                                 
342 Stortingsforhandlinger 7 d 1901/1902, behandlet i Stortingstidende 1901/1902, 1058 representanten Stousland. 

343 Stortingsforhandlinger 1910 7 d behandlet i Stortingstidende 1910, 581 representanten Tandberg. 

344 Stortingsforhandlinger 1912, 7 d behandlet i Stortingstidende 1912, 810 representanten Trædal. 

345 Under budsjettbehandlingen allerede året etter, i 1900 minnet statsråd Wexelsen Stortinget om hvem som hadde fastsatt prinsippene da han under 
 

innlegget i debatten sa følgende: ‖Nu, ja, saavidt jeg erindrer, blev der bevilget til disse museer (Tønsberg og Skien, min anm.) efter privat initiativ; 
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Stortinget valgte på den annen side å opprettholde kravet, selv om det var uenighet om hvem som 

hadde vært opphav til prinsippet. Følgen var at slike innspill som representantene Stousland, 

Brunchorst, Trædal og Tandberg fremmet, ble avvist både av Stortingets budsjettkomité og av 

Stortinget under behandlingen.  

 Nå var ikke Stortinget ukjent med at de lokale museenes økonomiske situasjon var vanskelige, 

og at bestrebelsene med å skaffe til veie en lokal finansiering krevde stor innsats. Pengegaver var 

det lite av, og i den grad de mottok bidrag var det ofte i form av frivillig innsats og gaver. I 

departementets tolkning av Stortingets vedtak kunne ikke disse gavene regnes inn som del av det 

lokale bidraget, og kravet var at den lokale finansieringen skulle foreligge i penger. Stortingets 

tilnærming ble etter hvert noe mer pragmatisk slik at gaver kunne regnes med i bidraget.
 
Etter en 

henvendelse fra Hardanger Folkemuseum om å få en aksept for en slik oppføring, fant statsråd 

Løvland fra Venstre det fullt legitimt for de mindre museene å føre opp verdien av mottatte 

gjenstander som en del av den lokale finansieringen. Under debatten i 1918 ble dette dermed 

anerkjent som et gjeldende prinsipp.
346  

 

 Driften av de lokale museene, årlig vedlikehold og brannpremie kostet betydelige beløp. 

Museenes opprettholdelse og virksomhet var helt avhengig av lokal interesse, pågangsmot og 

dugnadsånd. Videre besto deres samlinger i hovedsak av gaver. At statstilskuddene i tråd med 

retningslinjene fra 1911 på mange måter var øremerket samlingsoppbygging og samlingsforvaltning 

kan også ha vært en medvirkende årsak. Statsråden fikk etter sitt innlegg også støtte av en annen 

Venstrerepresentant, Nils Nilsson Skaar fra Hardanger.
347

 Aksepten for at gaver kunne føres opp 

som lokal finansiering gagnet lokalmuseene generelt, og Hardanger folkemuseum spesielt, som var 

den som hadde reist problemstillingen på nytt i 1918. 

  Debatten vedrørende kravet til de mindre museene om lokal finansiering forut for utbetaling 

av statstilskuddet, utkrystalliserte på denne måten tre prinsipper hva gjaldt Stortingets holdning til 

de lokale og regionale museer angående de statlige bidragene og de forutsetninger som ble knyttet 

til dem. Det ene var en åpning for de lokale og regionale museene om adgang til statsbidrag. 

Dernest synes det å ha hersket en nærmest stilltiende aksept hva gjaldt statsbidragets marginale 

beløp. Selv om enkelte representanter bemerket i sine innlegg at tilskuddene burde vært høyere, var 

det sjelden at Stortinget endret på de oppføringer som budsjettkomiteen, eller departementet for den 

saks skyld, hadde foreslått. Stortinget sluttet seg med dette til at de museene som staten burde 

kjenne det største ansvaret for var Bergens Museum, Tromsø Museum, Vitenskapsmuseet i 

                                                                                                                                                                  
verken til Skien eller Tønsberg var der i den kongelige proposition optaget forslag om bevilgning; det er altsaa Stortinget selv, som har bestemt 

forholdstallet og det maatte jeg ogsaa iaar gaa ud fra.‖ Stortingsforhandlinger 7 d 1901/1902, behandlet i Stortingstidende 1901/1902, 1062 statsråd 

Wexelsen. 

346 Stortingsforhandlinger 1918 7 d behandlet i Stortingstidende 1918, 931 statsråd Løvland.  

347Ibid., 933 representanten Skaar. 
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Trondheim, foruten universitetsmuseene i Oslo. For de kulturhistoriske museenes vedkommende 

synliggjorde forskjellen i bevilgningene til Norsk Folkemuseum, De Sandvigske Samlinger og de 

øvrige lokale og regionale museene at Norsk Folkemuseum hadde en forrang framfor de andre.  

De lokale og regionale museene var i stor grad et lokal og regionalt ansvar. Et tredje prinsipp som 

ble fulgt var, om ikke fullt ut, en enighet mellom Storting og departement når det gjaldt spørsmålet 

om hvordan den lokale finansieringen kunne ordnes. Spørsmålet kom til å stå mellom prinsipp eller 

pragmatisme, og hvor pragmatismen til slutt vant gjennomslag.  

  Parallelt med diskusjonen rundt størrelsen på den lokale finansieringen, ønsket Stortinget at 

departementet også undersøkte et annet område med betydning for museenes økonomi. Det var 

hvilke ytterligere ytelser vertskommunene understøttet sine museer med. Spørsmålet ble brakt på 

bane av blant annet komitéformann Sofus Arctander allerede i redegjørelsen for komiteens 

innstilling. Komiteen hadde vært opptatt av at for de museer som mottok statsbidrag, i hvert fall av 

en viss størrelse, burde det tas inn i betingelsene at kommunene overtok vedlikeholdet av 

bygningene.
 348

 Spørsmålet om kommunal medvirkning i museets underhold var aktualisert blant 

annet i forbindelse med De Sandvigske Samlingers søknad om statstilskudd i 1901.
349

 Det var 

dessuten i Stortingets interesse å få en så fullstendig oversikt over forholdene også for landets 

øvrige statsunderstøttede museer.  

  I sin redegjørelse til Stortinget i saken viste statsråd Wexelsens redegjørelse til at det tidligere i 

1901 var sendt brev til museene som mottok statstilskudd, som ledd i departementets arbeid med 

retningslinjer for museumsforvaltningen. I brevet var det bedt om en redegjørelse for i hvilken grad 

museene fikk dekket husleier, brannpremier og om de var fritatt for kommunale avgifter og 

eiendomskatt.
350

 Man hadde henvendt seg til alle museene på kulturbudsjettets kapitler, kultur-

historiske -, kunstindustrielle- og kunstmuseer.
351

  Undersøkelsen var den første, og den mest 

omfattende inntil da i departementets regi. Selv om de lokale museene var lite i antall var saken av 

så pass prinsipiell interesse, at også de ble tilskrevet. De forespurte museenes svar kom ikke til 

                                                 
348 Stortingsforhandlinger 1901/1902 6 d Innstilling S. XXVI, 3, behandlet i Stortingstidende 1901/1902,1055 ff, komitéformann Arctander. 

349 Stortingsforhandlinger 1902/1903 7 d behandlet i Stortingstidende 1902/1903, 1197-1199 representantene Broch, Enge, 
 

 
komitéformann Arctander, statsråd Wexelsen.  

350, Stortingsforhandlinger 1901/1902 7 d behandlet i Stortingstidende 1901/1902, 1056 statsråd Wexelsen. 
 

Det aktuelle brevet fra departementet til museene er ikke bevart i Kirke – og undervisningsdepartementets arkiv. I museenes svarbrev og 

departementets redegjørelse om forholdene til Stortinget i Stortingsproposisjon nr. 1 1902/1903, framkommer det likevel klart hvilke spørsmål som 

departementet ønsket svar på.. 

351 Disse museene var; Videnskabselskabet i Trondhjem, Bergens Museum, Tromsø Museum, Stavanger Museum, Arendal Museum og bibliotek,
 

 Skiens Museum, Tønsberg Museum, Norsk Folkemuseum, De Sandvigske Samlinger på Lillehammer. Tilsvarende brev ble også sendt 

Kunstindustrimuseet i Kristiania, Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhjem. Universitetets 

Oldsakssamling sorterte under Universitetet og inngikk ikke i undersøkelsen. Brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet med forespørsel til 

museene vedrørende kommunens dekning av utgifter. Konsept med sammenfatning av museenes svar. Kirke og Undervisningsdepartementet
 

1 skolekontor D, Eav boks 0070. Riksarkivet, Oslo.
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Stortinget før i budsjettproposisjonen for 1902/1903
352

, og da mest som en orientering.  

Når det kom som en orientering skyltes det at statsråd Wexelsen allerede under budsjett-

forhandlingene året før i grove trekk hadde gjort rede for både undersøkelsens innhold og de 

konklusjoner som var hadde trukket. Hans konklusjoner gikk i korthet ut på at det under 

budsjettforhandlingene året før ikke fantes noen ensartet kommunal praksis hva gjaldt dekning av 

husleier, brannpremier, fritak for kommunale avgifter og eiendomskatt. Praksis varierte fra 

kommune til kommune. Et generelt trekk var likevel at de fleste av landets sentralmuseer fikk 

dekket sine kostnader helt eller delvis av den bykommune de var lokalisert til, mens dette ikke var 

tilfelle når det gjaldt de mindre museene.  

  I statsrådens redegjørelse til Stortinget framkom også de konkrete forholdene for de enkelte 

museene. Når det gjaldt de lokale museene i Arendal og Skien holdt de til i kommunale bygninger 

og hadde ved det ingen husleie. I Tønsberg derimot, var museet fordelt på flere bygninger som ikke 

var kommunale, og som dermed hadde kostnader til husleie. Her var samlingen av oldsaksamlingen 

anbrakt i Slottsfjellstårnet, mens den arktiske samlingen hadde lokaler i museets egen bygning. 

Vedlikehold og brannkontingent for denne bygningen ble utredet av museets egen kasse. På den 

annen side var bygningen fritatt for vannavgift og kommuneskatt. Utover dette mottok ikke museet 

bidrag fra kommunen. Museet meddelte allikevel departementet at dets bestyrelse var av den 

oppfatning, at de rundt kr. 80 som huskostnadene årlig beløp seg til, ville kunne overtas av 

kommunen om staten ønsket det. Vanskeligst stilt var likevel De Sandvigske Samlinger på 

Lillehammer, hvor kommunen foreløpig i liten grad bidro til museets drift, verken direkte ved 

kommunalt driftstilskudd eller indirekte gjennom dekning av utgifter til forsikring osv.
353

  

  Undersøkelsen hadde lagt for dagen at det var ulik praksis i de forskjellige kommunene når 

det gjaldt husleie og brannpremie. Det vanlige her, var at de fleste museene utenfor Kristiania 

dekket dette av eget budsjett. Staten subsidierte på denne måten indirekte vertskommunen, ved at 

museene dekket sine utgifter selv over ordinært budsjett. Statens bidrag ville da gå med til å 

subsidiere kommunen framfor å bidra til museets øvrige drift. Da budsjettkomiteen fikk 

proposisjonen til behandling, fulgte den opp med en uttalelse om at departementets bestrebelser 

med å gjøre de vedkommende kommuner interessert i sine samlinger var i god gjenge. Forholdene 

for De Sandvigske Samlinger var bekymringsfulle, men komiteen hadde tro på at også her ville 

kravene om eiendomsskatt og vannavgift kunne frafalles. Spesielt bemerket komiteen Kristiansunds 

museum som søkte tilskudd dette året. Her ville komiteen stille som vilkår for tilskuddet at 

kommunen frafalt skatter og vannavgift, samt overtok utredelsen av brannkontingent for museets 

bygninger. I hvilken grad kommunen overtok bygningsvedlikeholdet var det opp til departementet å 

                                                 
352 Stortingsproposisjon nr. 1,hovedpost IV 1902/1903, 2-4.  

353 Stortingsforhandlinger 1901/1902 7 d behandlet i Stortingstidende 1901/1902, 1056 statsråd Wexelsen. 
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vurdere.
354

 I tråd med komiteens innstilling innarbeidet departementet dette kravet i bevilgnings-

vedtaket til Kristiansund museum.
355

 Dette var første gang en slik forutsetning ble lagt inn i et 

bevilgningsvedtak til et lokalt museum fra Stortingets side. Tilsvarende krav ble likevel ikke stilt til 

museene i Arendal, Skien og Tønsberg, ettersom forholdene her var bedre og det var vanskelig å gi 

vedtaket tilbakevirkende kraft.  

  Hva kom så ut av undersøkelsen og komiteens innstilling, og hvilke resultat ble oppnådd? 

Det viktigste resultatet var kanskje at bestemmelsen om at vertskommunen måtte frafalle kravet om 

eiendomskatt samt dekke museenes brannpremie, ble innarbeidet i bevilgningsvedtaket, også for de 

lokale og regionale museer. Noen gjennomført praksis for de lokale og regionale museer når det 

gjaldt frafall av skattekrav og dekning av brannforsikring og så videre, var likevel vanskelig å få til. 

Prinsipielt la både departementet, komiteen og Stortinget opp til at alle museer som fikk et 

statsbidrag av en viss størrelse, burde være fritatt for kommunale skatter og avgifter, 

husleiekostnader etc. Om dette ikke gikk, var et minimum at det i bevilgningsvedtaket ble sikret at 

kommunene overtok bygningenes vedlikehold. Men det var vanskelig å gjennomføre denne 

forutsetningen på kort sikt. Statsbidraget til De Sandvigske Samlinger i 1902 ble da også gitt, uten 

at det var til krav til Lillehammer kommune om kommunal finansiering eller dekning av 

brannforsikringspremie og lignende. Når statsbidraget allikevel ble innvilget var det på grunnlag av 

departementets betenkning om saken, og med forutsetning om at forhandlingene med kommunen 

skulle fortsette.  

 

 

Normerende regler for statsbidraget 

 

Stortinget hadde fra slutten av 1800-tallet bedt departementet utarbeide retningsliner for museenes 

forvaltning. Fravær av et regelverk ved inngangen til 1900-tallet var som tidligere nevnt, et 

argument for departementet for ikke å innvilge nye lokale og regionale museer statsbidrag, eller øke 

det for de museene som allerede var innvilget. Å få utarbeidet disse bestemmelsene skulle likevel ta 

sin tid og det skulle vise seg å bli en omstendelig affære. En lesing av referatene fra Stortingets 

debatter rundt museumsbevilgningene forteller da også om en situasjon hvor representantene årvisst 

etterlyste retningslinjer, og hvor departementets statsråder like årvisst måtte erkjenne at de ennå var 

under forberedelse.  

 Nå var likevel ikke Stortinget og departementet helt uten verktøy i sin museumspolitikk ved 

inngangen til 1900-tallet. Blant annet hadde de bestemmelsene i Norsk Folkemuseums 

                                                 
354 Stortingsforhandlinger 1902/1903 6 d Innstilling S. XXVI, 3. 

355 Ibid., 7 d behandlet i Stortingstidende 1902/1903, 1196. 
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bevilgningsvedtak, som både fastsatte at museet måtte skaffe tilveie et tilsvarende beløp som 

statsbidraget, hadde bestemmelser knyttet til statsbidragets anvendelse og adgang for statlig 

styringsrett i spørsmålet om eventuell overføring til statens historiske museum.  

For de lokale og regionale museene var enkelte vilkår knyttet til statsbidraget også allerede på plass, 

slik som kravet om kommunal dekning av brannforsikring og frafall av skatter allerede ble 

innarbeidet da Kristiansund museum fikk statsbidrag i 1902. Likeså var det fastsatt vilkår om 

størrelsen på den finansieringen som skulle skaffes til veie lokalt for å få utbetalt statstilskuddet. 

Helt fra århundrets begynnelse var det også nedfelt en praksis om at departementet kunne be om å 

få oppnevnt et medlem til museenes styre der hvor statsbidrag ble gitt.
356

 Hva som manglet var 

likevel en systematikk i retningslinjene og at de fikk en generell betydning, og ikke bare framsto 

som enkeltvise krav rettet mot et bestemt museum.  

  Å få nedfelt et sett bestemmelser som generelt kunne gjelde for de lokale og regionale musene 

framsto av den grunn etter hvert som en vesentlig del av departementets arbeid med retningslinjer i 

museumsforvaltningen. At departementets arbeid ble konsentrert om disse bestemmelsene kan ha 

flere årsaker, den økende pågangen fra nye museer som søkte tilskudd, og departementet og 

Stortingets behov for et grunnlag for saksbehandlingen kan ha vært en tungtveiende årsak. Ting 

som tyder på dette kan leses i departementets begrunnelse for å legge fram bestemmelsene i 

budsjettproposisjonen i 1911. Her framgår blant annet at Stortingets budsjettkomité året før i 

forbindelse med innstillingen av bidrag til Sogn folkemuseum, burde departementet i anledning av 

denne og lignende andragender, trekke opp generelle regler som betingelse for statsbidrag, ‖ 

hvorved sikkerhet kunde opnaaes for at i tilfælde staten eller kommunen og ikke privatmænd blev 

eier av de indsamlede gjenstande‖.
357

  

  Departementet framla sitt forslag til de bestemmelser som skulle knyttes til de lokale og 

regionale museenes statsbidrag og hvordan disse bestemmelsene skulle forstås i budsjettproposisjon 

for 1911 under hovedpost IV kapittel 3.358
 Det førende prinsippet i disponeringen av statsbidraget 

var at det skulle benyttes til erverv av samlinger. Hva gjaldt budsjettkomiteens bemerkning om 

eierskap til samlingene var departementet enig i at man for de lokale museenes vedkommende, fant 

det rimelig at vedkommende kommune, eller større distrikt, eksempelvis amtskommunen, ble eier 

av de innkjøpte gjenstandene, og ikke staten. Begrunnelsen var at museenes samlinger ikke skulle 

komme på private hender. Man fikk dessuten innarbeidet en bestemmelse om eierskap til den delen 

av samlingene ved alle lokale og regionale museer som var ervervet ved statlige midler. En slik 

                                                 
356 Stortingsproposisjon.nr. 1, 1002/1903 Hovedpost IV, kap. 3, 13. 

357 Departementet viste her til Stortingsforhandlinger 1910 6 d Innstilling S. XXVI, 4, ref. i Stortingsproposisjon. nr. 1, 1910 Hovedpost V, kap.3, 12. 

358 Stortingsproposisjon. nr. 1, 1911 Hovedpost V, kap. 3. 13. 
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bestemmelse gjaldt Norsk Folkemuseum, og tilsvarende hadde departementet nå også sørget for ved 

Sogn folkemuseum.  

Målet var likevel å få inn en generell bestemmelse om dette i bevilgningsvedtaket, og med det 

slippe å gå veien om museenes vedtekter for å få bestemmelsen innarbeidet. Når denne var så viktig 

å få inn begrunnet departementet dette med at museenes gjeld enkelte steder kunne være stor, og at 

det ikke kunne være utelukket at kreditorer kunne gå til beslagleggelse av museumssamlinger, for 

deretter å selge dem til høystbydende og med det få sitt tilgodehavende. Departementet var kjent 

med at den sikkerhet som museenes stilte som pant ved sine låneopptak var samlingene eller at 

styremedlemmene kausjonerte eller stilte privat sikkerhet. Nå var det ikke noen åpenbar fare ved 

denne praksisen etter departementets oppfatning, ettersom museene ikke ble administrert på en så 

‖sangvinsk maate at kreditorer kunde finde sig foranlediget til at beslaglægge selve 

museumsgjenstandene‖.
359

 Bestemmelsen ville likevel kunne bidra til en sikring mot slike mulige 

hendelser i framtiden. Departementets forslag fikk med dette som utgangspunkt følgende ordlyd:  

Alle bevilgninger derhos paa betingelse av,  

 

 at der indkjøpes museumsgjenstande for mindst et beløp svarende til statsbidraget, 

 at samtlige museumsgjenstande ved opkjøpet blir (statens eller N. N. Amtskommunes, herreds, kjøpstads) 

eiendom og forsynes med et merke, der betegner dem som saadan, samt indføres i en samlet fortegnelse over 

alle de for museet anskaffede museumsgjenstande, 

 at ingen museet tilhørende gjenstande sælges eller bortbyttes uten efter beslutning av bestyrelsen, hvorav minst 

to trediedele maa være enige i foranstaltningen, og at ingen museet tilhørende gjenstand kan tillates ført ut av 

landet uten efter innhentet samtykke hos Kirkedepartementet. 

 

Bestemmelsene skulle suppleres med ytterligere et punkt, nemlig en bestemmelse om hvem som 

skulle overta vedkommende museum om ‖den for tiden bestaaende ordning og administration‖ 

opphørte.
360

  

 I departementets redegjørelse for hvordan retningslinjene skulle forstås ble det lagt vekt på at 

statsbidraget skulle benyttes til kjøp av museumsgjenstander, men det kunne gå til drift og 

forvaltning av samlingene; ‖ saasom til oppsyn i åpningstiden og til præparation av gjenstandene‖. 

Ledelse av museet måtte imidlertid forventes utført uten noe vesentlig honorar. Anskaffelse av 

bygninger burde også ligge utenfor både statsbidraget, og ‖den for samme krævede stedlige 

motpræstation‖. Departementet hadde merket seg at en rekke mindre museer hadde anvendt ‖ikke 

saa lidet også av de nevnte midler…‖ til dette formål. At det også viste seg brukt til avdrag og 

renter for stiftet gjeld var også en uheldig praksis.
361

 Disse utgiftene burde vært den enkelte 

vertskommunes ansvar fullt ut. Neste punkt gjaldt eiendomsretten til samlingene innkjøpt for 

offentlige midler.  

                                                 
359 Ibid. 

360 Stortingsproposisjon. nr. 1, 1911 Hovedpost V, kap. 3. 13; Stortingets forhandlinger 6 d  1911 Innstilling XXVI, 4. 

361
 
Stortingsproposisjon. nr. 1, 1911 Hovedpost V, kap. 3. 13
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På dette punkt måtte departementet innhente museumsstyrenes aksept for retningslinjene og 

henstille at den nye bestemmelsen om eierskap til samlingene ble innarbeidet i vedtektene. 

Eiendomsforholdene varierte ved de enkelte museene. I tillegg stilte departementet krav om at 

samlingene skulle katalogiseres og ordnes.  Offentlige bidragsytere måtte videre gis en oversikt om 

hva som var kjøpt inn for statsmidlene om det ble en aktuell problemstilling. Museets eget behov 

for oversikt over samlingene var også viktig.
 
Dernest gjaldt det å sikre samlingenes opprettholdelse. 

Avhending skulle helst ikke finne sted. Om det skjedde, skulle beslutningen fattes i trygge former. 

Som sikkerhet i forbindelse med låneopptak, gjerne i forbindelse med erverv av samlinger, var det 

ikke uvanlig å gi pant i eiendommer. Museets styremedlemmer var også ofte selv garantister. 

Betingelsen var også en trygghet i tilfelle museets opphør skulle skje til vertskommunen eller amtet 

og var også et middel til å møte det press oppkjøpere og utenlandske samlere representerte.  

 Siste bestemmelse gjaldt mulig opphør av museet. Det gjaldt å komme fram til en 

overensstemmelse: ‖hvorved sikkerhet kunde opnaaes for at de i tilfælde staten eller kommunen og 

ikke privatmænd blev eier av de innsamlede gjenstander‖.
362

 Når det kom til eierskap, anså 

Kirkedepartementet det som mest naturlig at samlingene, ved museets opphør, tilfalt vedkommende 

vertskommune eller amtskommunen (fylket), og ikke staten. 
363

  

 Departementets forslag til bestemmelser ble drøftet i budsjettkomiteen, som sluttet seg til 

dem. 364
  I Stortinget derimot, ble dette i liten grad viet oppmerksomhet og kommentarer er 

vanskelig å finne i dette årets budsjettdebatt. Bestemmelsene, slik de ble formulert og forelagt 

Stortinget, kan ikke ha framstått som spesielt kontroversielle.
 
Fra 1912 ble bestemmelsen 

innarbeidet i de årlige budsjettvedtakene. Den siste bestemmelsen som departementet ikke hadde 

utarbeidet et endelig forslag til, om disposisjonsrett til samlingene og hva som skulle finne sted i 

tilfelle museets opphør, fikk nå følgende ordlyd:  

 

‖Disposisjoner av ovennevnte art tillates kun, når de kan tjene til å fremme museets interesser ved å øke dets verdi 

og betydning for det formål, for hvilket det er oprettet. At der inntas i lovene en bestemmelse om, hvem der skal 

overta vedkommende museum, hvis den for tiden bestående ordning og administrasjon opphører.‖ 365   

 

Hva disse bestemmelsene bidro til, utenom å definere hva de statlige tilskuddene kunne benyttes til, 

var å presisere en del juridiske forhold knyttet til museenes samlinger og forvaltningen av disse. De 

la også føringer på hvilke bestemmelser som måtte inntas i det enkelte museums vedtekter. 

Bestemmelsene ble stående i lang tid, og i liten grad endret.  

 

                                                 
362 Ibid., 13 

363
 
Ibid., 13. 

364 Ibid., Hovedpost V,. kap. 3. 13, Stortingsforhandlinger 1911 Innstilling S. XXVI, 19-20.  

365 Stortingsforhandlinger 1912 7 d. behandlet i Stortingstidende 1912, 810. 
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Med struktur skal museumslandskapet formes 

 

Foruten bestemmelsene som skulle knyttes til statsbidraget, var det arbeidsdelingen mellom 

museene, det vil si i første rekke en fastlegging av deres geografiske innsamlingsområder og type 

gjenstander de respektive museene burde samle inn, som opptok Stortinget. Spørsmålet var et 

tilbakevendende tema og foretagendet ble beskrevet som et arbeid med det mål å få, med 

kirkestatsråd Wexelsens ord i 1901; ‖ fastere ordning af vore museers virksomhed og opgave‖ og 

‖orienterende og regulerende bestemmelser for disse bestræbelser‖. For, kom man fram til slike, 

ville det gagne hele virksomheten; ‖saavel for videnskaben som i folkeopdragende retning‖.
366

 

Fraværet av disse var et argument for departementet til ikke å innvilge nye lokale museer 

statsbidrag. Stortingets opptatthet av retningslinjer kan sies å være forståelig ut fra embetsstyrets 

ideal om forutsigbarhet, likebehandling og rettferdighet. Å få generelle bestemmelser knyttet til 

statsbidraget til de lokale og regionale museene synes også nærliggende. Ved disse oppnådde  

 Stortinget både å fastsette en faglig ramme for museenes samlingsforvaltning, samtidig som 

man lagde en sikkerhet for at gjenstander innkjøpt med statlige eller andre offentlige midler, ikke 

kunne komme på private eieres hender. Tilsvarende bestemmelser var allerede gjeldende ved landet 

større museer. Med dette ble de lokale og regionale museene sidestilt med landets sentrale museer. 

Stortinget ønsket i tillegg å gå videre i arbeidet med retningslinjer knyttet til museenes innsamling 

og arbeidsdeling. Museene det gjaldt var private stiftelser hvor staten var en av flere bidragsytere.  

 Å fastsette deres innbyrdes arbeidsdeling var med det ikke et område hvor Stortinget eller 

departementet direkte kunne gripe inn. I den grad Stortinget kunne ønske å styre utviklingen måtte 

det skje indirekte og gjennom samarbeid med museumsfeltets egne fagfolk og i tråd med disse 

fagfolkenes egne profesjonelle interesser. Det kan i denne sammenheng spørres om det handlet om 

en funksjonsfordelingsdebatt, eller en kompetansestrid. En kompetansestrid mellom de større 

museenes fagfolk og de mindre museenes lekfolk, og mellom lokalsamfunnenes ønske om å bevare 

sine kulturminner på hjemstedet, i tråd med Rikard Berge sine skrifter, og de sentrale museenes 

ønske om å etablere systematisk oppbygde samlinger som grunnlag for hva samtiden anerkjente 

som vitenskapelige undersøkelser.  

   Berg Simonsen karakteriserer situasjonen som en kompetansestrid i flere retninger.
367

  

Med utgangspunkt i gjenstandene (samlingene) finner hun at striden kunne relateres til tre forhold 

med en sterk innbyrdes sammenheng. Det ene var behovet for å klargjøre hvilke gjenstander eller 

bevaringsverdige objekter de ulike kategoriene museene ta inn i sine samlinger. Spørsmålet her 

gjaldt i stor grad hvordan de sentrale museene skulle kunne sikres et fullverdig materiale, og å 

                                                 
366 Stortingsforhandlinger 1901/1902 7 d. behandlet i Stortingstidende 1901/1902 12, 1061 Statsråd Wexelsen. 

367 Berg Simonsen (Oslo 2005), 79. 
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hindre at de lokale museene ervervet gjenstander til sine samlinger som de sentrale museene burde 

ha hatt. Det andre var oppbevaring og bevaringsspørsmålet knyttet til samlingene, med en avklaring 

av spørsmålet hvor en gjenstand eller et bevaringsverdig objekt best kunne bli tatt var på. Det siste 

forholdet var spørsmålet om hvilke formål samlingene skulle tjene. Skulle den vitenskapelige 

bearbeiding være deres formål eller skulle det være som artefakter i en formidlingssammenheng?   

   I praksis skapte disse tre aspektene et sammensatt konfliktmønster, selv om de innbyrdes ikke 

nødvendigvis trengte å stå i motsetning til hverandre. Samtidig peker Berg Simonsen på flere 

forhold knyttet til kompetansestriden. Den ene var forholdet de vitenskapspregede museene i 

mellom. Den andre gikk på forholdet mellom de sentrale (vitenskapelige) museene og de lokale 

(populære) museene. Til en viss grad, gikk den også mellom de lokale museene, selv om dette ikke 

var så synlig.  

   En gjennomlesning av referatene i Stortinget under budsjettets forhandlinger synliggjør at 

diskusjonen om museenes innbyrdes arbeidsdeling i liten grad var en diskusjon om økonomi. Den 

dreide seg mer om museenes samfunnsoppdrag og et forsøk på å klargjøre funksjonen til de sentrale 

og de lokale museene, med vekt på å gjøre en distinksjon mellom sentralmuseenes vitenskapelige 

oppgave og lokalmuseenes formidlende. Tanken var at om man klarte å nedfelle en slik 

funksjonsfordeling mellom disse to kategoriene museer, ville problematikken rundt museenes 

innsamlingspraksis i prinsippet kunne løses. De økonomiske prinsippene var samtidig en 

underliggende forståelse for arbeidet. Muligheten til å styre kostnadene forbundet med landets 

museer var enklere om det fantes et ‖kart‖ å styre etter. En arbeidsfordeling kunne også forhindre 

en prisdrivende konkurranse museene i mellom når det gjaldt erverv av samlinger.  

   Spenningsfelt som avtegnet seg i Stortinget under første del av 1900-tallet synes på denne 

måten hovedsakelig å ha vært av to slag, dels mellom det nasjonale og det lokale, og dels mellom 

det vitenskapelige og det opplevelsesbaserte/ populære. Spenningsfeltet framstår på denne måten 

som en sentrum – periferidebatt med aspekter av forholdet mellom profesjonelle og lekfolk. 

Konkret utkrystalliserte debatten seg i diskusjonen rundt arbeidsoppgavene til de ulike museene, 

deres innsamlingsområder og vurderingen av deres evne til forsvarlig sikring av sine samlinger.  

I kjølvannet av fornminneloven i 1905 var det oppstått en kompetansestrid mellom museene som 

anså seg å tilfredsstille vitenskapens krav og de som ikke hadde slik status. Statens hoved-

anliggende var landets sentralmuseer og understøttelse av deres vitenskapelige arbeid. Spørsmålet 

meldte seg også når det kom til den etterreformatoriske kulturarven. Det er i denne konteksten at 

også Norsk Folkemuseums ambisjon om å stå som landets sentralmuseum for etterreformatorisk 

kulturarv må forstås.  

   I prinsippet kan det se ut som om Stortinget ønsket en enkel kategoriserende inndeling, hvis 

hensikt er å etablere et landsdekkende nett av samarbeidende museumsinstitusjoner.  
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Enkelt sagt skulle de lokale museenes oppgave være noe annet enn den de sentrale museene hadde, 

og motsatt. Det sentralmuseene skulle ha som samfunnsoppgave, skulle ikke være lokalmuseenes 

domene. Sentralmuseenes vitenskapelige forankrede arbeidsmetoder skulle ikke være rettesnor for 

lokalmuseenes arbeide.  

   I stor grad handlet det om å få til en grenseoppgang mellom vitenskaps- og formidlingsrollen, 

med særlig vekt på å få presisert og nedfelt de lokale museenes ‖populære‖ oppdrag. De lokale 

museene, de ‖populære‖, skulle ha en virksomhet som innskreket seg til undervisning og som de 

kunne utøve innenfor sitt geografiske områdes grenser. Rådende oppfatninger om deres faglige 

funksjon var at denne var å belyse de enkelte landsdelenes kulturutvikling. Samlingene burde 

samarbeide med skolesamlinger, både samlinger for den ―høiere almendannelse‖, og folkeskolen.  

   Når det kom til de små bygdemuseene var deres rolle å vise sin bygds historie i fortid og 

nåtid. Disse museene var et supplement til nasjonalmuseet som skulle vise den nasjonale historien. 

De lokale kulturhistoriske museenes oppgave var ikke å samle systematisk samlinger, deres 

oppgave var i større grad, hva Stortinget definerte som en ‖populær oppgave‖, nemlig å ivareta det 

å bevare, vise fram og anskueliggjøre for et publikum den egne bygdens ‖gamle kultur‖.
 368

  

   Prinsipper om funksjonsfordeling brakte fram i dagen en hel rekke konkrete spørsmål som 

måtte finne sin avklaring. Opprettelsen av lokale og regionale museer hadde blant annet ført til at 

nye aktører etablerte seg midt i det sentralmuseenes anså som sine innsamlingsområder, med fare 

for interessemotsetninger som følge. I spørsmålet om hvor gjenstandene rettmessig hørte hjemme lå 

det innbakt en potensiell motsetning mellom sentrale og lokale og regionale museer. Skulle 

fortidens levninger oppbevares i lokalmuseene, tilgjengelig for distriktenes innbyggere, eller i de 

store museenes magasiner. Selv om Stortinget underforstått hadde en omforent enighet om 

prinsippene i dette spørsmålet ved at sentralmuseene måtte sikres et tilstrekkelig kildemateriale, 

hadde også debatten innslag av modifiserende og alternative tilnærminger. Under behandlingen av 

museumstilskuddene i 1908, framholdt da også Thallaug at det ville:  

 

‖... være paa sin plads at raabe et varsku igjen overfor dette. Jeg tror det vil være riktigst, at det bedste som 

findes i vore dalfører, opbevares i lokale og regionale museer, saa at distriktenes befolkning, de som tidligere 

har eiet det, deres slegtninger og venner med lethed kan see paa disse og alle kjære ting. En centralisation her 

er paa urette plads efter min mening. En landsdels aktelse for sine fortidsminner høines ikke ved, at hele 

slegtens arvegods bringes hen til et enkelt sted for det hele land, hvor de kun yderst sjelden kan komme for at 

beundre disse skatter‖.
369

  

 

Som et eksempel for å illustrere noen av de spenningsforhold som synes å ligge bak Stortingets 

ønske om regelverk som kunne bidra til å fastsette prinsipper for museenes innsamling og 

arbeidsdelingen mellom de større og mindre museene, kan det være interessant å se nærmere på den 

                                                 
368 Jf.

 
Stortingsforhandlinger 1903/1904 7 d behandlet i Stortingstidende 1903/1904, 1579 representanten Brunchorst.

 
369 Stortingsforhandlinger 1908 7 d behandlet i Stortingstidende 1908, 1404 – 1406 representanten Thallaug  
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debatten som utspant seg i Stortinget om museumsbevilgningene for 1910. Spørsmålet gjaldt hvem 

som hadde retten til gjenstander fra de gamle kirkene i Sogn, Bergens Museum eller Sogn 

Folkemuseum?  

  Saken var til behandling i departementet og representantenes ordskifte kan sees som at man 

ønsket å bibringe departementet noen politiske synspunkter som bakgrunn for videre 

saksbehandling. Da spørsmålet ble brakt inn i Stortinget resulterte det i en heftig debatt mellom 

representanter fra Høyre og Venstre, mellom Sognerepresentanten Trædal fra Venstre og 

Bergensrepresentanten Johan Lothe fra Høyre. Det interessant ved debatten er likevel dens 

prinsipielle sider, og den kan i ettertid sees som en illustrasjon på motsetninger mellom museene 

som fantes i samtiden når det kom til spørsmålet om bygdesamfunnets eiendomsrett til egen 

historie, og de større museers ønske om systematiske samlinger som grunnlag for en mer 

vitenskapelig tilnærming.  

  Trædal hadde reist sak i Stortinget om Bergen Museums krav til kirkesakene i Sogn. Han talte 

bygdesamfunnets sak, for det var etter hans oppfatning eit ‖rimelegt forlangande no, naar sansen er 

vakna i bygderne so sterk, som han er‖, og at tingene som ‖knyter bandi millom gamal tid og notidi, 

kjem til aa verta verande i bygdesamlingarne‖.
 370

 Saken i Sogn var ikke spesiell, den hadde også et 

generelt tilsnitt da de større museene drev innsamling i områder hvor det nå var etablert lokale 

museer. Trædal argumenterte for at gjenstandene måtte bli værende i Sogn for å opprettholde den 

lokale tilknytningen og la folket få følge sin historie tilbake til tidligere generasjoner. Istedet for at 

gjenstandssamlingene ble innregistrert i de større museenes samlinger. Vel kunne de større museene 

kanskje avstedkomme en bedre innregistrering, men det var ikke det som var hovedsaken. Den var 

at ‖interessen, samhugen, kjem upp soleis at det vert kjært, og ein kann samlast um disse gamle 

minne‖, kunne best skje ved at gjenstandene ble oppbevart i de lokale museene, i bygdesamlingene. 

Med en avslutning, som nesten kunne vært et sitat fra Berge, avsluttet han innlegget med å si: 

 

‖Som vel er, so er der no vakna interesse overalt i vaart land for aa gøyma paa disse gamle ting, der dei Høyrer 

heime, paa bygderne, og ikkje føra dei inn til byarne.‖371 

 

Etter Trædals mening var det best at det som fantes;  

 

‖… i vore dalfører, opbevares i lokale og regionale museer, saa at distriktenes befolkning, de som tidligere har eiet 

det, deres slegtninger og venner med lethed kan see paa disse og alle kjære ting. En centralisation her er paa urette 

plads efter min mening. En landsdels aktelse for sine fortidsminner høines ikke ved, at hele slegtens 

arvegodsbringes hen til et enkelt sted for det hele land, hvor de kun yderst sjelden kan komme for at beundre disse 

skatter.‖ 
372

. 

 

                                                 
370 Stortingsforhandlinger 1910 7 d behandlet i Stortingstidende 1910, 578 representanten Trædal.  

371  Ibid., 578 representanten Trædal. 

372 Ibid. 577-578 representanten Trædal. 
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Høyrerepresentanten Lothe fra Bergen, argumenterte på sin side for vitenskapelige hensyn når det 

gjaldt kirkesakene i Sogn, men hans argumenter hadde også en mer generell tilnærming. Utgangs-

punktet var at det i realiteten var snakk om de mindre museenes evne og mulighet til både å bygge 

opp gode samlinger og bevare dem for ettertiden.
 
Lothe argumenterte for sin bys museum, Bergens 

Museum, og for vitenskapen. Han framholdt for sin del at ‖ Det gjælder dog ikke utelukkende at 

samle i hus gamle saker, det gjælder paa samme tid at kunde gi de gamle saker en videnskabelig 

bearbeidelse.‖
373

 Lothe trakk i den forbindelse også inn de nye signalene som var kommet fra Norsk 

Folkemuseum gjennom Aalls redegjørelse i årsberetningen fra 1909, nemlig den at museet ikke 

hadde til hensikt ‖for alle tider‖ å magasinere store materialsamlinger. Dette var et hensynsløst og 

uøkonomisk prinsipp, som de ‖moderne museer‖ var i ferd med å forlate.
374

 De større museenes 

oppgave var på denne måten ikke å samle i lader, men å se sammenhenger i alt fra stilarter til 

‖nationens utvikling i det hele‖. Men dette måtte gjøres av folk som var kyndige på området, og 

ikke i et hvilket som helst bygdemuseum.  

 Trædal fikk støtte fra en annen Venstrerepresentant, Ivar Tveiten, fra Vest-Telemark. Det at 

bygdene nå selv begynte å ta ansvar for sine kulturminner var en gledelig hendelse, og et initiativ 

som Stortinget burde støtte opp under. Bygdene burde beholde ‖nogen av sine gamle eiendele hos 

sig selv‖ og alt burde ikke overføres til museene i byene.
375

 Tveitens oppfatning av byene og byenes 

museer var samtidig pragmatisk når han erkjente at disse museene gjerne var forspent med bedre 

økonomi og tilgang til fagkyndig hjelp. Samtidig framsto hans argumentasjon som ideologisk 

motivert, som da han framholdt at bygdenes interesse for sine kulturminner var en ‖aabenbarelse av 

den vaaknende nationalaand‖, og som han fant at statsmaktene burde være oppmerksom på og støtte 

i størst mulig utstrekning. For Tveiten gjaldt ikke dette bare for Sogns folkemuseum, det måtte være 

en allmenn regel for alle disse museene. Et mulig konkurranseforhold mellom de større og mer 

ressurssterke museene og de mindre var samtidig noe som Tveiten, som flere av de stortings-

representantene fryktet, skulle bli utfallet av det hele. 

 Debatten om Sogn museums rett til kirkesakene versus Bergen Museums ønske om å få overta 

materialet i sitt arbeid med å bygge opp systematiske samlinger til bruk for vitenskapelige formål, 

endte med at Sogn museum ble ført opp på listen over museer som skule varsles i de tilfeller hvor 

kirkesaker skulle avhendes. På denne måten vant de lokale museenes interesser fram. Debatten 

mellom Trædal og Lothe illustrerer på den annen side de ulike oppfatninger i Stortinget som rådet i 

spørsmålet om de større og de mindre museenes innsamlingspraksis. Den avdekket også den ulike 

argumentasjonen som ble ført for de respektive oppfatninger. På den ene siden, argumenter som tok 

                                                 
373 Ibid., 578 representanten Lothe. 

374 Ibid., 577-578, representanten Lothe. 

375 Ibid., 578  representanten Tveiten. 
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utgangspunkt i lokalsamfunnets rett til å beholde sine kulturgjenstander og disse gjenstandenes 

betydning i identitetsskapende og oppdragende sammenheng. På den annen side argumenter med 

vekt på å sette museenes innsamlingspraksis inn i en vitenskapelig sammenheng. Orienteringen mot 

de to ulike standpunktene, var likevel ikke til hinder for at samhandlingen mellom de større og de 

mindre museene var nyansert. Stortingets arbeid med retningslinjer på området synes da også å 

framtre som et ønske om et mer oversiktelig system, hvor de større og de mindre museene kunne 

innplasseres i en struktur hvor de større museene, med sitt faglige personale og sin behandling av 

materiale, i neste omgang kunne tilføre de lokale museene vitenskapelig basert kunnskap. Løsning 

på denne strukturelle utfordringen syntes likevel vanskelig å komme fram til, både i Stortinget og i 

museene det gjaldt. 

  Året etter diskusjonen om kirkesakene i Sogn ble et nytt og vanskelig tema brakt opp. Det var 

om museene konkurrerte i innsamling og i erverv av gjenstander. En spesiell hendelse framheves av 

blant annet John Aage Gjestrum og Tonte Hegard som en av flere årsaker til at saken ble tatt opp av 

departementet og lagt fram for Stortinget i 1911. Utgangspunktet var auksjonen i Kristiania høsten 

1911, etter gården Klonæs i Vågå, i Gudbrandsdalen.
376

 Reaksjonene etter Klonæsauksjonen nådde 

Stortingets representanter, og da i form av et spørsmål om en mulig konkurransesituasjon. Saken 

hadde blant annet en økonomisk side som opptok Stortinget, ettersom museenes statsbidrag var 

øremerket innkjøp av gjenstander. Om museene konkurrerte virket det prisdrivende. Regningen for 

det hele ville i siste instans kunne bli oversendt Stortinget i form av økte budsjettansøkninger.
377

 

 Å avverge av en mulig konkurransesituasjon falt sammen med Stortingets ønske om 

‖regulerende bestemmelser.‖  Om museene meldte tilbake behovet for handling, tiltak og 

bestemmelser, burde dette innarbeides. Stortinget gjorde seg med dette lydhøre overfor museenes 

oppfatning av situasjonen, særlig de mindre. Det burde være mulig å få utarbeidet en plan for 

samarbeidet museene i mellom og å trekke opp grenser for de forskjellige museenes virksomhet. I 

kjølvannet av dette ble departementet oppfordret til å undersøke spørsmålet om konkurransen 

nærmere, og i debatten framkom det at en rekke mindre museer hadde beklaget situasjonen.
378

 Når 

departementet kunne gå videre med spørsmålet til museene, hang det også sammen med at det 

hadde et sanksjonsmiddel, statsbidragenes betingelser.  

  Å trekke opp generelle regler viste seg imidlertid komplisert. De som bød sine gjenstander 

fram, og auksjonarius, var interessert i høyest mulig pris. I stor grad var det markedet som bestemte. 

Stortingets oppfatning var på sin side ikke helt entydig med tanke på å forhindre konkurransen. 

Enkelte representanter, som Venstrerepresentanten Lars Knutson Liestøl hadde for sin del også 

                                                 
376 Anders Sandvig har i sin erindringsbok I hverdag og fest fra 1947, beskrevet denne auksjonen og hva som skjedde sett fra hans synsvinkel, 

Beretningen er også tema i blant annet Sandvig (1947), 131-143; Engen (2004), 78-93.  

377 Stortingsforhandlinger 1911 7 d behandlet i Stortingstidende 1911, 590-592. 

378 Ibid., 590 representanten Tveiten. 
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omsorg for selgerne. Å drive prisene opp gjennom innbyrdes konkurranse var i og for seg uheldig, 

men på en annen side, måtte man ikke stelle seg slik, at de holdt prisene nede på den måten at folk 

ikke fikk den ‖rigtige værdi‖ for det de ville by fram. Om det ble tilfelle, ville følgen bli at det gikk 

til utenlandske oppkjøpere som tilbød høyere priser.
379

 Det ble ingen stor debatt om konkurransen i 

Stortinget i 1911. Kirkestatsråd Just Knud Quigstad fulgte i stedet Stortingets ønske om å arbeide 

videre med saken, og sendte i oktober samme år ut en skrivelse om de forskjellige museer og 

folkemuseer. Det ble her anmodet fra departementets side om en; ‖erklæring om det angivelige 

konkurranseforhold som skulde finde sted mellem de forskjellige museer‖.
380

  

  Spørsmålet om et mulig konkurranseforhold i innsamlingen museene i mellom kan på sin side 

si noe om forskjell i virkelighetsoppfatninger i Stortinget og i museene og i den sammmenheng er 

det interessant å se nærmere på de tilbakemeldingene som museene ga. Fra Tønsberg museum ble 

det eksempelvis meddelt at de i liten grad var berørt av den beskrevne konkurransen. Det var 

allikevel ønskelig om de mindre museene kunne gis forkjøpsrett til samme pris som den de større 

museene var villig til gi, for gjenstander fra lokalmuseets oppland. De mindre museenes begrensede 

økonomi kunne på sin side aldri føre til at de kom til å representere noen hindring for de større 

museenes utvikling. Men med en slags forkjøpsrett for lokale muser kunne en ivareta at bygden selv 

hadde et visst krav på at mest mulig av det som hørte den til ble samlet i bygdemuseene. Fra både 

statens og sentralmuseenes side fantes en plikt til å hjelpe de mindre museene for å vekke sansen for 

‖forfedrenes arbeid‖.
381

 Pietetsfølelsen kunne ligge sørgelig nede, sluttet konservatoren ved museet 

sitt brev med, og oppfordret departementet til å kalle inn til et møte hvor innsamlingspraksis og 

tiltak for å hindre innbyrdes konkurranse, kunne diskuteres i full bredde.  

  Fra Bestyrelsen for Hallingdal Folkemuseum, Anders Sandvig på Maihaugen og fra Sogn 

Folkemuseum kom det kortfattede svarbrev. De hilste initiativet velkommen, og det var ønskelig at 

museene samarbeidet om innsamlingen. Alle tre oppfordret de, som Tønsberg museum, å sammen-

kalle til et snarlig møte, hvor saken kunne tas opp i sin fulle bredde og i kollegial ånd. Bare om 

museene selv klarte å bli enige seg i mellom, ville samarbeid i innsamlingen være til alles 

tilfredshet.
382

  

                                                 
379 Ibid., 590 representanten Liestøl. 

380 Brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 2.10.1911til Stavanger museum, Arendal museum, Dalane folkemuseum, Bergens Museum 

 Norsk Folkemuseum, Det Kgl. Videnskabers Selskab i Trondhjem, Tønsberg museum, Hallingdal folkemuseum, De Sandvigske Samlinger, 

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Sogn folkemuseum. Originalbrevet er ikke bevart i arkivet. Museenes svarbrev finnes i
 
Kirke og 

Undervisningsdepartementet 1 skolekontor D, Eav boks 0072. Riksarkivet, Oslo.
 

381 Brev fra Tønsberg museum til Kirke- og undervisningsdepartementet,  26.10.1911. Kirke og Undervisningsdepartementets 1 skolekontor D, 
 

Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo.
 

382 Brev fra bestyrelsen i Hallingdal folkemuseum, Nesbyen, 16.10 1911 til Kirke- og undervisningsdepartementet, undertegnet A. Sandvig, til 
 

Det Kongelige kirke og undervisningsdepartement, Kristiania. Brev fra Historielaget for Sogn, datert Amble i Sogn 10. oktober 1911 til Kirke og 

Undervisningsdepartementet. Begge i
 
Kirke og Undervisningsdepartementets 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 
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Fra Arendal museum var tilbakemeldingen skeptisk til om en regulering ville bidra til rimeligere 

innkjøp for museene. I størst mulig grad burde disse forholdene kunne regulere seg selv, uten 

statlige regler.
383

 Tilbakemeldingen fra Dalane museum var skeptisk. Forholdet mellom Dalene 

Folkemuseum og Stavanger museum var ‖udmerket godt‖.
384

   

  Stavanger museum på sin side frarådet at saken ble løst gjennom regler fastsatt av Stortinget. 

Arbeidet med innsamling for en rekke museer var ennå i startfasen, og det var begrenset med 

erfaring å vise til. Det beste var at samarbeidet fikk utvikle seg i lojal overensstemmelse museene i 

mellom. Det egentlige problemet lå i oppkjøpervirksomheten og den private antikvitetshandelen. 

Om reguleringstiltak kunne iverksettes i forhold til deres virksomhet, ville det være til fordel for 

alle parter, både staten og museene.
385

  

  Det Kongelige. Norske Videnskabers Selskab i Trondheim var i hovedsak et arkeologisk 

museum og virksomheten regulert etter lov av 13. juli 1905. Loven og resolusjonen regulerte retten 

til erverv av førreformatoriske gjenstander. Grensene for deres områder var også bestemt av loven 

og resolusjonen. Noen form for konkurranse museene i mellom på dette området var museet derfor 

ikke kjent med. Den konkurransen som departementet viste til, hvor de mindre museene følte seg 

presset av de større og mer etablerte, gjaldt etterreformatoriske gjenstander. Innenfor Videnskaps-

museets cirkumferens befant det seg et museum av denne type, Kristiansund Museum. Dette var et 

museum som Videnskapsmuseet beskrev som et museum av universaltypen, men med en historisk 

avdeling. Mellom de to eksisterte ingen konkurranse. Videnskabsmuseet hadde aldri lagt an på å 

samle inn gjenstander fra Nord-Møre. Dette området var overlatt til museet i Kristiansund som dets 

naturlige oppland. Derimot hadde Videnskapsmuseet en konkurrent i Norsk Folkemuseum som 

undertiden opptrådte sterkt konkurrerende. I første rekke gjaldt det kirkesakene. Her beskyttet 

imidlertid loven av 1897 om Kirker og Kirkegaarde, som inneholdt en bestemmelse om 

stiftsdireksjonenes approbasjon som betingelse for at menighetene kunne avstå kirkeinventar. 

Bestemmelsen var innskjerpet ved departementets rundskriv av 24. oktober 1902 i forbindelse med 

et forsøk fra Norsk Folkemuseum om å erverve kirkeinventar fra Melhus kirke.
386

 

                                                 
383 Brev fra Arendal museums styre til Kirke- og undervisningsdepartementet, 20 nov 1911.Kirke og Undervisningsdepartementets, 1 skolekontor D, 

Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 

384 Brev fra Dalene Folkemuseum til Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D, 6 november 1911. Kirke og Undervisnings-
 

  
departementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 

385 Brev fra Stavanger Museum til Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D, 11 november 1911. Kirke og Undervisnings-
 

 
departementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 

386 I følge dette rundskrivet skulle kirkesaker som man ønsket å avhende tilbys museene, fortrinnsvis Universitetets samling av
 
nordiske oldsaker 

(Oldsaksamlingen), Folkemuseet i Kristiania, Videnskabsselskabets samling i Trondhjem og museene i Bergen og Trondhjem – eller også museene 

i Stavanger, Arendal, Skien og Tønsberg eller De Sandvigske Samlinger på Lillehammer. Under enhver omstendighet skulle slike gjenstander 

tilbys museene før de ble tillatt avhendet til andre. Fra 1910 kom også Sogn folkemuseum med på denne listen.
 
(Rundskrivelse til sognestyrer og 

kirketilsyn i Sogn, fra det kongelige kirke- og undervisningsdepartement). Kristiania den 8de juli 1910, undertegnet J. Qvigstad. Kirke og 

Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 
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Videnskabselskabets museum kunne av den grunn ikke forstå saken annerledes enn at der var klager 

over Norsk Folkemuseums framferd i bygdene, som de østlandske stortingsrepresentantene viste til 

i sine bekymringer og klager.
387

 Noe av den samme problematikken som Videnskapselskapets 

museum anførte, kan gjenfinnes i et annet svarbrev fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 

Trondheim. Her lå i tillegg et behov for en sterkere regulering av utførselen av kulturgjenstander 

museet på hjertet.
388

  

  Bergens Museum, meldte på sin side ikke om større ulemper av den ‖formentlige 

konkurranse‖. Museets praksis var at det aldri legges inn bud på en gjenstand hvor det framgikk at 

et annet norsk museum allerede hadde bud. I enkelte tilfelle korresponderte man med det museum 

som har lagt inn budet i utgangspunktet. Tilsvarende hensyn ble også tatt av andre museer overfor 

Bergens Museum. Av den grunn var man ikke kjent med at noe museum, med vilje, har bydd prisen 

på gjenstander opp for et annet museum. Videre samarbeidet museene på Vestlandet seg imellom 

godt, og man søker snarere å hjelpe hverandre, enn å konkurrere med hverandre. Museet viste også 

til god erfaring i så måte, både med museene i Stavanger, Voss, Sogn, Kristiansund, Trondheim og 

Folkemuseet på Bygdøy. På den annen side burde museene i sin innsamling ta hensyn til ‖det større 

formaal som er fælles.‖ Bergens Museum mente at når det kom til erverv og økonomi hadde lokale 

og regionale museer fordeler som de større museene ikke hadde. Om deres økonomi var vanskelig, 

bar de fordel av faste personlige forbindelser og lokal kunnskap. På denne måten kunne de oppnå 

gunstigere kjøp enn de sentrale samlingene. De større institusjonene på sin side var bedre stilt 

økonomisk og med det mulighet til å sikre gjenstander for ettertiden som ellers ville gått tapt. For 

lokalemuseer lå det i sakens natur at innkjøpene burde begrenses til det distrikt som vedkommende 

museum representere. Men også her ville det være feil om reglene for innsamling og kjøp ble for 

strenge ettersom det etter museets oppfatning var oppkjøpere, private samlere, antikvitetshandlere 

og ikke minst fremmede turisters innkjøp av antikviteter som påvirket prisene. For sentralmuseenes 

vedkommende kunne staten bestemme hvordan de skulle opptre ved innkjøp. Et ytterligere regel-

verk kunne føre til at museene gikk glipp av de mest verdifulle gjenstandene. Dette fordi verken 

museene, eller staten hadde noen anledning til å gripe inn overfor de privatfolk som museene kjøpte 

av. De høye prisene var ikke framkalt ved at de større museene ønsket å overby de små, men i 

konkurransen med private antikvitetshandlere. Om museet ønsket å redde en verdifull gjenstand fra 

‖turisthandelen‖ måtte man i mange sammenhenger være rede til å betale markedspris.
389

  

                                                 
387 Notat til Videnskabsselskabets Direktion, 2.12.1911, undertegnet K. Rygh. Mottatt i kirkedepartementet 1.11.1911. Kirke og

 
 Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 

388 Brev fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjem til det kongelige Kirke- og undervisningsdepartement, 11. oktober 1911. Kirke og 
 

 
Undervisningsdepartementets, 1 skolekontor D, Eav boks 0072 Riksarkivet, Oslo.  

389 Brev fra Bergens Museum den 7de november 1911 til Kirke- og undervisningsdepartementet. Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

 
1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. 
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Norsk Folkemuseum skrev i sitt svarbrev at den omtalte konkurranse var for dem relativt ukjent.
390

 

Det var ikke museene som konkurrerte, men de oppkjøperne som ga seg ut for å representere dem. 

Museenes evne til prisdrivende innkjøp var dessuten minimal med bakgrunn i deres økonomi. Det 

beløp museene hadde til rådighet for innkjøp, var nærmest en brøkdel å regne i forhold til det som 

private samlere, antikvitetsforhandlere, oppkjøpere og mellommenn for utenlandske samlere, årlig 

kjøpte for. Prisstigningen skyldes derfor ikke museene, likesom botemidlet heller ikke fantes ved 

foranstaltninger overfor dem. Hva som krevdes var et utførselsforbud for etterreformatoriske 

gjenstander. Selv om nærmere bestemmelser kunne være tenkelig, var det ikke ønskelig å få et slags 

statlig ‖direktiv‖ hvis formål var å holde de større distriktsmuseene eller sentralmuseene tilbake 

over for de mindre bygdemuseene. Det kunne svekke interesse og arbeidslyst, og føre innsamlingen 

over i et galt spor. Best var det om museene regulerte dette selv.
391

 

 På bakgrunn av tilbakemeldingene fant ikke departementet å kunne ta endelig stilling til 

spørsmålet om konkurranseforholdets omfang, og i tilfelle dets eksistens, hvilke midler det skal 

avbøtes. Departementet meddelte dermed Stortinget i budsjettproposisjonen for 1912 at:  

 
‖…nogen paatrængende nødvendighet for at søke det omhandlede konkurranseforhold snarest mulig regulert ved 

dertil sigtende bestemmelser, saa meget mindre som det vil være forbundet med betydelige betænkeligheter i at 

utforme tilfredsstillende regler angaaende dette emne.‖392 

 

Ved å lese museenes svarbrev i spørsmålet om konkurranseforholdet museene i mellom, synes det 

som om oppfatningen av situasjonen i museene var noe annet enn hva stortingsdebattene kunne gi 

inntrykk av. I Stortinget ble det antydet en rekke konfliktfelt, som konkurransen større museer i 

mellom, og mellom sentralmuseer og lokale og regionale museer. Fra museenes side ser det ut til at 

det er viktigere å meddele Stortinget et inntrykk av harmoni og samarbeid, snarere enn konkurranse. 

                                                 
390 Brev fra Norsk Folkemuseum til Kirke- og undervisningsdepartementet, 07.11.1911, Kirke og Undervisningsdepartementets, 1 skolekontor D, 

 

 
Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo. Brevet er også referert i Stortingsproposisjon nr. 1, 1912 Hovedpost V. kap. 3,  18-19. 

391 Til slutt i svarbrevet presenterer Folkemuseet fire bestemmelser som Kirke- og undervisningsdepartementet
 
kan legge til grunn i sitt arbeide, om

 
 Stortinget vedtar å utarbeide konkurransehindrende regler. Bestemmelsene er nær opptil det som i dag ville vært betegnet som en del av museenes 

etiske koder: 

§ 1Et museum optræder ikke som kjøper, naar et andet statskontrollert museum vites at ligge i underhandling om samme bygning eller gjenstand 

eller driver systematisk indsamling indenfor et snevrere omraade. Utover et aar skal dog ikke museet derved være avskaaret fra at avslutte en 

handel, og hvor det er paa det rene, at en værdifuld gjenstand ellers vil komme til at gaa ut av landet eller paa private hænder, kan handelen ogsaa 

ske straks; vedkommende andet museum maa i saa fald uten ophold underrettes om sammenhængen og gives anledning til, om det maatte ønske 

det, at træde i kjøperens sted. 

§ 2 Naar der kan formodes at opstaa konkurranse om et større indkjøp eller en bygning eller ved de i punkt 1 nævntenindsamlinger, skal 

vedkommende museum underrette de statskontrollerte museer, som kan tænkes være interessert. 

§ 3 Statskontrollerte bygdemuseer (museer for en enkelt bygd) skal før en indsamling foretages i bygden, gives 2 måneders varsel av 

vedkommende museum. 

§ 4 Kun hvor det gjælder gamle gjenstande, som er tilvirket inden vedkommende museums naturlige distrikt eller har været i bruk der i den 

periode, gjenstanden tilhører, gjælder den beskyttelse, som ved dette reglement er sikret de enkelte museer‖. 

392 Stortingsproposisjon nr. 1, 1912 Hovedpost V. kap. 3, 19. 
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Konkurranseelementet lå i at det eksisterte et marked for gamle gjenstander. Det var dette forholdet 

som burde reguleres med statlige tiltak. Departementet antok at når spørsmålet var brakt på bane, 

virket det til en større oppmerksomhet fra museenes side, noe som så kunne øve en heldig virkning 

på det fremtidige innbyrdes forhold dem i mellom, også når det gjelder innsamling og innkjøp. 

Altså kunne tiltak for å forhindre konkurranse foreløpig utsettes.  

  Under arbeidet med fortidsminneloven i 1904 hadde departementet på den annen side sett 

behovet for å begrense den frie adgang til å føre alle slags kulturminner ut av landet. Foran-

ledningen var Osebergfunnet og frykten for at denne kulturhistoriske skatten kunne bli solgt til 

Amerika. Dette resulterte i Lov om forbud mod at udføre fortidslevninger af landet, vedtatt 17.mai 

1904. Loven omfattet alle slags fortidsminner fra før 1537. Loven av 1904 ble så avløst av loven av 

1905, der utførselsforbudet ble knyttet til ‖løse fortidslevninger‖. Ikke før ved tilleggslov av 

8.4.1927 ble etterreformatoriske ‖løse‖ kulturminner eldre enn 100 år omfattet av eksportforbudet.  

Bakgrunnen for en 100-års regel var en sterkt økende eksport av kulturminner til Amerika.
 393

  

  Arbeidet med de ‖fælles regler‖ for museenes innsamling og arbeidsdeling dro imidlertid i 

langdrag. Stortinget var innforstått med at departementets arbeid var problematisk. Det var ulike 

oppfatningene i spørsmålet om kulturgjenstander burde bli værende i lokalsamfunnet eller 

integreres i de større museenes gjenstandssamlinger, slik eksempelet med Sogn museum og 

kirkeinventaret viser.  

  Hovedlinjene i forståelsen av hvordan landets museer skulle kategoriseres og hvilke oppgaver 

de ulike institusjonene skulle tillegges, synes likevel å ha være at de større, landsdelsdekkende 

museene ble framstilt som vitenskapelige. De typologiske gjenstands-samlingene, hvor vekten lå på 

systematisering og sammenligning, var disse museenes kjennetegn. Før Lov om fredning og 

bevaring av fortidslevninger av 13. juni 1905 ble vedtatt, framsto de lokale museenes innlemming 

av arkeologiske funn i sine samlinger som lite heldig, sett fra disse museenes side. Stortingets 

debatt om statstilskudd til museene i Skien og Tønsberg inneholdt da også en argumentasjon mot 

disse museenes innsamlingsarbeid på dette området.
394

 Sentralmuseer som Videnskabsmuseet i 

Trondheim, Bergens Museum og etter hvert Norsk Folkemuseum, videreførte samtidig idealet om 

systematiske samlinger også for kulturgjenstander fra nyere tid. Dette bidro til at muligheten for 

interessemotsetninger i museenes innsamlinger var til stede.  

  Mot det systematiske utstillingskonseptet kunne nok også de lokale by- og bygdemuseene 

med sine friluftsavdelinger og miljøutstillinger framstå som en slags motpol. På den annen side kan 

det ikke sies å være fullt ut berettiget å hevde at de lokale museene ikke la faglighet til grunn i sitt 

arbeid. Eksemplet fra debatten om tilskuddet til Tønsberg museum i 1899 forteller om et museums 

                                                 
393 Jørn Holme, (red.), Kulturminnevern, Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind II. Kulturminneloven med kommentarer (Oslo 2001), 190-194. 
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Stortingsforhandlinger 1899-1900 7 d behandlet i Stortingstidende 1899-1900, 1102 
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arbeid om å knytte til seg fagkunnskap. Den utstrakte rådgivervirksomheten i forbindelse med 

opprettelsen av nye museer sier noe om det samme. Likevel var det slik at bemanningen som fantes 

i by-, bygde- og distriktsmuseer som ble opprettet i årene mellom 1900 og 1920, hadde en annen 

bakgrunn enn universitetsutdannede arkeologer og historikere.
395

  

  Mye tyder på i denne sammenheng at Stortingets tilnærming til spenningsforholdet mellom 

landets større, og etter hvert godt etablerte museer, kom til å bli satt inn i en forståelsesramme hvor 

struktur framsto som løsningsordet. Kategoriene i denne strukturen delte på mange måter landets 

museer inn i to hovedgrupper. På den ene siden de større, vitenskapelige museene, og på den annen 

side de populære, opplevelsesbaserte lokale museene. Et blikk på Stortingets fordeling av tilskudd 

til museene i disse årene, synes denne kategoriseringen av museene å ha fått en hierarkisk 

oppbygging med økonomiske konsekvenser. I Stortingets debatter om museenes oppgaver og rolle 

er framstillingen på den annen side noe mer nyansert ved at også de lokale museene hadde en rolle å 

spille i landets museumsvesen. Løsningsordet i den politiske medvirkningen for å få til en god 

arbeidsordning museene i mellom, var som nevnt struktur og en regulering av innsamlings-

virksomheten. Det siste hadde også en økonomisk begrunnelse, ved at en prisdrivende virksomhet 

på dette området kunne føre til større statlige utlegg. I spørsmålet om behovet for å regulere 

samarbeidet mellom museenes bedre, rådde det konsensus i Stortinget og harmoni mellom 

departementet og Stortinget. Det viste seg likevel at museumsfeltet var vanskelig å styre med de 

virkemidler som Stortinget rådde over. Så selv om både Stortingets tilnærming, debatt og foreslåtte 

tiltak bygget på en rasjonalitet forankret i ønsket om forutsigbarhet, rettferdighet og 

styringsmulighet, fant den i årene fram mot 1920 ingen egentlig løsning.  

 

 

                                                 
395 Et eksempel er å finne i De Sandvigske Samlingers arkiv i form av et brev til Anders Sandvig fra Albert Lange, ansatt ved Eidsvoldsbygningens

 
 nationalhistorisk Samlinger. Brevet var skrevet i 1918 i forbindelse med invitasjonen til å delta i opprettelsen av Norske museers landsforbund, 

men kan også sies å ha gyldighet når det gjelder hva som ble regnet som fagutdannet i museumssammenheng. I brevet skriver Lange blant annet: ‖ 

I 1912 fik jeg anmodning om at delta i det første norske historikermøte i Christiania og var saa dum at melde mig, uaktet jeg burde vite, at i vort 

elskede fædreland ansees kun den som er historiker, der har absolved examen artium. Jeg fik da ogsaa straks straf for min dristighed at følge 

anmodningen om at delta i møtet. Den unge hr. Skavlan, dengang medarbeider i Verdens Gang eller ‖Tidens Tegn‖ nu redaktør av  ‖Dagbladet‖, 

skrev en vistnok uhyre vittig artikkel i sit blad om deltagerne i møtet og nævnte derunder ‖vaktmestre med historisk lesning‖, selvfølgelig myntet 

paa mig. Og likesaa selvfølgelig var det, at bestyrelsen før møtet ikke tok en av sine deltagere i forsvar. Det passer sig nemlig ikke for spurver at 

delta i tranernes dans! Jeg tror visstnok at ha studert historie litt mer end folk flest, likesom jeg efter fattig lejlighed at ha forsøkt at sætte mig ind i 

kunsthistorie - men allikevel: artium mangler! Jeg var engang ikke langt fra den, men gik desværre over til bokhandler før artiumsprøven‖. Brev fra 

Albert J. Lange til Anders Sandvig, 5.5 1918 De Sandvigske
 
Samlinger  arkiv, også delvis referert i John Aage Gjestrum, ‖Museumsmænd og 

deres skidne tøi‖ Museumsnytt (1993): 2, 12. 
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Et sakkyndig apparat i museumsspørsmål 

 

Med et økende antall nye, lokalt initierte museer og ekspansjon i de allerede etablerte, meldte det 

seg et behov for en sakkyndig instans som kunne bistå departementet i deres saksbehandling.  

I mangel av et organisert faglig apparat, var samarbeidet mellom departementet og fagmiljøet helt 

fram til 1918 og opprettelsen av Kulturminnerådet personrelatert. Det finnes i Kirke – og 

undervisingsdepartementets arkiv to eksempler på slike personrelaterte løsninger, det ene er en 

inspeksjonsrapport fra arkeologen Gabriel Gustafson (1853-1915), innkommet til departementet  

6. september 1901
396, 

Det andre er Hans Aalls inspeksjonsrapport fra 1911.
397

  

  Forespørselen fra departementet til Gabriel Gustafson kom i forbindelse med statsbudsjettet 

for 1902/1903. Forespørselen gjaldt et ønske om å få foretatt en inspeksjonsreise til de to nye lokale 

museene på statsbudsjettet som var museene i Skien og Tønsberg. De to museene hadde for 

kommende termin søkt om en økning i statsbidraget og departementet ønsket en sakkyndig 

vurdering av museene Gustafson var godt kjent med norske museer og statens politikk på området 

og en bekjent av Hans Aall og Brunchorst etter samarbeidet om et privat forslag til ‖Lov om 

bevaring af mindesmærker m.v. fra fortiden‖, som de la fram for departementet i 1887.
398

  

  Gjennom å henvende seg til Gustafson oppnådde departementet å opprette kontakt med en 

mann i en av landets mest framtredende museumsposisjoner. Gustafsons erfaring og kompetanse 

bidro dessuten til legitimitet for departementets eget fokus på landets sentrale museer. Et aspekt ved 

å knytte til seg Gustafson var likevel den reaksjon som hans synspunkter vekket hos de lokale 

museenes talsmenn i Stortinget. Hans artikkel i hovedstadsavisen Verdens Gang i 1901 med 

overskriften ‖Landsmuseer og Bygdemuseer‖ hadde ført til reaksjoner fra både museer og 

Stortingsrepresentanter.
399

 Hva Gustafson ga uttrykk for var en ubetinget støtte til Norsk 

Folkemuseum og dets arbeid med å bli et sentralmuseum på linje med de øvrige. Museenes oppgave 

var å vise en samlet framstilling av det typisk norske og der skulle museene ha en nasjonal 

ambisjon, ikke vise bruddstykker av et samlet hele. Men Gustafson var samtidig en pragmatiker. 

Om Norsk Folkemuseum ikke lyktes med sin ambisjon, kunne det likevel, etter mønster av de 

øvrige landsdelsmuseene etableres et folkemuseum for Østlandet, et for Vestlandet og et for 

Nordland.  

                                                 
396 Brev fra Universitetets samling af Nordiske Oldsager til Kirkedepartementet, av 3.sept. 1901, undertegnet Gabriel Gustafson. Kirke og

 
 Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0070, Riksarkivet, Oslo. 

397
 
Stortingsproposisjon nr. 1 1912, hovedpost V. kap. 3, 72-73. Bilag 2, Beretning fra direktør Hans Aall om en av ham efter Kirkedepartementets

 
 anmoding foretagen undersøkelse av forholdene ved enkelte museer sommeren 1911. 

398 Hegard (1984), 68. 

399 Verdens Gang 16.12.1901. 
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Gustafson inspeksjon besto i en gjennomgang av de Skien museum og Tønsberg museums sine 

lokaler, utstillinger, potensial og vanskeligheter. Rapporten ble da også i stor grad viet dette.  

I siste del av rapporten skriver vier Gustafson til sin personlige oppfatning vedrørende den politikk 

departement og Storting burde føre vedrørende sentrale og lokale og regionale museer. Innlegget 

hadde en klar referanse til den pågående debatt og departementets arbeid med regelverk.  

  Med overskriften ‖Almindelige og principielle bemærkninger‖, innledet Gustafson her med at 

han ikke ønsket å legge seg opp det vanskelige ‖principspørsmål‖, hvorvidt og i hvilken utstrekning 

statsunderstøttelse burde gis til de mindre museer i ulike deler av landet. I realiteten gjorde han 

nettopp det. I sine personlige anmerkninger kom Gustafson inn på både inn på statens museums-

bevilgninger samtidig som han også tok opp spørsmålet om den mulige konkurransen i inn-

samlingen museene i mellom.  

  Gustafson berørte også hva han mente burde være de lokale museenes oppgaver. Disse 

museenes berettigelse kunne ligge i deres folkeopplysende og kunnskapsgivende arbeid til 

bygdenes – og byenes befolkning. Denne oppgaven fordret at museet ga kunnskap med plan og 

sammenheng, og ikke bare framsto som en institusjon med tilfeldig sammenkomne gjenstander, og 

et formål om å ‖vække sensationer og følelser.‖ Den forståelsesramme som Gustafson her gjorde 

seg til talsmann for, hadde sammenfallende oppfatninger til departementets arbeid med ‖de fælles 

regler‖ og ønsket om å regulere forholdet museene i mellom. Gustafson unnslo heller ikke at de 

lokale museenes bidrag burde inndras, inntil de sentrale museene hadde de økonomiske ressurser 

som var tilstrekkelig for å oppfylle sine forpliktelser:  

 

‖Til sidst tillader jeg mig at henstille, om det ikke vilde være ønskelig, på en eller anden passende måde at få 

utredet spørgsmålet om den stilling indbyrdes og til staten, som de forskjellige kulturhistoriske samlinger burde 

indtage… Og spørgsmålet om forøgelse af bevilgningen til de museer som ikke er statens, kunde de måske passende 

udsættes, intil et forslag til fremtidig orden kunde blive fremlagt.‖
400

 

 

Opptakten til Aalls inspeksjonsreise i 1911 var noe annerledes enn for Gustafsons reise.  

I budsjettframlegget 1911/1912 brakte departementet på bane ønsket om å etablere en 

inspeksjonsordning for de mindre museer som skulle ha til formål å stå med faglige råd i 

innsamling og samlingsforvaltning. Departementets begrunnelse og formål med ordningen var 

primært faglig, og rettet mot samlingsforvaltning; Det forelå et for departementet meddelelser, som 

tydet på at blant annet innsamlede kulturhistoriske gjenstander, i første rekke gamle bygninger ikke 

overalt ble behandlet på en tilstrekkelig kyndig måte, der.
401

   

                                                 
400 Brev fra Universitetets samling af Nordiske Oldsager til Kirkedepartementet, av 3.sept. 1901, siste avsnitt, undertegnet Gabriel Gustafson. 

 
Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0072, Riksarkivet, Oslo.

 
401 Stortingsproposisjon nr. 1 1911, hovedpost V, kap. 3, 14. 
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En inspektør kunne dessuten skaffe departementet oversikt over arbeidet ved de lokale museene og 

veiledning i arbeidet med å utarbeide regler for museenes arbeid og samarbeid. Departementet 

mente da også at de hundre kronene som ville være nødvendig for å opprette denne ordningen, ville 

være vel anvendte penger. Men budsjettmessige hensyn gjorde det likevel umulig å opprette en slik 

ordning permanent. Ved å velge ordene budsjettmessige hensyn, overlot departementet på en 

strategisk måte avgjørelsen til Stortinget. I Stortinget var budsjettkomiteen av den mening at en 

inspeksjonsording kunne være ønskelig, men å opprette en inspektørstilling utelukkende av faglige 

hensyn kunne den ikke tilråde.
402

 Med bakgrunn i budsjettkomiteens innstilling realitetsbehandlet 

derfor ikke Stortinget spørsmålet om inspektørstillingen.  

  Representantene Ivar Tveiten fra Venstre og Thallaug fra Høyre tok det så vidt opp i debatten. 

Disse to hadde også tidligere talt de lokale museenes sak. Thallaug viste til en artikkel som Anders 

Sandvig hadde skrevet i Morgenbladet to måneder tidligere. Den hadde overskriften ‖Folkemuseene 

og Statens Bidrag‖.
403

 I artikkelen hadde Sandvig argumentert også for at det snarest burde opp-

rettes en inspektørstilling for museene, en stilling som kunne i møtekomme de lokale museenes 

behov for sakkyndig hjelp. Bakgrunn for artikkelen og forslaget var en innsparing departementet 

hadde foreslått på posten for bokverket Fortids Kunst i Norske Bygder. Departementet mente 

bevilgningen burde overføres til Norsk Folkemuseum. Sandvig var på sin side av den oppfatning at 

beløpet i stedet burde anvendes til et helt annet formål, nærmere bestemt til faglig veiledning for de 

mindre museene.  

  Forslag om en årlig inspeksjon av lokalmuseene ble også tatt opp i Stortinget. Ønsket var at 

inspeksjonene skulle kobles til de normerende reglene for statsbidraget og de regulerende 

fellesbestemmelser for virksomheten. Et regelverk kunne bare bli effektivt om det samtidig ble 

koblet opp mot en kontroll.
404

 Ved departementets forslag til ‖normerende regler for statsbidraget‖ 

som kunne inntas i de enkelte museenes bevilgningsvedtak, fikk man samtidig gitt et 

hjemmelsgrunnlag for at en inspeksjonsordning kunne iverksettes. Det som manglet var likevel 

økonomi til foretaket. I 1911 fikk departementet finansiert en inspeksjon av de lokale museene, og 

valgte Hans Aall til å forestå arbeidet.405  Departementets mandat til Aall var at han skulle gi de 

lokale museene museumstekniske råd og veilede dem i juridiske, organisatoriske og økonomiske 

spørsmål.   

                                                 
402 Stortingsforhandlinger 1911 6 d innstilling S XXVI, 4 behandlet i Stortingstidende 1911 (7 d), 590 representanten Tveiten. 

403 Morgenbladet 26.1.1911. 

404 Stortingsforhandlinger 1908 7 d behandlet i Stortingstidende 1908, 1363 komitéformann Hougen  

405 I brevet fra statsråd Hougen til Aall sto bl.a. å lese: ‖Efter konferanse med statsraaden kan jeg meddele Dem, at Kirke – og 
 

undervisningsdepartementet vil være Dem meget taknemlig for, at de paa Deres reiser gjør Dem bekjendt med museumsforholdene paa de steder, 

som De maatte besøge, gir museernes vedkommende gode raad og veileding hvor dertil maatte være anledning, samt i sin tid meddeler 

departementet de iagttagelser De maatte ha gjort paa Deres reise, med hensyn til museumsforholdene i vort land.‖ Brev fra ekspedisjonssjef 

Hougen til Hans Aall, 15.7.1911, Norsk Folkemuseum arkiv, Bygdøy  Oslo/Ågotnes materialsamling/ 
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Aall gjennomførte inspeksjonen samme år, og rapporten ble trykt som vedlegg til kirke-

departementets budsjettframlegg for 1912.
406

 Reisen gikk til museene i Trondheim, Kristiansund, 

Lillehammer og Kristiansand. I Trondheim besøkte Aall Kunstindustrimuseet. Her ble han gjort 

oppmerksom på at et Trøndelagens Folkemuseum var under etablering. Opprettelsen av dette nye 

museet argumenterte Aall i mot ettersom han fant de økonomiske forholdene i byen så vanskelig at 

det knapt var driftsvilkår for de to museene som allerede fantes, Nordenfjeldske Kunstindustri-

museet og Videnskapsmuseet.  

  Etter Trondheim fortsatte Aall sin reise til Kristiansund. Her fant han forholdene i sin 

skjønneste orden.  Her ble arbeidet ledet av en adjunkt W. Lund, og det var geografisk begrenset til 

området innenfor fogderiet Nordmøres grenser. Arbeidet skjedde, etter Aalls oppfatning, i tråd med 

et vitenskapelig formål, i den hensikt å skape et formidlende bilde av områdets kultur og kulturarv. 

Samlingsvirksomheten kunne derfor karakteriseres som nesten mønstergyldig.  

  Etter Kristiansund gikk reisen til Lillehammer. Som i Trondheim skapte Aalls rapport sterke 

reaksjoner også her. Aall traff ikke Sandvig ved sitt besøk, men skriver at han fikk et inntrykk av at; 

‖ ... museet arbeidet økonomisk set overordentlig tungt‖. Det ‖indre‖ arbeidet som katalogisering og 

annet lå nede. Dette skyldes etter Aalls oppfatning at det ikke var økonomi til å lønne personale til 

slikt arbeide. Noe som strengt tatt var nødvendig i et museum med ‖ saa store dimensjoner‖.
407

  

  Sandvig på sin side kjente seg trakassert av Aalls beskrivelse av forholdene ved museet. I et 

eget brev sendt departementet 15. februar 1912 redegjorde han for museets status og oppfatning av 

Aalls besøk.
408

 Sandvig fant det underlig at Aall kunne komme med de uttalelser han gjorde når han 

kjente så lite til Sandvigs arbeide. Han var også forundret over at verken Aall eller departementet 

hadde meddelt ham at inspeksjonen skulle foregå. Aall hadde bemerket den ‖vitenskapelige‖ delen 

av arbeidet.  

  Sandvig refererte til sine arbeider som De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder. Et bidrag 

til Gudbrandsdalens kulturhistorie med 616 billeder, som utkom allerede i 1907.
409

 Her var det gitt 

detaljerte opplysninger om museets samlinger. Bygningene var målt opp av arkitekt Berner, som 

etter Schirmers anbefaling var museets bygningskonsulent. Etter Lillehammer reiste Aall til Skien. 

Her rådet museet over så store og uensartede samlinger at en opprydning av museets naturalia og 

samlinger med utenlandsk proveniens absolutt burde skilles ut. Videre var han skeptisk til at 

museumsbygningene, som alle var av tre, ble nyttet til ‖beboelse‖.  

                                                 
406 Stortingsproposisjon nr. 1 1912, hovedpost V. kap. 3, 72-73. Bilag 2, Beretning fra direktør Hans Aall om en av ham efter Kirkedepartementets

 
 anmoding foretagen undersøkelse av forholdene ved enkelte museer sommeren 1911. 

407 Ibid, 73. 

408 Brev fra Anders Sandvig til det Kongelige Kirke- og undervisningsdepartementet, datert Lillehammer 11.2.1912, 
 

 
De Sandvigske Samlinger  arkiv, Lillehammer/ Ågotnes materialsamling/. 

409 Anders Sandvig (1907). 
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Etter Skien gikk så ferden videre til Arendal. Forslag her var at museet konsentrerte seg om de 

kulturhistoriske samlingene, og at tiden som universalmuseum burde nærme seg slutten. Reisen ble 

avsluttet i Kristiansand, hvor Aall hadde et inntrykk av at det med små midler var utrettet mye; 

‖takket være bestyrerens interesse og offervillighet.‖  

  Når Aall oppsummerte var svært fornøyd med sin inspeksjonsreise og hva han hadde sett og 

erfart og meldte tilbake til departementet at han ved alle museer han hadde besøkt, og møtt 

bestyrerne, var både han og hans ‖museumstekniske raad‖ tatt vel imot. Her hadde han i tillegg til 

faglige råd også foreslått at det snarest burde innføres en ensartet regnskapsførsel og system for 

regnskaps-rapportering. Dette ville underlette museets egen administrasjon og lett skaffe til veie 

opplysninger til departementet når det var ønsket. Likeså burde det utarbeides ensartede og 

hensiktsmessige aksesjonsprotokoller. Maktpåliggende for Aall var at de lokale museene snarest 

burde få bedre definert de geografiske områdene de skulle være museum for. Dette kunne bidra til 

at interessemotsetninger i innsamlingen museene i mellom kunne dempes, og museenes begrensede 

midler kunne komme til best utnyttelse. Dette var på mange måter synspunkter som var i 

overensstemmelse med det som både departementet og Stortinget hadde latt komme til uttrykk i 

arbeidet med de ‖fælles regler‖. Likeså tilrådde Aall at kunnskap om konservering av gjenstander 

og bygninger, så vel som til ‖det almindeligst forekommende museumsarbeid‖, kunne behøves. En 

kort veiledning om dette, burde utarbeides og spres til museene som ‖enkle maskinskrevne ark‖. 

Friluftsmuseenes behov for bedre vakthold unnlot han heller ikke å nevne. Både vakthund og bolig 

for de som holdt oppsyn med museet var ønskelig.  

  Aall var som sagt fornøyd med sin inspeksjonsreise, mens Sandvig på sin side mobiliserte 

representanter for de lokale museene rundt om på Østlandet. En side av saken var at interesse-

striden, når det kom til bevilgninger mellom De Sandvigske Samlinger og Norsk Folkemuseum 

kom en større offentlighet for øre. Ved å presentere et bilde av Maihaugen som et museum hvor det 

faglige arbeid lå nede, var det en fare for, etter Sandvigs oppfatning, at det kunne ødelegge museets 

troverdighet overfor departementet og Stortinget. Aall antydet at det berodde på en misforståelse og 

hans intensjon hadde vært å støtte Sandvig i hans bestrebelse for økt statsbidrag. Han ba Sandvig 

om å trekke sitt framlegg, noe han ikke gjorde.
410

  I stedet tok Sandvig initiativ til et møte i 

Kristiania med kollegaer fra de mindre museene i mars 1912, på Anders Sandvigs værelse på 

Rosenkrantz Hospits i Kristiania.
411

 Tema var konkurransesituasjonen, Aalls rapport og framlegget 

til statsbudsjett for 1912.  

                                                 
410 Brev fra Anders Sandvig til Kirke – og undervisningsdepartementet, datert Lillehammer 15.2.1912. Brev fra Hans Aall til Anders Sandvig, 

 
datert 19.02.1912, De Sandvigske Samlinger arkiv/ Ågotnes materialsamling.. 

411 Anders Sandvig hadde allerede i oktober 1911 forberedt et møte og vært i Kirke – og undervisningsdepartementet og møtt statsråd Quigstad.
 

 Møtet skulle holdes 24. februar 1912, men ble utsatt fordi Sandvig fikk influensa. Hegard (1994), 196 I note 236  viser Hegard i den sammenheng 

til brev fra Sandvig til Gert Falch Heiberg, datert Lillehammer 06.10. og 04.12.1911, og 08. 2.1912 i Heibergs privatarkiv.  
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På nytt ble konkurransen mellom museene tatt opp. De mindre museene hadde i sine svarbrev til 

departementet i 1911 bedt om et felles møte hvor saken kunne diskuteres. De hadde også kommet 

med synspunkter på situasjonen, slik den fortonte seg fra deres ståsted. Det ønskede møtet ble 

imidlertid ikke arrangert av departementet. Irritasjonen var også til stede over at det bare var 

svarene fra Norsk Folkemuseum og Bergens Museum som hadde vært trykt i budsjettproposisjonen 

for 1912. Dette hadde bidratt til at Stortinget ikke fikk hele det nyanserte bildet, slik som det 

framsto for museene.  

  Resultat av møtet ble et politisk initiativ rettet direkte til Stortinget.
412

 Det fikk form av et fem 

siders notat, som ble sendt samtlige Stortingsrepresentanter. Notatet omhandlet lokalmuseenes 

funksjon generelt, og Aalls inspeksjonsreise spesielt. Det inneholdt også synspunkter på 

konkurransesituasjonen som avvek fra de Norsk Folkemuseum og Bergens Museums hadde hatt i 

sine svarbrev til departementet i forbindelse med undersøkelsen i 1911. Nå ble både Norsk 

Folkemuseum ved Hans Aall og Bergens Museum ved Haakon Shetelig imøtegått. Den rådende 

oppfatning hos de lokale og regionale museene hadde etter møtedeltakernes oppfatning snarere en 

negativ erfaring med de større museenes innsamlinger. Hallingdal ble i den sammenheng trukket 

fram som eksempel. Dalen var et sentralt innsamlingsområde for Norsk Folkemuseum og for 

Hallingdal Folkemuseum ble oppkjøperne som opptrådte på vegne av museet, sett på som 

problematiske.  

  Notatet inneholdt også en del kommentarer til Aalls inspeksjonsreise i 19199. Den hadde i 

utgangspunktet vært imøtesett, og det ble vist til at allerede i 1909 hadde fru Tandberg og Sandvig 

skrevet til departementet om inspeksjon og veiledning for de mindre museene.
413

 Her hadde de også 

bedt om at bygdemuseenes status ble høynet, bl.a. ved at de større museene ikke fikk anledning til å 

kjøpe opp i deres innsamlingsområde. De protesterte også på den holdning at det bare var ved de 

større museene det ble utført et vitenskapelig anlagt arbeid. Inspeksjonen burde på den annen side 

ha vært gjennomført av en uhildet og upartisk mann, og ikke en som selv var involvert i et stats-

støttet museums interesser, slik som Hans Aall. Om hensikten hadde vært at inspeksjonen skulle 

virke som et bindeledd mellom museene og vedkommende inspektørs oppgave burde ikke alene ha 

vært å kontrollere. Vedkommende burde dernest vært en fast statlig konsulent for museene. En som 

de, når som helst og uten kostnader, kunne henvende seg til i spørsmål av så vel bygningsteknisk, 

museumsteknisk eller planleggingmessig art.  

                                                 
412 Notatet

 
ble undertegnet av Heiberg, G.F., (De Heibergske samlinger), Keyser Frølich, I. (Kristiansand Folkemuseum),  D. Grønvold, (Oplandens

 
 Folkemuseum på Hamar), fru Tandberg, (Hallingdal Folkemuseum) og A.S.Dancke, (Dalane Folkemuseum). Det var også medsignert av Bull 

Aakrann, som var forhindret fra å møte. Se i den sammenheng, Thømt  (1993), 24.Brevet  er ikke bevart i Kirke- og undervisningsdepartementets 

1. skolekontors arkiv, Riksarkivet, Oslo, eller i Stortingets arkiv. 

413 Heller ikke dette brevet er bevart i er ikke bevart i Kirke- og undervisningsdepartementets 1. skolekontors arkiv, Riksarkivet, Oslo. 
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Man så for seg en egen statlig instans, som både kunne ivareta kontrollerende og rettledende 

oppgaver. Man ønsket ikke å bli kontrollert av det museum enkelte blant dem så som hinder for sin 

egen vekst og utvikling.  

  Gustafson og Aalls inspeksjonsreiser er i ettertid blitt stående som to enkeltstående initiativer 

for å imøtekomme departementets eget informasjonsbehov. Reisene fikk på sin side ikke den 

regularitet som departementet ønsket og et system med regelmessige besøk og kontroll med 

museenes, særlig de lokale museenes virksomhet, viste seg etter hvert vanskelig å sette ut i livet.  

Årsakene til dette var både økonomisk og politisk betinget. Bevilgningene på museumsbudsjettet 

var for små til å kunne regulære inspeksjonsreiser ut i livet. Tilgangen til fagfolk til å foreta reisene 

var også begrenset. Det var også politiske årsaker til at reisene ikke fikk regularitet. Enkelte kritiske 

røster hevet seg i Stortinget og etterspurte begrunnelser som kunne legitimere statens rett til kontroll 

med utgangspunkt i de minimale bevilgninger som ble gitt de mindre museene. På den annen side, 

både Stortinget og departementet ønsket en mer permanent ordning.  

 For å løse oppgavene med inspeksjon og faglig veiledning lanserte derfor departementet 

muligheten av å legge denne oppgaven inn under den riksantikvarstilling som direksjonen 

Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Fortidsminneforeningen) i mange år hadde 

arbeidet for og opprettelse av stillingen ble fremmet av foreningens direksjon i forbindelse med 

budsjettbehandlingen i 1910. Den gangen avslo departementet henvendelsen med henvisning til 

budsjettmessige forhold.
414

 Selv om departementet hadde avslått søknaden fra Fortidsminne-

foreningen om opprettelse av stillingen, hadde det samme departement i budsjettet for 1911 

kommet tilbake til saken. ‖Budsjettmessige årsaker‖ hadde vært departementets begrunnelse for å 

utsette stillingen. På den annen side ble det erkjent at betydningen av en slik stilling var stor. Året 

etter, i 1912 ble embetet av den grunn opprettet, og stillingen ført opp på Kirke- og undervisnings-

departementets budsjett, hovedpost V, kapittel 3 med kr. 4500 i lønn og kr. 1600 til reiser og 

undersøkelser.
415

 Den som ble tilsatt i stillingen skulle utnevnes av kongen, men dog uten bestilling 

som embetsmann.  

 Når det kom til stillingens organisering ble den plassert direkte under departementet. 

Virksomhetsområdet skulle i all vesentlighet følge de forslag som Fortidsminneforeningen hadde 

skissert for departementet, men de enkelte ansvarsområdene skulle likevel nedfelles i et eget 

reglement. Stillingens forhold til Fortidsminneforeningen måtte også nærmere avklares. Fra 

departementets side var det ønskelig at tilsynet med museene, særlig de mindre og lokale museene, 

når det gjaldt deres innkjøp og administrasjon, ble lagt til stillingen.  

                                                 
414 Stortingsproposisjon nr, 1 1910, hovedpost V, kap. 3, 16. 

415 Stortingsproposisjon nr. 1 1912, hovedpost V. kap. 3, 56 
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Begrunnelsen var erfaringer med de inspeksjonsreiser som tidligere var gjennomført av Gustafson 

og Aall og den konkurransesituasjon som departementet mente å finne mellom museene i 

forbindelse med deres innsamlinger.  

 Budsjettkomiteen på Stortinget hadde også framlagt ønsket om at det burde etableres en 

administrativ ordning som kunne bidra til å løse dette problemet. Etter departementets mening 

kunne dette la seg forene med de øvrige kulturvernoppgavene som stillingen skulle ivareta. Å få tak 

i rette person syntes heller ikke uoverkommelig, ettersom ‖det ikke syntes umulig til riksantikvar at 

faa en mand, som ogsaa kunde besidde de nødvendige kvalifikationer som museumsmand til at 

utføre det heromhandlende oppsyn med de mindre museer og gi dem raad og veiledning.‖
416

  

 På dette siste punktet vant imidlertid ikke departementet fram med sitt ønske. I 

budsjettkomiteens begrunnelse for stillingen ble det i hovedsak vist til behovet som forelå når det 

gjaldt tilsyn med landets historiske minnesmerker, grundige antikvariske undersøkelser og kontroll 

av igangsatte restaureringsarbeider. Komiteen viste også til behovet for den sakkyndige konsulent i 

kulturminnespørsmål som departementet hadde vist til i en rekke anledninger. Komiteen avviste på 

den annen side departementets ønske om riksantikvaren som sakkyndig konsulent for museene. En 

årsak til dette, var bl.a. de tilbakemeldinger som styrere ved en del mindre museer hadde gitt 

uttrykk for overfor komitémedlemmene. Museenes bekymring for en for stor innblanding fra 

‖oven‖ i deres administrasjon, noe som kunne komme i konflikt med de samme museenes ønske om 

frihet til å ha den virksomhet de selv fant mest passende.  

 Hvilke motiver stortingskomiteen hadde i denne sammenheng kan være usikkert. En kyndig 

veiledning for de lokale, mindre museene var både ønskelig og etterspurt, også fra museenes side. 

Det ble likevel åpnet for i utlysningsteksten at om en kvalifisert mann ble ansatt, kunne det la seg 

gjøre å overtale vedkommende til også å overta tilsynet av museene. Nå ble det likevel tilsynet med 

de mindre museenes virksomhet som kom til å stå sentralt rundt ansettelse av landets første 

Riksantikvar. Uenighetene ble i stedet relatert til spørsmålet om Riksantikvarembetets arbeidsfelt 

innenfor kulturminnevernet, og hvilken formell kompetanse vedkommende skulle ha, om det skulle 

være en arkeolog eller arkitekt med kulturhistorisk kompetanse.  

  Tilsettingen av landets første riksantikvar skjedde ikke uten motsetninger og diskusjoner i 

fagmiljø og i hovedstandens aviser. I fokus kom til å stå en interessekonflikt i tilknytning til 

spørsmålet om Riksantikvarembetets arbeidsfelt, og den formelle kompetanse riksantikvaren skulle 

ha.
417

 Ved utlysningsfristens utløp hadde det meldt seg tre søkere til stillingen, arkitekten Herman 

Major Schirmer, kunsthistorikeren Harry Fett og arkitekten Håkon Thorsen som i si tid hadde 

                                                 
416 Ibid., hovedpost V, kap. 3, 22.  

417 I Riksarkivets arkiv finnes et stort materiale av korrespondanse, brev og avisartikler i tilknytning til stillingens utlysning og tilsettingssakene. 
 

Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ej boks 0682 Riksantikvarstillingen. Personalsaker 1899-1948 (klausulert), Riksarkivet, 

Oslo.  
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arbeidet nært med Fortidsminneforeningens generalsekretær Nicolay Nicolaysen. Diskusjonen rundt 

ansettelsen gikk på om vedkommende skulle være en vitenskapsmann innenfor kulturhistorisk 

fagkrets, eller om han skulle være arkitekt og vie oppmerksomheten til bevaringen av landets 

bygningsarv.  

  Harry Fett (1875 – 1962) skriver i sin memoarbok fra 1944 om prosessen rundt tilsettingen av 

landets første riksantikvar.
418

  Etter hans mening framsto den i ettertid som en tilsettingsprosess 

preget av kompetansestrid, personstrid og anklager om illojalitet. Det siste gjaldt at Herman Major 

Schirmer opprinnelig hadde tilbudt departementet å påta seg antikvararbeidet til mindre lønn enn 

hva et offentlig utlyst embete ville forutsette. Følgen var at Fortidsminneforeningen direksjon 

beskyldte han for illojalitet. Schirmer var i foreningen en valgt tillitsmann, og hans tilbud til 

departementet framsto som en undergraving av foreningens arbeid med å få Stortinget til å opprette 

riksantikvarembetet. Løsningen ble at Schirmer trådte ut av foreningens direksjon i 1911. 

Konkurransen om stillingen kom til å stå mellom Schirmer og Fett. Resultatet var at Schirmer ble 

konstituert i stillingen 15. november. Schirmer døde bare fem måneder etter innsettelsen og 

stillingen måtte lyses ut på nytt. . Schirmer hadde vært ønsket av flere av de lokale museenes 

initiativtakere. Schirmer var personlig interessert i bygdemuseer og hadde vært en god støttespiller 

for Anders Sandvig i hans arbeid og i lang tid vært hans faglige konsulent og ved hans død økte 

uroen ved de lokale museene på nytt, ettersom situasjonen nok en gang ble uklar med hensyn til 

både mann og kompetanse som skulle bekle Riksantikvarposten.  

  I 1913 ble så riksantikvarstillingen lyst ut på nytt. Også ved denne utlysningsfristens utløp var 

det tre søkere som alle hadde kulturhistorisk og bygningshistorisk kompetanse. Det var kunst-

historikeren Harry Fett, og arkitektene Macody Lund og Sinding-Larsen. Det ble til slutt 

kunsthistorikeren Harry Fett som fikk tilbud om stillingen.  

  Harry Fett hadde før tilsettingen som Riksantikvar vært ansatt som konservator ved Norsk 

Folkemuseum. Som landets riksantikvar og tidligere museumsmann var han opptatt av de 

kulturhistoriske museenes forvaltning av samlinger og deres behov for sakkyndig hjelp i arbeidet. 

Som departementets mann i kulturminnespørsmål var han på den annen side også opptatt av å få 

etablert en konsistent ramme rundt departementets behandling av museumsspørsmål. I boken 

Vernet av vore kulturværdier fra 1916, lanserte derfor Harry Fett nå som landets Riksantikvar, sitt 

forslag for både en framtidig løsning av departementets behov av en faginstans i museumsspørsmål, 

og de mindre museenes behov for sakkyndig hjelp.
419

  

                                                 
418 Fett (1944), 238 – 264. 

419 Harry Fett, Vernet av vore kulturværdier I. Bokføring av nationale kulturværdier og landets antikvariske kartlægning. Særtrykk, Oslo 1916, 85. 
 

Finnes i Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ej boks 0701 Riksarkivet, Oslo. 
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Slik Fetts så det, kunne det ligge en mulig løsning på disse behovene i Fortidsminne-foreningens 

samarbeid med Riksantikvaren. Foreningen kunne tjene både som et sakkyndig og kontrollerende 

organ for staten overfor landets lokale museer, og som en faglig veileder i spørsmål hvor museene 

ønsket det. Fett så også på samarbeidet mellom Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og 

museene som en praktisk, funksjonell og pragmatisk løsning på en rekke problem. Ordningen var 

hensiktsmessig, tatt i betraktning de sparsomme ressursene man rådet over. Det var opprettet lokale 

og regionale museer utover hele landet og det gjaldt at disse ble ivaretatt av en administrasjon eller 

organisasjon, som hadde hele landet som virkefelt. Fortidsminneforeningen var en organisasjon som 

hadde dette. I tillegg til den sentrale organiseringen hadde den også et desentralisert 

organisasjonsapparat, med lokale avdelinger og disse avdelingene samarbeidet allerede nært med 

mange museer, og flere museer var også knyttet til foreningen.  

  Fett hadde også et forslag når det kom til museenes behov for å formidle resultatene av sin 

virksomhet til en større offentlighet, kunne dette skje gjennom at deres årsberetninger ble trykt i 

Fortidsforeningens årsskrift, tilsvarende det som foreningens lokalavdelinger gjorde. En slik 

offentliggjøring forenklet også rapporteringsplikten for museene som mottok statstilskudd hadde 

overfor departementet. Fett lanserte også et forslag om standardiserte kataloger for museenes 

registreringsarbeid, i tråd med det arbeidet som var igangsatt av Skandinavisk Museumsforbund i 

den anledning.
420

  

  Essensen i Fetts anbefalinger var at gjennom et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, 

departementet og Riksantikvaren kunne det etableres et virkelig samarbeid, med gjensidig 

utnyttelse av de krefter som var for hånden. Fetts standpunkt både som kulturverner, 

museumskyndig og som landets Riksantikvar, var at det gjaldt å ikke splitte opp arbeidet for mye, 

men heller samle kreftene. Fortidsminneforeningens arbeid lå på så mange områder nært opp til 

museumsarbeidet, og det var nødvendig at kulturvernarbeidet utover landet skjedde i samarbeid 

mellom de parter som var involvert. Fortidsminneforeningens egne bygninger krevde for sin del et 

bedre organisert tilsyn, på samme måte som den faglige kvaliteten på museenes arbeid også burde 

sikres innenfor bedre rammer. Om arbeidet ble organisert bedre, og satt i forbindelse med et større 

fagmiljø, ville det representere et framskritt for landets kulturvernarbeid som helhet. Det samarbeid 

som i allerede foregikk, ville på denne måten ytterligere bli styrket, til gagn for hele det antikvariske 

arbeidet. Når det kom til Riksantikvarens rolle i dette samarbeidet var embetet statens konsulent i 

antikvariske spørsmål. Embetet var, som følge av sin forhistorie, allerede nært knyttet til 

Fortidsminneforeningens antikvariske arbeid.  

                                                 
420 Skandinavisk Museumsforbund ble stiftet i København høsten 1915. Forbundet ble stiftet ut fra en erkjennelse om at det fantes et spesielt 

 
interessefellesskap mellom de nordiske museene. Blant annet anså man friluftsmuseene som et særskilt skandinavisk fenomen. Arbeidet med 

bevaring og forvaltning av kulturminner sto også på programmet. Det norske arbeidsutvalget besto av Harry Fett, arkitekt Henrik Grosch, direktør 

ved Nasjonalgalleriet Jens Thiis og direktør ved Norsk Folkemuseum Hans Aall., se Hegard (1994), 131-133. 
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I Fortidsminneforeningen hadde altså staten på denne måten det redskap som trengte. At Fett 

samtidig også ønsket å styrke Rikantikvarembetet som en statlig faglig instans i museumsspørsmål, 

kan også ha vært en medvirkende årsak til hans forslag.  

  Mye tyder på at han i spørsmålet om organisering av sakkyndig instans for departementet, 

som samtidig skulle være en veileder for museene, var inspirert av det system som allerede var 

etablert i Finland. I boken redegjorde han derfor inngående for den ordningen som han har lært å 

kjenne i grannelandet. Når det gjaldt statsbidragene og deres forvaltning, ble de disponert av ‖Den 

arkeologiske kommisjonen‖. Denne besto av tre menn, med statsarkeologen som leder. Ved til-

deling av midler ble det stilt krav om katalogisering og konservering av museets samlinger. Her var 

statsbidrag, faglig kompetanse og kontrollsystem plassert i en og samme kommisjon. Innplassering 

av oppgavene i et tilsvarende organ kunne være ønskelig også i Norge.  

Mer formelt utdypet Fett de synspunktene han framla i sin bok i et brev til departementet i 1917.
 421

   

I kraft av sin stilling som landets Riksantikvar anmodet Fett departementet om å invitere til et møte 

med deltakere fra departementet, departementets ulike faglige rådgivere, (dvs. Riksantikvaren og 

sentralmuseene), og representanter for landets øvrige museer. Nesten to måneder senere, i mars 

1917, svarte departementet. Tilbakemeldingen gikk i retning av å styrke Riksantikvarens posisjon 

som sakkyndig instans i museumsspørsmål. Dette skjedde ved at Fett i kraft av å være landets 

riksantikvar fikk oversendt dette årets søknader om statsstøtte fra de mindre museene. Hvilke 

bemerkninger Fett førte inn i sin behandling av søknadene er likevel vanskelig å spore, ettersom de 

ikke finnes i Kirke- og undervisningsdepartementets arkiv eller er gjengitt i departementets 

budsjettframstilling i Stortingsproposisjon nr. 1.  

  Oversendelsen av museenes tilskuddssøknader til vurdering hos Riksantikvaren hadde 

karakter av en ad hoc løsning. Dette kan forstås slik at departementets arbeid med å utvikle et faglig 

apparat ennå ikke var kommet riktig i gang. I november samme år skrev Fett på nytt et brev til 

departementet i sakens anledning.
422

 Det var på nytt museenes innberetning og samlingsforvaltning 

som opptok ham, og på nytt foreslår han at Fortidsminneforeningen bør etableres som en 

koordinerende instans for staten i museumsspørsmål. Hensikten var også å få avklart en rekke av de 

spørsmål som etter hvert meldte seg, både når det gjaldt statsbidraget til de kulturhistoriske 

museene og håndhevelsen av de prinsippene som skulle gjelde. Det gjaldt også fremdeles 

spørsmålet om forholdet mellom de lokale og de sentrale bidragene og de lokale museenes 

vanskelige økonomi. Spørsmålene som Fett tok opp, var samtidig en oppfølging av den uttalelsen 

                                                 
421 Brev fra Riksantikvar Harry Fett til Kirke – og undervisningsdepartementet, datert 22.1.1917. Kirke og Undervisningsdepartementets arkiv, 

 
1 skolekontor D, Ej boks 0701 Riksarkivet, Oslo. Brevet ble også trykket i Foreningen til Norske Fortidsmindemærkers Bevaring, Aarsberetning 

for 1917 (Kristiania 1918), 171-172.  

422 Brev fra riksantikvar Harry Fett til Kirke – og undervisningsdepartementet, datert 12. November 1917. Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Ej boks 0701, Riksarkivet, Oslo 
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som møtet Anders Sandvig hadde tatt initiativ til for representanter for de lokale museene i 

Kristiania i 1912 og departementets egen undersøkelse av konkurransesituasjonen museene i 

mellom fra 1913. Erfaringen med den manglende responsen fra departementet om å styrke 

Fortidsminneforeningen til en faglig instans i museumsspørsmål hadde dessuten gjort sitt til at Fett 

var usikker på om departementet kom til å følge hans råd i denne saken. Han anbefalte derfor 

overfor departementet at det burde kalles inn til et møte mellom de ulike representantene fra 

museene hvor man drøftet de ulike spørsmålene knyttet til en slik instans i sin fulle bredde.  

  For Fett var målet med møtet å få til en bedre avklaring av situasjonen for de lokale museene, 

knyttet til både statsbidraget, arbeidsfordelingen og behovet for en sakkyndig instans. Han skrev da 

også i brevet at om departementet i stedet ønsket å nedsette en komité som skulle arbeide videre 

med disse spørsmålene, uten et forutgående møte mellom partene, hadde han også et forslag til 

hvem som der burde være representert. Denne komiteen burde konstitueres av godseier Bull 

Aakrann (Glomdalsmuseet, for de nye ‖fylkesmuseene‖), folkehøyskolebestyrer Olaus Islandsmoen 

(bygdemuseene), Hans Aall og Riksantikvaren, som for tiden var ham selv. I tillegg burde Anders 

Sandvig, som så lenge hadde gått i bresjen for museumsfaglige spørsmål, kunne gå inn som fullt 

medlem. 

  Forslaget ble for så vidt godt mottatt av departementet, men de laget sin egen løsning på 

forholdet. Nesten et år etter Fetts brev, i januar 1918, innkalte byråsjefen med ansvaret for 

museumssaker i Kirke – og undervisningsdepartementet til et møte med faglige representanter for 

museumsfeltet.
423

 Departementets ønske var å opprette en antikvarisk kommisjon, i form av et fast 

råd for departementet. Kommisjonen skulle være departementets sakkyndige instans og uttale seg i 

faglige museumsspørsmål og komme med forslag til innstilling i forbindelse med bevilgninger til 

museene. Når det kom til kommisjonens sammensetning, ble likevel de personer som departementet 

til slutt innkalte, helt andre enn de Fett hadde foreslått i sin henvendelse. Departementet var 

representert med ekspedisjonssjef Hougen, Riksantikvaren med Harry Fett, Hans Aall var invitert 

og likeså professor Brøgger ved Universitetets Oldsakssamling. Dernest direktør Henrik Grosch fra 

Kristiania Kunstindustrimuseum og arkitekt Magnus Paulsson fra Fortidsminneforeningen. 

Konservator Gisle Midttun fra Norsk Folkemuseum var også invitert. Fra landets øvrige museer var 

ingen bedt om å komme, verken fra de øvrige sentralmuseene, distrikts og fylkesmuseene eller 

bygdemuseene. Midttun synes langt på vei å være invitert som departementets alibi, og på bakgrunn 

av sin kunnskap om landets mindre museer som rådgiver for mange av dem. På møtet ble det 

nedsatt en arbeidsgruppe, hvor alle de inviterte skulle delta, så nær som ekspedisjonssjefen. 

                                                 
423 Møteinnkallingen er ikke bevart i Kirke – og undervisningsdepartementets arkiv, men initiativet og arbeidsgruppens sammensetning er refert i 

 
Hegard (1994), 127.  



 168 

Gruppens mandat og oppgave var å utarbeide et forslag til hvordan et sakkyndig apparat kunne 

bygges opp og hvilke oppgaver det skulle ha.  

  Etter en knapp uke avga gruppen sin uttalelse. Den kom i form av et brev fra Universitetets 

Oldsakssamling, undertegnet av Aall, Grosch, Brøgger, Midttun og Fett. 
424

 Etter arbeidsgruppens 

oppfattning burde kommisjonen om den skulle kunne gjøre nytte for seg, årlig få til uttalelse alle 

bevilgningssaker som omfattet norsk kulturhistorie. Bare gjennom innstillinger fra en faglig 

sammensatt kommisjon, ville staten oppnå en større sikkerhet for de enkelte bevilgningsforslagenes 

berettigelse. I tillegg kunne staten, gjennom kommisjonen, virkeliggjøre en effektiv enhet i 

kulturarbeidet. Kommisjonen ville også ha en avgjørende regulerende innflytelse på kulturarbeidet 

ved at den kunne peke på, og legge til rette for de oppgaver som krevde at arbeidet måtte utføres i 

samsvar med antikvariske krav.  

Den antikvariske kommisjonen ble, av disse tre, anbefalt å skulle få til behandling alle 

‖andragender‖ om bevilgninger over kulturbudsjettet til landets kunst - og lokale og regionale 

museer, Fortidsminneforeningen, den antikvariske bygningsnemd, kulturhistoriske tidsskrifter m.m. 

Det vil si hovedtyngden av de saker som var ført opp i statsbudsjettet under kapitlet ‖bevilgninger 

til kulturelle og videnskabelige formaal‖
425

. Kommisjonens navn ble foreslått å være ‖Den 

antikvariske Komission‖; Kirkedepartementets raad ved bevilgninger til kulturhistoriske formaal‖. 

En av undertegnerne, direktør Grosch, fant imidlertid dette navnet noe misvisende og foreslo for 

egen del navnet ‖Kirkedepartementets Komission til behandling av bevilgninger til norsk 

folkekultur‖.  

 Den foreslåtte kommisjonen burde ha en bred sammensetning og utgjøres av 12 medlemmer. 

Fem medlemmer kunne oppnevnes av departementet, fem av ansvarlige organisasjoner og to 

medlemmer skulle være selvskrevne. Riksantikvaren og Riksarkivaren burde være selvskrevne 

medlemmer. Kommisjonen burde videre bestå av en representant for Fortidsminneforeningen, en 

direktør fra et av landets fem forhistoriske museer, to representanter for landets statsunderstøttede 

lokale og regionale museer, en direktør fra et kunstindustrimuseum, en representant oppnevnt av 

Universitetet, en fra Historisk Forening og en for lokale historielag. I tillegg burde oppnevnes en 

representant for Norges tekniske Høyskole (innstilt av arkitekt-avdelingen), en for Norske 

Arkitekters Landsforbund og endelig bestyreren av Norsk Folkeminnesamling. Kommisjonens 

virketid kunne baseres på treårige oppnevninger, årlige møter og underutvalg til å behandle de 

respektive sakene under sine fagområder.  

                                                 
424 Brev fra Hans Aall, H. Grosch, A. W. Brøgger, Gisle Midttun og Harry Fett til Kirke – og undervisningsdepartementet, 17.1.1918. Kirke og

 
 Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ej boks 0701, Riksarkivet, Oslo.

 
425 Det vil si Stortingsproposisjon nr. 1 hovedpost V, kapittel 3. 
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Kulturpolitisk var dette en nyvinning, mye basert på Fetts brede tilnærming til kulturarvsfeltet. Man 

ønsket en tverrfaglig komité som kunne se hele det kulturhistoriske arbeidet i sammenheng. 

Oppnevningen av en slik kommisjon skulle være et svar på departementets behov for et sakkyndig 

apparat i forbindelse med forberedelse av museumssaker og budsjettinnstillingene til Stortinget. 

Hensikten var også at kommisjonen skulle formidle enhet og samarbeid og framstå som en 

kontrollerende og for administrasjonen rådgivende instans.  

  Tonte Hegard redegjør i sin bok om Hans Aall fra 1994 om hans rolle i disse første 

bestrebelsene med å etablere et permanent sakkyndig organ for departementet.
426

 De erfaringer som 

inspeksjonsreisen og reaksjonene i kjølvannet av denne hadde vist, understreket betydningen av et 

permanent statlig organ. Behovet for at staten aktivt skulle gå inn i bestrebelsene med å avklare 

nærmere forholdet mellom sentralmuseenes vitenskapelige oppdrag og de lokale museenes mer 

‖populære‖ oppgave var også en begrunnelse for opprettelsen. Fett, som tidligere hadde vært 

konservator ved Norsk Folkemuseum, samarbeidet sannsynligvis også nært med sin tidligere sjef. 

Hegard kommer i tillegg inn på at initiativet fra Fett kan sees i sammenheng med tilsvarende 

initiativ tatt av andre grupper innenfor det kulturvernfaglige miljøet. I den sammenheng nevner hun 

blant annet teologen og kirkehistorikeren dosent Oluf Kolsrud, som tidligere hadde fremmet et 

lignende forslag for departementet. Mye kan tyde på at de ulike framleggene var koordinerte 

ettersom initiativtakerne kjente hverandre. Det var Fortidsminneforeningen som var den samlende 

faktoren, og Oluf Kolsrud hadde sittet i foreningens styre sammen med både Harry Fett og Hans 

Aall fra 1915. For departementet var også oppnevningen av en kommisjon ønskelig framsto som en 

løsning på et lenge følt behov. Den var også en løsning på et ønske fra Stortinget framsatt gjennom 

en årrekke.  

  Den formen som departementets sakkyndige instans til slutt fikk, var likevel bare delvis i tråd 

med de anbefalinger som fagmiljøet hadde gitt. Departementet fant det nemlig mer formålstjenlig å 

opprette en egen instans for hele fagområdet. Det fikk navnet ‖Kulturminnerådet‖. I St. prp. nr. 1 

for 1918 opplyste departementet Stortinget om arbeidet med etablering av en samarbeidsplattform 

for kulturarvsarbeidets ulike instanser og aktører.
427

 Stortingskomiteen anbefalte sterkt opprettelsen, 

og Stortinget bifalt. I 1919 meddelte Kirke- og undervisnings-departementet at rådet var oppnevnt 

                                                 
426 Hegard (1994), 126 – 128. 

427 Stortingsproposisjon nr. 1 1918, hovedpost V, kap. 3, 31 innstilling S. XXVI 1918, 7.
 

Rådet hadde følgende sammensetning: Oppnevnt av Kirke – og undervisningsdepartementet var professor dr. A. W. Brøgger (representant for de 

forhistoriske muser), direktør Hans Aall og godseier G. F. Heiberg, Amble (representanter for lokale og regionale museer), bygdehistoriker Lorentz 

Berg, dosent Oluf Kolsrud, komponist Catharinus Elling og professor Magnus Olsen (representanter for immateriell kultur). Oppnevnt av 

Fortidsminneforeningen var arkitekten Magnus Paulsson. Professor Johan Meyer var oppnevnt av Norges tekniske høiskole. Øvrige medlemmer av 

rådet var arkitekt Christian Arbo ((Norske Arkitekters Landsforbund), professor Oscar Albert Johnsen (Den Historiske forenings styre), og 

professor Halvdan Koht (Det akademiske kollegium). Riksantikvar Harry Fett, professor Knut Liestøl og riksarkivar Kristian Brinch Koren var 

faste, selvskrevne medlemmer av rådet. 
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med femten medlemmer som i sin tur var inndelt i fagkommisjoner. 428 Hensikten med rådet var å 

organisere et bedre samarbeid mellom de institusjoner og enkeltpersoner som arbeidet med 

forskning og innsamling av norsk kulturhistorie. Rådet skulle på den måten ivareta både en faglig 

samordnende og en for departementet sakkyndig funksjon. Oppgaven skulle være tredelt, dels 

skulle rådet arbeide for samarbeid i kulturgranskingen, dels skulle det utøve kontroll med denne 

virksomheten og dels skulle det være et sakkyndig råd for departementets administrasjon. Rådet 

skulle dessuten ha til formål å arbeide for enhet og samarbeid mellom de ulike aktørene i 

kulturvernfeltet, samtidig som det var en sakkyndig instans for departementet.  

  Rådets oppnevning og arbeidsfelt skjedde ikke uten diskusjoner og reaksjoner fra fagmiljøet.  

I stor grad handlet det om rådets arbeidsområde og i hvilken grad det immaterielle kulturvernet ble 

ivaretatt. Professorene Kolsrud og Liestøl gjorde seg til talsmenn for dette.
 
Sterkest var kritikken fra 

professor i folkloristikk Knut Liestøl.
 429

 Han fant representasjonen og vektleggingen av immateriell 

kulturarv for beskjeden. Et ankepunkt for Liestøl ble også sammenhengen mellom aktuelle 

institusjoner og deres representasjon i rådet. Etter hans oppfatning hadde departementet ved rådets 

oppnevning lagt for stor vekt på institusjonell representasjon, mer enn fagområder. Rådet var derfor 

for ensidig sammensatt ettersom fem medlemmer var museumsmenn, og de øvrige var en arkitekt 

og en lokalhistoriker. Samtlige arbeidet med den materielle delen av kulturarven, slik at den 

immaterielle kulturarven fikk liten oppmerksomhet, både på grunn av rådets sammensetning og dets 

tilnærminger. Feilen ved representasjonen i rådet var, slik Liestøl så det, var at departementet hadde 

lagt mer vekt på institusjonell oppnevning enn på fagfeltets totalitet som sådan. Departementet 

hadde i større grad lagt vekt på at de ulike institusjonene skulle være representert i rådet, enn at de 

enkelte fagområdene skulle være det. Det var ikke alle områder innenfor kulturvernet som hadde 

rukket å etablere sterke institusjonelle overbygninger, særlig gjaldt dette arbeidet med den 

immaterielle kulturarven. Følgene var at de delene av den norske kulturarven som ikke hadde noen 

institusjon å støtte seg til, heller ikke fikk en talsmann i rådet. ‖Det heile er no so skeivt at det maa 

beinkast att.‖, avsluttet Liestøl i sin uttalelse til departementet Opprettelsen av ‖Kulturminnerådet‖, 

sammensatt av ulike personer med ulike profesjonstilknytninger innenfor kulturvernområdet, kan 

betraktes som et første steg inn i et begynnende korporativt samarbeid mellom staten ved Kirke- og 

undervisningsdepartementet og kulturarvfeltets aktører.  

 Kulturminnerådet besto i åtte år. Rådets arkiv er begrenset i omfang, og i hovedsak inneholder 

det fortegnelser over rådets medlemmer og korrespondanse i forbindelse med oppnevning.
 430 

Rådets oppgave var å være et faglig sammensatt rådgivende organ for departementet i kulturvern-

                                                 
428 Stortingsproposisjon nr. 1 1919, hovedpost V, kap. 3, 15. 

429  Brev fra Knut Liestøl til Kirke- og undervisningsdepartementet, 2.10.1918, Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, 
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spørsmål. Men bare få år etter opprettelsen ble både antallet rådsmedlemmer og virksomheten 

redusert. Ved oppnevning i 1921 ble antallet medlemmer redusert fra sytten til fjorten etter 

henstilling fra Budsjettkomiteen på Stortinget. Komiteen hadde samtidig i sine drøftinger tatt opp 

spørsmålet om rådet burde suppleres med ‖lekmannsskjønn‖. Departementets svar var at rådet 

skulle være satt sammen av fagpersoner, samt at slik det besto, egentlig syntes for stort til å kunne 

fungere effektivt. Lekmanskjønnet for sin del, hadde tilstrekkelig representasjon i Stortings-

komiteen og rådet burde heller reduseres i antall medlemmer.
431

 Etter hvert viste det seg likevel at 

spenningene innad i rådet ble for sterke. Sammen med de vanskelige økonomiske tidene mot midten 

av 1920-tallet, som bidro til at bevilgningene til kulturvernformål ble holdt på et minimum, ble 

rådet oppløst i 1925.  

 

 

 
 

2.4.          

SAMMENFATNING 
 

Ideologisk innlemmes landets lokale og regionale museer i løpet av 1900-tallets første tiår i en 

statlig kulturpolitikk hvor nasjon, identitet og oppdragelse framsto sentrale elementer. Om enn 

preget av spenninger mellom sentrum – periferi, og mellom et akademisk orientert kontra en mer 

folkelig, aktivitetsorientert formidling, var virksomheten i museene forankret i en konservativ 

humanistisk-idealistisk strømning. Vern og kunnskap om landets kulturarv ble på den ene siden 

definert inn i nasjonsbyggende diskurser, enten i form av en definert felles nasjonal kulturarv, eller 

som byggesteiner i et lokalt identitetsarbeid. Samtidig ble kulturarvens verdi definert bort fra 

potensielle konflikter med øvrige samfunnsinteresser. Landets kulturarv var folkets egen og en 

samlende ramme for det å være norsk. Den politikk som Stortinget førte på museumsområdet ble da 

også begrunnet med, og motivert gjennom henvisning til nasjon, demokrati, folkeopplysning og 

identitet. Fortiden ble på denne måten langt på vei etablert som en ukontroversiell og samlende 

aktivitet for alle grupper i den nye nasjonen Norge.  

  Mot slutten av 1800-tallet utviker det seg i Norge, som i de andre skandinaviske land en ny 

museumskateori, folke- og friluftsmuseene. I norsk sammenheng er et særlig to museumsskapere 

som har satt tydelige spor etter seg, Hans Aall som bygde opp Norsk Folkemuseum på Bygdøy ved 

Oslo og Anders Sandvig som grunnla De Sandvigske Samlinger på Lillehammer.  

 

                                                 
431 Det finnes en uttalelse datert 13.6.1921

 
i Kulturminnerådets arkiv hvor departementets syn kommer til uttrykk, Kirke- og 
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I avsnittet om Hans Aall, Anders Sandvig som handlingsideologer (kapittel 1.3) viste jeg hvordan 

de på hver sin måte gjorde seg til talsmenn for sine respektive ‖museumsmodeller‖ Hans Aall 

ønsket med sitt Norsk Folkemuseum å ha hele landet som arbeidsfelt og formulerte et program for 

museet som gikk ut på å kombinere vitenskapelige tilnærminger med en folkeoppdragende 

virksomhet. Anders Sandvig var samleren med en visjon om å modellere museet til en kulturell 

helhet og som et gjenkjennelsens sted, hvor alle livets side kunne presenteres i en tidstypisk 

kontekst. Museet var en scene hvor dagens mennesker kunne vandre inn, og ta den i opplevelsen og 

erindringen om tidligere tiders liv og kultur. De Sandviske samlinger som med sine tun og 

utmarksområder bidro til å skape et bilde av friluftsmuseet med både realistiske og myteskapende 

komponenter.  

  På denne måten kan man si at Norsk Folkemuseums ambisjon om å framtre som et 

vitenskapelig anlagt sentralmuseum nok for en del lokale og regionale museumsetablerere syntes å 

ha vært noe vel ambisiøst å etterligne. De Sandvigske Samlinger på Maihaugen med sine 

ambisjoner om lokalsamfunnets mikrokomos og historiens levendegjørelse framsto sannsynligvis 

for sin del, som både mer ‖magisk‖ enn museet på Bygdøy, og samtidig mer realiserbart. I tilegg 

kommer at Sandvig selv aktivt bidro til å formidle sin museumsideologi gjennom avisinnlegg, 

invitasjoner og som rådgiver. I min presentasjon av folke- og friluftsmuseenes handlingsideologer 

trakk jeg også inn Rikard Berge som på sin side nok kan sies å ha stått fram som den kulturpolitiske 

motkraftens talsmann. De lokale initiativene, museene på samme måte som arkiver og bibliotek 

skulle virke som en demokratiserende faktor i samfunnet. Befolkningens selvfølelse vokste ikke ut 

av elitistiske sentrale institusjoner. Disse kunne finne sin begrunnelse i de vitenskapelige 

forutsetninger, men som samfunnsinstitusjoner var deres program utilstrekkelig.  

  I løpet av de to første tiårene av 1900 - tallet ble det opprettet rundt 40 lokale og regionale 

museer i Norge. Alle var de folkemuseer, en stor del av dem hadde også egne friluftsavdelinger. Det 

er også i disse årene de fleste av landets regionale museer, det vil si fylkesmuseer og 

distriktsmuseer opprettes. Disse museene var gjerne lokalisert til distriktenes byer og nært til 

kommunikasjoner som jernbane, båtforbindelse og hovedveier. Også de lokale museene fikk gjerne 

en slik lokalisering i sine bygdemiljø. Opprettelsen skjedde i en dialog mellom enkeltpersoner og 

kollektiver, innflytelsesrike personer i lokalsamfunnet og ungdomslag og historielag. I denne 

dialogen mellom fortid og nåtid, mellom det symbolske og det reelle, ble det skapt nye 

meningssammenhenger med grunnlag i kulturminner og kulturhistoriske gjenstander hentet fra 

nærmiljøet. Med et nærmere blikk på disse museenes forankring når det gjaldt hvilke sosiale 

grupper i samfunnet som sto bak tok jeg i bruk et begrep fra sosiologen Rune Slagstad. Nærmere 

bestemt begrepet folkedannelsen som Slagstad benevner som et eget dannelsesprosjekt i 

framveksten av det moderne Norge.  
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Folkedannelsens fanebærere var i første rekke lærere og i følge Slagstad var et kjennetegn ved deres 

samfunnsposisjonering at de gikk inn i en strid om politisk og kulturelt hegemoni og erobring av 

maktposisjoner, helt fram til Stortinget. Deres partipolitiske forankring var gjerne å finne i partiet 

Venstre. På den annen side handlet det også om mer enn makterobring og interesserealisering. 

Striden hadde også en samfunnsetisk dimensjon hvor initiativer og bevegelser forankret i alt fra 

småbyenes borgerskap til den frilynte ungdomslagsbevegelen søkte anerkjennelse i det offentlige 

rom for sine verdier.  

  På denne måten kan de nye museumsetableringene settes i sammenheng med det tankegods 

som Rikard Berge gjorde seg til talsmann for. Framveksten av lokale og regionale museer kan med 

sin tilhørighet i den frilynte ungdomslagsbevegelsen og historielag på denne måten sies å høre 

hjemme i en egalitær kulturtradisjon. Dette åpnet for å skrive museene inn i en demokratisk, 

folkelig, opplysende sammenheng. Museene framsto på denne måten også som representasjoner av 

periferiens initiativ i bestrebelsen for å posisjonere seg inn i en kulturpolitisk sammenheng. 

Opprettelse av museer hadde samtidig også et folkepedagogisk formål, nemlig det å modifisere den 

moderne tids urbaniserte kultur med et ståsted i hjemlig rot, i fest og dagligliv, i klesdrakt og 

matskikk, i møbler og byggeskikk. Rollen som lokal og regional identitetsbygger framsto også som 

den mest legitime, sett med Stortingets øyne.  

  Allierte i Stortinget fant de som sto bak disse museene hos representanter fra partiet Venstre. 

Ettersom også Venstre utover i landet hadde grunnlag i folkebevegelser som også museene mange 

steder sprang ut av er ikke dette så rart. Likevel viser gjennomgangen av stortingsrepresentantenes 

debattinnlegg i forbindelse med museumstilskuddene at forskjellene mellom partiene når det kom 

til uttelling for lokale og regionale museer likevel ikke var så stor. Om man likevel går de enkelte 

innleggene likevel nærmere etter i sømmene, framkommer også nyanser i denne tilsynelatende 

sterke konsensus. Nyanser i retning av at Venstrerepresentantene i sterkere grad enn 

representantene for Høyre, talte lokalmuseenes sak, både når det gjaldt økonomiske tilskudd og i 

spørsmålet om museenes innsamlingsområder. Høyre på sin side var opptatt av å sikre de sentrale 

museene best mulig vilkår, innenfor den knappe økonomiske rammen som Kirke- og undervisnings-

departementet hadde til rådighet. En annen nyanse i debatten framkommer ved Venstre-

representantene innlegg i større grad bar mer preg av en prinsipiell tilnærming selv om de gjerne 

kunne trekke fram et enkelt museum som eksempel. Høyreepresentantenes innlegg var på sin side 

gjerne forbundet med et museum som den enkelte hadde et nært forhold til. 

  Ved inngangen til 1900-tallet kan det statlige engasjementet beskrives med ordet ‖fravær‖ og i 

de to første tiårene av 1900-tallet framstår da også lokale og regionale museer som et lite saksfelt i 
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kulturpolitiske sammenheng, sett med Stortingets øyne. De årlige bevilgningene var små som min 

oversikt over bevilgningene i årene 1900 til 1925 viste.  

Den betydning som de statlige bidragene hadde for museene var likevel at de ivaretok to funksjoner. 

På den ene siden ga de institusjonen posisjon og faglig legitimitet, samtidig som det sikret et 

økonomisk minimumsplattform. For selv om statsbidraget var lite, ga det et forhandlingskort 

overfor kommunene ved at de skulle utløse det dobbelte i stedlig bidrag. Min sammenligning av 

tilkomsten av nye museer og innvilgelse av statstilskudd i disse to første tiårene av 1900tallet viser i 

tillegg at de nye museene som kom til i stor grad kunne forvente å bli innvilget statsbidrag. Når jeg 

i gjennomgangen av de statlige tilskuddene også trakk inn Norsk Folkemuseum var det fordi museet 

i Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett sto oppført på samme budsjettpost som de lokale 

og regionale museene. Min gjennomgang av både tilskuddsfordelingen i årene 1900 til 1920 og 

innvilgelse av statslån i 1908 viser på den måten at i den politikk som ble ført fra Stortingets 

overfor kulturhistoriske museer i disse årene ble Norsk Folkemuseum gitt en egen status.  

  Innvilgelse av statsbidrag til lokale og regionale museer innebar et nytt prinsipp i den statlige 

museumspolitikken. Et prinsipp om at også distriktenes museumsinstitusjoner kunne anerkjennes 

som et statlig anliggende og som mottakere av statlige bidrag. Av debattene i Stortingets rundt 

statstilskuddene framgår også at når disse museene ble akseptert av Stortinget som berettiget til 

statstilskudd, fikk de samtidig tildelt en rolle innenfor rammen av alle landets museer. Det som ble 

oppfattet som en ukontrollerbar museumsvekst bekymret Stortinget og faren Stortinget så i fraværet 

av retningslinjer for hvordan disse museene skulle forvaltes fra statens side, var forbundet med en 

uro over hvilke økonomiske forpliktelser staten kunne pådra seg. En annen side av saken er også at 

om tilskuddet var lite, var dette ikke til hinder for til dels omfattende debatter i Stortinget om 

hvilken myndighetspraksis man skulle legge til grunn. Det var et behov, så raskt som mulig, sett fra 

Stortingets side, å få etablert et prinsippgrunnlag for hvordan den statlige politikken på området 

skulle utøves.  

  I praksis skjedde politikkutviklingen i disse to første tiårene ved at Stortinget gradvis, og på 

bakgrunn av de tema som ble aktualisert i behandlingen av museumstilskuddene i statsbudsjettet, 

henstilte til departementet komme tilbake til Stortinget med forslag til prinsipper som skulle legges 

til grunn i behandlingen av museenes søknader. Departementets tilbakemeldinger og 

løsningsforslag ble så det påfølgende året presentert i Stortingsproposisjon nr. 1, Kirke- og 

undervisningsdepartementets budsjett Hovedpost V, kapittel 3 (kulturbudsjettet). Noe helhetlig 

politikkdokument ble i denne perioden aldri forelagt Stortinget til behandling. På den annen side er 

det fullt mulig å se utformingen av klart definerte styrende prinsipper for myndighetspraksisen i de 

forslag som departementet fremmet. Sentralt i Stortingets politikkutviklingen framstår altså 

utarbeidelse av bestemmelser knyttet til statstilskuddet. Bestemmelsene kom til å innebefatte både 
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når det gjaldt forholdstallet mellom statlig og lokal finansiering og bestemmelsene knyttet til 

museenes samlingsforvaltning og juridiske grunnlag.  

Disse bestemmelsene ble innarbeidet i budsjettvedtakene fra 1912. Oppnevningen av statlige 

representanter til styrene i de museene som mottok statstilskudd kan også sees som et ledd i denne 

politikken. 

  Når det gjelder hvilke styringsprinsipper som kan sies å ha vært lagt til grunn viser Stortingets 

vektlegging av retningslinjer at rammene for politikkutviklingen på mange måter kan relateres til 

prinsippene i embetsmannsstidens regelstyre. Normgrunnlaget for dette styringsregimet kan 

sammenfattes i begrepene som rettferdighet, forutsigbarhet og likebehandling. Den ideelle byråkrat 

skulle kun rette seg etter departementenes tradisjoner, de politiske vedtakene, og etter loven. På 

denne måten skulle alle borgere behandles likt, i likartede situasjoner. For å kunne opprettholde 

disse normene trengtes et regelorientert byråkrati, oftest jurister av utdanning. Det bærende prinsipp 

var at vedtak skulle fattes på grunnlag av lover og regler og i samsvar med departementenes 

tradisjoner for hvordan saker skulle løses.  

  I tillegg til fastsettelsen av prinsipper for statstilskuddene var utarbeidelse av retningslinjer for 

lokale og regionale museers innsamlingspraksis og arbeidsområder et sentralt tema for Stortinget. 

Begrunnelsen for disse retningslinjene var flere. Dels var det sentralmuseenes ønske om systematisk 

oppbygde samlinger forankret i en vitenskapelig argumentasjon. Dels var det faren for en 

prisdrivende innsamlingspraksis museene i mellom. Med tro på retningslinjenes gjennomførbarhet 

ønsket også Stortinget at de arbeidsoppgaver som skulle utføres ved et lokalt eller regionalt 

museum skulle speile det oppdrag de var tiltenkt som identitetsbyggende, ‖populære‖ (formidlende) 

institusjoner.  

  For å operasjonalisere dette ideologiske programmet ble de ulike museene definert inn i et 

institusjonelt hierarki, hvor de sentrale museene hadde ansvar for den nasjonalt definerte 

kulturarven, foruten dens vitenskapelige bearbeiding, mens de lokale og regionale museene ble gitt 

et ansvar for den kulturarv som særmerkte deres område. En folkeoppdragende og 

identitetsbyggende virksomhet inngikk også i denne tilskrevne rollen. Den forståelsesrammen som 

Stortingsdebattene om museenes innbyrdes arbeidsdeling var på denne måten preget av 

komplementaritet i den forstand at de sentrale vitenskapelige museene og de lokale og regionale 

‖populære‖ og identitetsbyggende museene hadde alle en plass i det norske museumslandskapet. 

Nøkkelordet var likevel struktur og innbyrdes ansvars– og oppgavedeling.  

  Denne politiske prosessen kan på mange måter karakteriseres som et disiplineringsprosjekt, 

satt i bevegelse av regjeringer og Storting med et ønske om å skape oversiktelighet og 

forutsigbarhet. Termen reguleringsregime kan også benyttes til å betegne denne prosessen ved at 



 176 

den i stor grad var gikk ut på å fastsette et forvaltningsgrunnlag for departementets håndtering av 

saksfeltet.  

Rammene for forvaltningsgrunnlaget var fastsetting av et sett prinsipper for hvordan denne delen av 

museumsfeltet skulle forstås og reguleres, og hvordan de tilhørende inngrepene deretter skulle 

legitimeres ideologisk og normativt 

  En gjennomgang av Stortingets debatter fra denne tiden kan gir et inntrykk av at den rående 

oppfatning om lokale og regionale museer i Stortinget var at de framsto som noe relativt uregjerlig, 

en noe mer eller mindre ‖frittvoksende‖ gruppe museer hvor opprettelsen i liten grad var under 

offentlige myndigheters kontroll. Min hypotese har i den sammenhengen vært at denne 

bekymringen kan sies bidro til en tilnærming til saksfeltet lokale og regionale museer fra både 

departementet og Stortingets hvor utarbeidelse av forvaltningsprinsipper og disiplineringstiltak 

framsto som primære oppgaver sett fra statens side. På denne måten synes det å ha eksistert et 

samspill mellom det Stortinget og departementet oppfattet som utfordringer når det kom til de 

lokale og regionale museene og de løsningsforslag som ble utformet og vedtatt.  

 En hypotese i avhandlingen er at jeg har valgt å se politikkutvikling som møte mellom ulike 

virkelighetsdefinisjoner og hvor visse framlegginger og løsningsforslag framtrer mer rasjonelle og 

legitime enn andre. Politikkutvikling framstår også gjerne som et valg mellom ulike alternativer 

med grunnlag i de til en hver tid tilstedeværende materielle og idéforankrede forutsetningene. Inn i 

denne sammenhengen kommer samtidig spørsmålet om hvilke virkemidler som Stortinget faktisk 

rådde over, og hvordan disse bidro til å konstituere den politikkens innhold. Satt inn i en 

museologisk sammenheng innebærer denne tilnærmingen at det er museets politiske 

rammebetingelser som undersøkes og at museet på den måten studeres som del av et politisk 

system. Inn i denne virkelighetskonstruksjonen, er så spørsmålet hvilke oppfatninger om lokale og 

regionale museer, deres oppgaver og virksomhet, som kom til syne. 

  Den teoretiske inspirasjonen til dette perspektivet har jeg hentet fra den amerikanske 

antropologen Clifford Geertz og hans begreper verdensbilde og ethos. Som beskrevet i innledningen 

forstår Geertz med begrepet ‖verdensbilde‖ en gruppes bilde eller oppfatning av hvordan ‖saker og 

ting faktisk er‖, mens Ethos står for hvordan det burde være. Ethos skapes av ulike motiveringer og 

oppfatninger knyttet til et saksområde og representerer med det en normativ tilnærming til et 

saksområde. Gjennom metaforer og distinkte symbolske kjennetegn påvirker konstituering av en 

hvordan virkeligheten. Med Geertz begrep kan det sies at et verdensbilde relateres til en aktuell 

situasjon. Denne virkelighets- definerende prosessen kjennetegnes ved at det i form av både uttalte, 

og uutalte vurderinger gis en beskrivelse av hvordan noe er (dvs. modell av virkeligheten) som i 

neste omgang bidrar til å skape ideer om hvordan noe bør være (dvs. modell for virkeligheten).  
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 Samtidig som de lokale og regionale museene fikk legitimitet gjennom sin folkeoppdragende 

funksjon, eksisterte det i den statlige forvaltningen og på Stortinget en høyst levende oppfatning av 

dem som et slags ‖unruly beast‖, som måtte temmes, disiplineres og reguleres.  

Faren for at de skal framstå som ‖raritetskabinetter‖ var høyst levende. Ved å betone den 

begrensede økonomien staten hadde til rådighet og problemet med alle de små enhetene i forhold til 

å skape et livskraftig økonomisk driftsgrunnlag ble veien ryddet for en politikk tuftet på struktur- og 

reguleringsforsøk. Med dette som bakteppe viser gjennomgangen av politikkutviklingen i årene 

mellom 1900 og 1920 at Stortinget etter hvert fikk en rekke argument til å etterstrebe retningslinjer, 

strukturtiltak og funksjonsfordeling. Problemene skulle løses gjennom utarbeidelse av regelverk. 

Dette avfødte i sin tur tiltak av disiplinerende karakter, som ble satt i verk. For å vende tilbake til 

Geertz modeller kan det derfor hevdes at den modell av virkeligheten, som Stortinget generelt synes 

å ha lagt til grunn, nærmere bestemt oppfatningen av et usystematisk, ustrukturert 

museumslandskap, avfødte en modell for denne virkeligheten, hvor vekten ble lagt på 

struktureringstiltak og retningslinjer, skapte på dette grunnlag en basis for politikkens utforming.  

  Stortingets oppgave var å fastsette prinsipper for hvordan museumsfeltet skulle forvaltes fra 

statens side. Kirke– og undervisningsdepartementet var Stortingets iverksettende apparat.  

Ettersom statens arena i første rekke var den politiske, ble løsningene av de problem som man fant 

eksisterte, de ‖uregjerlige‖ museene, den prisdrivende innkjøpspraksisen, den uklare 

arbeidsdelingen, den manglende fagligheten i lokalmuseenes virksomhet osv. søkes løst politisk. 

Eller rettere sagt, ikke løst. Selv om debatten uttrykkelig bar bud om et ønske om å strukturere, så 

lyktes man bare måtelig. Årsakene var som tidligere vist mange, men statens manglende mulighet 

til involvering og forvaltning i ly av regelstyrets politiske kontekst kan nok langt på vei tilskrives 

forklaringseffekt.  
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DEL 3   

1920 – 1940 

EN FORMENDE ANERKJENNELSE  

 

I denne delen av avhandlingen vil sees det nærmere på politikkutviklingen i mellomkrigstiden og de 

motiver og prinsipper den kom til å bygge på. Den første verdenskrig sluttet i 1918, den andre 

verdenskrigen startet i Norge ved angrepet 9. april 1940. Stikkordsmessig kan mellomkrigstiden 

sies å ha vært preget av økende politiske motsetninger, ideologikamp, internasjonalisering og 

økonomiske kriser som avløste hverandre, men også en større oppmerksomhet om det lokale og 

hjemstedets betydning i den enkeltes liv.  

 I beskrivelse og framstilling følger jeg i hovedtrekk samme disposisjon som i foregående del. 

Det vil si at jeg innleder med en gjennomgang av museumsutviklingen med opprettelsen av lokale 

og regionale museer i perioden, deres initiativtakere og hvilke ideer som ble lagt til grunn for 

virksomheten. Deretter går jeg over til den politikk som staten under de rådende forhold valgte å 

følge på dette området og de samarbeidselasjoner som i mellomkrigstiden ble opprettet mellom 

departementet og museenes egen interesseorganisasjon, Norske museers landsforbund (1918).  

 Avslutningsvis berøres så de endringer som fant sted og motiveringen av det statlige 

engasjement i kulturpolitikken som gjorde seg gjeldende de siste årene av 1930 - tallet. Det statlige 

engasjementet fikk i museumspolitikken som i den øvrige kulturpolitikken, gradvis en ny og 

supplerende begrunnelse. En endring som innledningsvis kan beskrives med stikkordene fra vern til 

velferd. Det gjaldt ikke lenger bare å bevare historiske levninger i museene ut fra et 

bevaringsperspektiv. Museene fikk nye roller. De ble et velferdstilbud som skulle åpne sine dører 

for allmennheten, både i underholdende og folkeoppdragende øyemed.  Samlet vil kapitlets 

avsnitter være av betydning for å etablere referansepunkter i redegjørelsen for hvordan og hvorfor 

en museumspolitikk med en bestemt verdiorientering fikk gjennomslag i denne perioden.  
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3.1. 

MUSEUMSVEKST I EN ØKONOMISK KRISETID 
 

De fleste av de 60 lokale og regionale museene som ble opprettet i årene 1921 – 1940, hørte til 

gruppen bygdesamlinger og bymuseer. I årene mellom 1921 og 1925 ble det etablert 19 nye lokale 

og regionale museer, fra 1926 til 1930 var antallet 13, i årene mellom 1931 og 1935 var tallet 12, 

for så å øke igjen i den siste femårsperioden fram til 1940, hvor antallet nye lokale og regionale 

museer var 20.
432  

 
Størst var tilveksten i de fem første åene av 1920 – tallet og i de siste fem årene av 1930 – 

tallet.
 
Fem fylkes- og distriktsmuseer åpnet i disse årene sine dører. Dette var bl.a. Laagdalsmuseet 

på Kongsberg og Vestfold fylkesmuseum. Det fantes nå et fylkesmuseum eller distriktsomfattende 

museer i nesten alle landets fylker. Unntakene var Troms og Finnmark, her opprettholdt Tromsø 

museum sin posisjon som landsdelsmuseum også når det gjaldt den etterreformatoriske kulturarven. 

Størst var antallet i Østfold, hvor det ble etablert 11 nye lokale og regionale museer. Deretter 

kommer Trøndelagsfylkene, med sju nye museer i Sør – Trøndelag og seks museer i Nord-

Trøndelag. Når det gjelder andre fylker viser oversikten at det i gjennomsnitt ble opprettet to til fire 

nye lokale og regionale museer i løpet av disse tjue årene. Dette etableringsmønstret skiller seg litt 

fra det man finner de to forutgående tiårene. Tilveksten i landets indre dalfører og fjordene på 

Vestlandet var da like stor som i Østlandsområdet og Trøndelagsfylkene.  

 Etableringsprofilen viser på denne måten at et mønster er i ferd med å utvikle seg, preget av et 

stort antall mindre by- og bygdemuseer. Museenes innsamlingsområder var i stor grad deres nære 

omland, og de framsto som institusjoner skapt i tråd med Rikard Berges idé om bygdesamlingen 

som lokalsamfunnets dokumentasjonssenter og bevarer av gjenstander, tradisjonsstoff, arkiver og 

                                                 
432 Lista Museum (1921), Borgarsyssel Museum (1921), Kongsvinger museum (1921), Straumsnes Museum (1922), Vesterålen Bygdesamling 

 
(1923), Tynset Bygdemuseum (1923), Ringerikes Museum (1923), Lågdalsmuseet (1924), Ål Bygdemuseum (1924), Flekkefjord Bymuseum 

(1924), Inderøy Bygdemuseum (1924), Snåsa bygdemuseum (1924), Klæbu Bygdemuseum (1924), Inntrøndelag Bygdemuseum (1924), 

Haugesund Museum (1925),Grindheim Bygdemuseum (1925), Lom Heimbygdlag (1925), Selbu Bygdemuseum (1925), Namdalsmuseet (1925), 

Verdal Museum (1926), Lands Museum (1927), Moss og Omegns museumslag (1928), Trøgstad Bygdemuseum (1928), Tune Bygdemuseum 

(1928), Gamle Grålum (1928), Berg - Kragerø Museum (1928), Rjukan og Tinn Museum (1928), Orkdal Bygdemuseum (1929), Tydal Bygdetun 

(1929), Bygdemuseet for Steinkjer og omegn (1929), Porsgrund Historielag (1930), Nordlandsmuseet (1930), Rørosmuseet (1930), Toten Museum 

(1931), Meldal Bygdemuseum (1931), Andebu bygdemuseum (1931), Sunnmøre Museum (1931), Galtebosamlingen, Spydeberg (1932),Varteig 

Bygdemuseum (1933), Andøymuseet (1933), Gamle Bergen (1934), Høyland Bygdemuseum (1934), Sunndal Bygdemuseum (1935), Singsås 

Bygdemuseum (1935), Bygdemuseum for Flekkefjord skrivardøme (1936), Rogaland Folkemuseum på Mostun (1936), Eidsberg og Mysen 

Historielag (1936), Bygland Tun (1937), Svelvik Museum (1937), Skedsmo Bygdemuseum (1937), Oppdal Museumslag (1937), Tingvoll 

Bygdemuseum (1937), Agatunet, Aga i Ullensvang (1938), Brevik Bymuseum (1938), Setesdalsmuseet (1938), Spydeberg Bygdetun (1938), 

Skiptvedt Bygdemuseum (1939), Askim Bygdemuseum (1939), Lørenskog Bygdemuseum (1939), Enebakk Bygdemuseum (1939), Vestfold 

Fylkesmuseum (1939), Samiske samlinger, Karasjok (1939), Sigdal og Eggedal bygdemuseum (1940), Berg bygdetun (1940). Kirke- og 

undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967(Bergen 1970):
 

Vedlegg 1, 34-53. 
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lokalhistorisk materiale. Som tidligere pågikk planlegging av nye museer en god stund før selve 

opprettelsen. Oversikten over opprettelsen må derfor leses med det for øye.  

 I tillegg til kulturhistorisk ‖bredt sammensatte‖ museene, ble det i mellomkrigstiden også 

opprettet femten kulturhistoriske spesialmuseer.
 
Felles for disse var deres regionale eller 

fylkesomfattende ambisjon når det gjaldt samlinger. Mange av disse museene var skolemuseer, som 

Kristiania Skolemuseum i Oslo opprettet i 1920 (nå Norsk Skolemuseum), Nordenfjeldske 

Skolemuseum i Trondheim, opprettet i 1922 og Vestlandske Skolemuseum i Bergen opprettet i 

1925. Blant de nye museene fantes også et par sjøfartsmuseer som sjøfartsmuseet i Bergen, 

opprettet i 1921, og sjøfartsmuseet i Stavanger fra 1926. Enkelte personbiografiske museer ble også 

etablert, som i 1928 da Troldhaugen, komponisten Edvard Griegs hjem i Fana, ble opprettet, 

Ingebrikt Vik museet kom i 1934. Bjørnstjerne og Karoline Bjørnsons hjem Aulestad i Gausdal og 

Roald Amundsens hjem på Svartsskog ble begge omgjort til museum i 1934.
433

 

  Årsakene til det store antallet nyopprettede museer i løpet av disse årene kan være mange. En 

årsak kan være at de ‖gode eksemplene‖ for hvordan lokale og regionale museer kunne organiseres 

og se ut, nå begynte å feste seg. Initiativtakere til nye museer kunne besøke godt etablerte museer 

for å få inspirasjon, museer hvor initiativtakerne hadde bygget opp erfaring gjennom flere år. Nye 

museumsetablerere fikk også utover mellomkrigstiden et større antall erfarne museumsfolk som de 

kunne henvende seg til.  

  Den tidligere mer individuelt betonte rådgivningstjenesten museene i mellom, fikk dessuten 

en mer formalisert form i løpet av disse årene gjennom Norske museers landsforbund. En viktig 

oppgave for organisasjonen ble etter hvert å bistå med veiledning, ikke minst til de lokale museene, 

både når det gjaldt innsamling, samlingsarbeid og arkitekthjelp til hus og tunplaner. De lokale 

museenes mulighet til å få hjelp i juridiske spørsmål i forbindelse med museumsetableringen ble 

også bedre gjennom rådgivningstjenesten landsforbundet drev for sine medlemsmuseer.  

  Tilgang til eksperthjelp når det kom til anlegging av tun ble også forbedret og satt mer i 

system i disse årene. Når det kom til arealplaner for nye museer var det særlig en rådgiver som 

forbundet benyttet seg av i stort omfang. Det var arkitekten Halvor Vreim (1894-1966). Vreim bisto 

en rekke museer når det gjaldt bygninger og tunplaner, Når det kom til rådgivning i innsamlings-

spørsmål og samlingsforvaltning var Gisle Midttun en etterspurt rådgiver. Både Vreim og Midttun 

var knyttet til Norsk Folkemuseum.  

                                                 
433 Norsk Skolemuseum (1920), Bergen sjøfartsmuseum (1921), Nordenfjeldske Skolemuseum (1922), Skimuseet (1923) Vestlandske Skolemuseum 

 
(1925), Christian Michelsens Gamlehaugen (1925), Norges idretts- og turistmuseum (1926), Stavanger sjøfartsmuseum (1926), Larvik 

sjøfartsmuseum (1927), Troldhaugen, Fana (1928), Ingebrikt Vik Museet (1934), Aulestad (1934), Roald Amundsens hjem (1934), Sivert 

Aarflotmuseet, Volda (1935), Kabelvåg Fiskerimuseum (1936). Kirke- og undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige museers 

virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967 (Bergen 1970):Vedlegg 1, 34-53. 
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Vreim fortsatte sin rådgivning også etter at han gikk over til Riksantikvaren. I sitt arbeid fulgte 

Halvor Vreim på mange måter i fotsporene til den tidligere ‖museumsarkitekten‖ Berner, som 

hadde vært mest aktiv de ti første årene av 1900-tallet.
 434

  

 

 

Museumsvekstens rammer 

 

Mye tyder på at tilveksten av museer i mellomkrigstiden kunne ha både en rikspolitisk og en lokal 

begrunnelse. En illustrasjon på dette kan være Folkenborg Museum i Østfold. Museet ble stiftet i 

1936 av Eidsberg og Mysen historielag. Innsamlingen av gjenstander hadde da pågått siden 1922. 

Den lokale begrunnelsen for tiltaket var å samle bygdas kulturarv og redde en del av distriktets 

typiske bygninger fra 1700 – og 1800-tallet. Det var det førindustrielle jordbruksamfunnet 

initiativtakerne ønsket å bevare. I den forbindelse arbeidet man for å gjenskape gårdsanlegg og en 

husmannsplass fra tiden før mekaniseringen for alvor endret livet på landsbygda. Stedet som ble 

valgt som lokalisering for det nye museet var Folkenborg. Historielaget ønsket å ivareta minnet om 

bygdas tidligere sentrale møteplass som hadde vært på gården Folkenborg, ettersom stedet hvor 

museet ble anlagt hadde fra 1848 vært et bygdesentrum. Den rikshistoriske begrunnelsen gikk for 

sin del ut på å skrive lokalhistorien inn i en mer nasjonal sammenheng, bl.a. fortellingene om at 

Folkenborg var et møtested allerede før 1100-tallet og at Håkon Håkonsson skulle være født på 

gården i 1204. Stedet Folkenborg og museet ble på denne måten satt inn i en kontekst av både 

identitetskonstruksjon og rikspolitiske begrunnelse. Den rikspolitiske begrunnelsen var imidlertid 

ikke løsrevet fra det lokale identitetsbyggende aspektet.
435

Det finnes også eksempler på hvordan 

lokale museumsinitiativ styrket sin posisjon og kom som et alternativ til tidligere oppslutning om 

mer regionale museumsetableringer. Et godt eksempel på dette er bl.a. Ryfylkemuseet, et museum 

som først ble opprettet som en del av Rogaland Folkemuseum i 1936, for så deretter å lokaliseres til 

ulike bygdetun i Ryfylke.
436

  

  Mye tyder også på at opprettelsen av museer også i disse årene fant sin forankring i det 

tankegods som den frilynte ungdomslagsbevegelsen, målsak og historielagsbevegelsen sto for. Med 

et bygdesamfunn preget av konkurser og pessimisme følte mange at bondekulturen og dens 

betydning, var på vikende front. Opprettelse av bygdesamlinger ble et middel i kampen mot dette.  

                                                 
434 Halvor Vreim var rådgiver for en rekke museer på vegne av Norske museers landsforbund; Moss og omegns Museumslag, Drammen Museums 

friluftsavdeling, Ål Bygdemuseum, Sigdal og Eggedal Bygdemuseum, Lågdalsmuseet, Kvitseid Bygdemuseum (ved flyttingen), Fyresdal 

Bygdemuseum, Rogaland folkemuseum på Mostun, Lands Museum, Rørosmuseet, Verdal museum, Skrefsrudmuseet på Lillehammer, Mandal og 

Oplands folkemuseum, Nordlandsmuseet. Se i denne sammenheng Norske museers landsforbunds redegjørelser ‖Om museumssaken‖ i 

Årsbberetningene 1920 – 1939 til Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.  

435 Oplysninger gitt av  Siri Erikson Gjems fagkonsulent ved Østfoldmuseene (7.4. 2008). 

436 Bård Kleppe (2007), 13-15.  
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Av Sheteligs museumshistorie fra 1944 framgår også ungdomslagenes aktive rolle, både som 

initiativtakere og som drivere. Bygdesamlingen ble en møteplass for aktiviteter i det lokale 

ungdomslagets regi. Et nytt innslag var samtidig at et økende antall kommuner tok del i 

museumsopprettelsen, særlig gjaldt dette i Trøndelagsfylkene og i Østfold. Bak bygdemuseene i 

Klæbu, Meldal, Snåsa og ved opprettelsen av Inntrøndelag Bygdemuseum, var kommunene aktivt 

med. Det samme gjaldt ved opprettelsen av Moss og Omegns museumslag, Trøgstad Bygdemuseum 

og Tune Bygdemuseum.
437

  

  Opprettelsen av de mange lokale og regionale museene i mellomkrigstiden kan også sees i lys 

av identitetsskapende aspekter, både ved den lokalhistoriske bevegelsen og den frilynte 

ungdomslagsbevegelsen. Museenes innsamlingsarbeid var mange steder nært forbundet med det 

lokalhistoriske arbeidet, og for viktige deler ved virksomheten lå gjerne en nasjonal verdiskala og et 

essensialistisk grunnsyn, basert på at hver nasjon hadde en enhetlig kultur, og dess eldre, dess mer 

‖nasjonalt‖. Et kjennetegn ved lokale og regionale museers forståelse av det nasjonale, var likevel 

det lokale utgangspunkt, som deretter ble satt inn i en mer samlende nasjonal forståelsesramme. I 

denne konteksten ble det lokale uttrykk like verdifullt som det nasjonale, og ble på denne måten 

koblet sammen.  

  To historikere satte sitt preg på den lokalhistoriske bevegelsen i mellomkrigstiden. Den ene 

var Edvard Bull d. e (1881–1931) og den andre var Oscar Albert Johnsen (1876-1954). Johnsen var 

formann i landslaget for bygde- og byhistorie fra 1920 og fram til 1945. Felles for dem var deres 

kritisk vitenskapelige tilnærming til det lokalhistoriske arbeidet. I 1924 skrev Edvard Bull d.e. 

boken Innledning til bygdehistorisk studium der han kommer inn på bygdehistoriens oppgaver.
438 

 

                                                 
437 Shetelig opplyser om initiativtakere for 42 museer. Disse er: Lista Museum (museumsskomite), Borgarsyssel Museum (Fortidsminneforening/ 

 
museumsforening), Vesterålen Bygdesamling (museumskomite/ privat initiativ), Tynset Bygdemuseum (Ungdomslaget på Tynset), Ringerikes 

Museum (museumslag), Lågdalsmuseet (museumslag med bakgrunn i lokale ungdomslag), Ål Bygdemuseum (museumslag), Flekkefjord 

Bymuseum (testamentarisk gave fra frk. Anna Wahl og kommunalt), Inderøy Bygdemuseum (Ungdomslaget Øyningen), Snåsa bygdemuseum 

(komité nedsatt av Snåsa herredstyre), Klæbu Bygdemuseum (komité nedsatt av herredstyret), Inntrøndelag Bygdemuseum (Inntrøndelag 

Ungdomslag, komité nedsatt av herredsstyret), Haugesund Museum (museumskomité), Grindheim Bygdemuseum (gave fra bokhandler frk. Anna 

Sveindal), Lom Heimbygdlag (Lom kommune, kjøp av forfatteren Olav Aukrusts privatsamling), Selbu Bygdemuseum (Selbu herredsstyre), 

Namdalsmuseet (Namdøla Ungdomslag),Verdal Museum (Verdal ungdomslag), Lands Museum (Lands museumslag), Moss og Omegns 

museumslag (ordførerinitiativ, Moss, Jeløy og Rygge kommuner), Trøgstad Bygdemuseum (museumskomité nedsatt av herredsstyret), Tune 

Bygdemuseum, Gamle Grålum (Tune kommune), Berg Kragerø Museum (museumsforening), Rjukan og Tinn Museum (Rjukan Byanlegg, 

museumsforening), Orkdal Bygdemuseum (Høgskulelaget), Bygdemuseet for Steinkjer og omegn (Nord-Trøndelag historielag og 

Bondeungdomslaget i Steinkjer), Porsgrund Historielag (Porsgrunn Historielag), Rørosmuseet (museumsforening), Toten Museum (Toten 

museumslag ), Meldal Bygdemuseum (Meldal kommune kjøpte distriktslege E. Størens samlinger), Andebu bygdemuseum (Andebu Fortidslag), 

Sunnmøre Museum (Sunnmøre frilynte ungdomslag. Museet organisert som et sameie mellom Sunnmøres 24 herreder), Varteig Bygdemuseum 

(‖Hjemmeværende‖ og utflyttede bygdefolk), Gamle Bergen (Foreningen Gamle Bergen), Sunndal Bygdemuseum (Sunndal Museumslag), 

Bygdemuseum for Flekkefjord Skrivardøme (museumskomité), Rogaland Folkemuseum på Mostun (museumsnemd, Bondeungdomslaget i 

Stavanger, Stavanger kommune), Eidsberg og Mysen Historielag (samme), Svelvik Museum (Museumsforening), Askim Bygdemuseum (Askim 

historielag), Vestfold Fylkesmuseum (Vestfold historielag), Sigdal og Eggedal bygdemuseum (Sigdal og Eggedal fylkeslag). 
 

Shetelig (1944), 240-300. 

438 Edvard Bull, Innledning til bygdehistorisk studium (Oslo 1919). 
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For det første skulle den virke for identitetsdanning og tilhørighet i bygdene. Den skulle også gi 

viktige bidrag til rikshistorien ved at deres samlinger skulle kunne være tilgjengelige for forskere 

som hadde hele landet som interessefelt. Oscar Albert Johnsen på sin side så lokalhistoriens 

viktigste funksjon som å ‖vekke‖ folket, og på mange måter i tråd med samtidens oppmerksomhet 

om det førindustrielle bondesamfunnet ga han i 1919 ut boken Norges Bønder.
439

  

I følge historikeren Ola Svein Stugu representerer denne boka mer enn et faghistorisk arbeid. Langt 

på vei var den et ideologisk kampskrift for norske bondeorganisasjoner.
440

 Det bygdehistoriske 

arbeidet fikk i denne konteksten funksjonen av å være en del av bøndenes politiske kamp. Samtidig 

var Johnsen på linje med Bull når det gjaldt det lokalhistoriske arbeidets betydning i å bygge opp 

under sammenhengen mellom det lokale og det nasjonale, mellom bygda og riksnasjonen. Det 

lokalhistoriske arbeidets funksjon skulle ikke bare tuftes på det å støtte opp under lokal 

identitetsbygging. Bonden spilte en framtredende rolle med å knytte det lokale til det nasjonale som 

identifikasjonsobjekt. Den nasjonale bevegelsen i mellomkrigstiden framsto på denne måten som en 

bondebevegelse som både var politisk og kulturell.  

  I den sammenheng inntok det lokalhistoriske arbeidet en vesentlig rolle og inngikk som en 

integrert del, den var et ‖virkelig hjembygdsvern‖. Lokale og regionale museer var viktige ettersom 

de både var samlere av fysiske levninger og bygdesamfunnets historiske dokumentasjon.
441

  

Museene var stedet hvor det lokalhistoriske arbeidet kunne finne sin fysiske forankring i og utgå 

fra. Johnsen betenkninger rundt de lokale museenes rolle, utviklingen av et lokalt forankret kultur-

vern og bruken av begrepet ‖hjembygdsvern‖, framstår i denne sammenheng som en tilnærming i 

det kulturhistoriske vernearbeidet som kan sies å ha referanse til Rikard Berges synspunkter i 

artikkelen ‖Decentralisation – Folkeminne. Historielag. Bygdemuseum.‖, fra 1919. Det syn Johnsen 

kan sies å ha stått for når det gjaldt det lokalhistoriske arbeidets innhold, forankring og funksjon, 

knytter hans tilnærming til Rikard Berge. Det lokale skulle knytte an til det nasjonale, samtidig som 

den lokale forankringen i arbeidet hadde sin berettigelse og legitimitet. Det lokalhistoriske arbeidet 

skulle i tillegg ha en vitenskapelig funksjon. Johnsen tilnærming kan også settes inn i en samtidig 

nordisk sammenheng, og da med referanse til blant annet arbeidet til en svenske 

hembygdsbevegelsen og Karl-Erik Forsslund. I boken Hembygdsvård fra 1914 gir Forsslund en 

definisjon av begrepet hembygdsvård som omfatter så vel natur som kultur og hvor en lokale 

forankringen også i det faglige arbeidet var viktig.
442

  

                                                 
439 Oscar Albert Johnsen, Norges bønder – utsyn over den norske bondestands historie (Oslo 1919) 

440 Ola Svein Stugu, ‖Lokalhistoria og den nasjonale identiteten‖, i Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale, red. Dagfinn Slettan og 
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I følge Stugu kan ulike tolkninger av fortiden på denne måten betraktes som et uttrykk for 

mentaliteter og forståelsesformer som hører hjemme i større sammenhenger.
443

 Forståelsen av 

nasjonen Norge, norsk historie og kultur slik den kom til uttrykk gjennom framstillingen av norsk 

lokalhistorie. Museumsveksten i mellomkrigstiden var på som sagt betydelig og museene sto i nær 

sammenheng med den lokalhistoriske bevegelsen. Bevegelsen hadde sin identitetsskapende og 

vitenskapelige oppgave en forankring i den konservative fløyen av norsk politikk.
  

Dette påvirket både bevegelsens begrunnelse og arbeid. Museumsveksten kan slik forstås som et 

aspekt ved en bestemt politisk og kulturpolitisk situasjon, hvor museene framsto som forsvarere av 

det nasjonale.
444

 

 

 

Heimstadlæras scene 

 

Selv om den politiske situasjonen i mellomkrigstiden kan sies å ha vært preget av sterke mot-

setninger, og at de lokale og regionale museene, om man skal følge historikere som Stugu og Furu, 

hadde en forankring i konservative krefter, er den pedagogiske essensen for deres virksomhet, 

funksjonen som folkeoppdrager og lokal identitetsbygger, likevel lite undersøkt. Betydningen av 

denne rollen kan gjenfinnes både i museenes egne formålbeskrivelser og i den politiske 

argumentasjonen i Stortinget når det gjaldt berettigelse til statstilskudd. Hva som også fant sted i 

løpet av mellomkrigstiden er at museets rolle etter hvert gis et mer utførlig pedagogisk innhold.  

 I den sammenheng er det interessant å trekke fram en mann, som nesten hundre år etter folke-

opplysningsmannen Ole Vig (1824 - 1857), entret scenen som pedagogisk handlingsideolog og som 

gjennom sine skrifter bidro til å formulere en pedagogisk ramme for de lokale og regionale 

museene. Denne mannen var vestlandslæreren Erling Kristvik (1882 – 1969).
 
Kristvik var selv 

ingen ‖museumsbygger‖. Hans betydning var av ideologisk karakter og innsatsen hans var rettet 

mot å formulere grunnlaget for det som skulle være så vel skolenes, ungdomslagenes og ved det 

indirekte også museenes, oppdrag.  

  Erling Kristvik og skolefaget ‖Heimstadlære‖ er uløselig bundet sammen. Kristvik sto selv i 

en pedagogisk tradisjon hvor tanken om det nasjonale fellesskapet var førende. Det var en tradisjon 

fra tysk idealisme på 1800-tallet, som Ole Vig, Ivar Aasen, Christopher Bruun og Arne Garborg var 

knyttet til.
 445
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444 Ibid., 146. 

445 Slagstad (1998), 104-106. 
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Kristviks innsats for ‖heimstadlæren‖ bidro til et ideologisk fundament som lokalmuseene kunne 

bygget sin politiske legitimitet på.
 
Stedet hadde en nøkkelstilling i Kristviks tese om 

‖heimstadlæren‖. Begrepet ‖sted‖ ble forbundet med det nærliggende begrepet ‖heim‖.  

I symbiosen mellom ‖sted‖ og ‖heim‖ fikk enkeltmennesket sitt vekstgrunnlag som individ og 

samfunnsborger. Kristvik beskrev den enkeltes samfunnsvokster på tre ulike arenaer eller steder: 

‖barneheimen‖, ‖heimbygda‖ og ‖fedreheimen‖, og samfunnsborgerens livskunnskap bygde på 

erfaringer fra famileheimen, via skoleheimen til folkedanningsheimen. Først når hjemmene ble 

bundet sammen lokalt til nye enheter, til hjemstedet, ble det ‖eigentlige samfund‖ til, i Kristviks 

terminologi.  

  Dette bygde i sin tur på et skille mellom by og land, hvor det var i bygdene og distriktene man 

kunne finne samfunnets mest karakteristiske trekk.
 
Stedets pedagogikk fikk hos Kristvik også en 

operasjonalisert form, gjennom utviklingen av det nye faget ‖Heimstadlære‖.
446 

Det heimstad-

begrepet som ble anvendt i folkeopplysningsarbeidet framsto på denne måten som noe universelt, 

metodologisk og pluralistisk. Arbeidet var et pedagogisk program som bygde på at heimstaden ble 

skapt gjennom kunnskapen om den. Heimstadlærefaget kom inn i folkeskolens læreplan i 1922.  

Det var et altomfattende fag med en psykologisk forankring. Ved å gjøre det til et allmendanende 

fag polemiserte Kristvik mot holdninger i hans egen samtid som ønsket å gjøre heimstadlæren til et 

orienteringsfag, til en ‖iakttagelsesundervisning med stoff fra hjemstedet‖.  

 For Kristvik var heimstadlæren et dannelsesfag. Formålet var verdikonservativt med vekt på ‖å 

gjera den moderlege, og faderlege heimbyggjaren til oppsedingsideal‖. Målet var likevel ikke 

nødvendigvis å gi ‖omfattande kunnskap, men samanfattande syn‖.
447

 Pedagogikken hos Kristvik 

var verdikonservativt utformet, og forankret i det agrare samfunn. Fagets intensjon hadde allikevel 

en videre horisont. Kristviks prosjekt var snarere å ‖redde det agrare samfunns verdier over i det 

moderne‖.  

  Slagstad beskriver læreridentiteten som var knyttet til kulturelle folkebevegelser som avhold, 

målsak og lavkirkelighet, som identitetskapende bevegelser i et bygdesamfunn i oppbrudd. Lærerne 

hadde i sitt arbeid en form for ‖tresidig forpliktelse‖. For det første skulle de med Kristviks 

formulering være ‖fødselshjelpar for dei sociale sjelsrørsler i barnemedvetet‖.
448

 For det andre var 

læreren bygdesamfunnets fremste mann. For det tredje var lærerne ved sin plassering i det 

offentlige skoleverket moderniseringsagenter for den statlige nasjonsbyggingen. periferiens 

nasjonsbyggere og normsetter i bygdesamfunnet, som Reidun Høydal benevner det.
449
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En stor del av de nye museenes initiativtakere var da også lærere. Lærernes genre var fortellingen, 

klasserommets lille, så vel som folkestevnenes store. Formålet var at museene skulle framstå som 

beretningen om folkets liv i tidligere tider med en politisk aktualitet forbundet med visjonen om en 

egen norsk kulturarv. Kulturarv som skulle bli landets innbyggere til del gjennom et gjennom-

gripende folkedannende prosjekt. Landets historie og åndelige kultur skulle gjenfinnes, landets 

befolkning skulle oppdras til å se seg selv som en del av den. Det var oppdragende fortellinger, med 

det formål å gi folkeviljen en demokratisk selvbevissthet og moralsk identitet. Skolen ble på denne 

måten en nøkkelinstitusjon. Det nye folkestyret og demokrati skulle befestes gjennom 

‖folkeuppseding‖. Denne sosiale realiteten skulle også framstå som en stedlig realitet, der stedet, 

heimstaden og dens historie, ble sentralt. Kristviks begrep, ‖Norig ein folkedaningsheim‖, beskriver 

en underliggende diskurs i folkeoppdragelsesprosjektet. Verdikonservativ i sin intensjon, framtiden 

skulle bygges forankret i den gamle tidsånd. I denne konteksten fikk de nye museene en legitimitet 

og berettigelse. De var heimstadlærens materielle uttrykk og lokalbefolkningens møtested med 

stedets historie og fortid.  

 

 

Vandring i vante spor – virksomheten i mellomkrigsårene 

 

På tross av mellomkrigstidens økende internasjonalisering, eller kanskje på grunn av den, er det lite 

som tyder på at de lokale museene radikalt endrer sin virksomhet. Snarere er det trekk som kan tyde 

på at oppmerksomheten i økende grad vendes mot det ‖hjemlige‖ og nære. Lanseringen av 

‖Heimstadlæren‖ som skolefag fikk en gradvis innpass i museenes pedagogiske tilbud til skolene i 

mellomkrigstiden, men det var først etter 2. verdenskrig at faget kan sies å ha vunnet innpass. 

Museenes virksomhet var i tråd med Kristiviks pedagogiske modell, men deres utfordring var å 

løfte den hjemlige kulturen inn i en større sammenheng. Den fysiske rammen, enten museet var lite 

eller stort, var fremdeles i første rekke bygningsmuseer med gamle bygninger. Med 1930-årenes 

samfunnsdebatt og funksjonalismens inntreden i arkitektur, livsform og samfunnsideologi, kunne 

man ha ventet at debatten om bevaringens funksjon og hensikt og museenes rolle i denne 

sammenheng hadde vært mer framtredende. I stedet er det likevel som om bevaring i regi av de 

lokale og regionale museene fortsatte med uforminsket kraft.  

  I mellomkrigstidens ‖funksjonalistiske‖ samfunn, framholder museologen Maria Björkroth, 

ble bevaringsoppdraget noe atskilt fra annen virksomhet. Følgen var at det å fornye på gammel 

grunn, eller bevare gjennom anvendelse, ble sett på som forlatte tilnærminger i virksomheten.  

I stedet ble de enkelte oppgavene rendyrket, og bevaringsoppgaven ble framtredende.  
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I denne sammenheng var de lokale museenes, i Sverige hembygdsmuseenes, oppgaver å framvise at 

det gode og forbilledlige i fortiden. En annen oppgave var å vise at utviklingen hadde gått framover. 

Bevaring av artefakter fra tidligere livsformer inngikk på denne måten i det å skape en ny livsform.  

  I følge Björkroth kan det lokale museet i denne sammenheng betraktes som en arena hvor 

grensen mellom det moderne og det umoderne skulle tydeliggjøres. Innenfor museets rammer skulle 

den nye livsformen med mål om å omskape alle til veltilpassede ‖folkhemsarbetare‖, og den gamle 

livsformen med dens usikkerhet, nød og død visualiseres og gjøres forståelig. Museet som arena 

framsto på denne måten som en blanding av beundring og avtandstaken til den historiske 

sammenheng samtidens mennesker befant seg i.450 Intensjonen bak museumsarbeidet var ikke å 

flytte tilbake til tidligere tiders livsform. Derimot var den aktive bevaringen et sentralt begrep.  

Nå skulle man ta initiativ for å ta vare på forfedrenes arbeid i form av klær og byggeskikk. I museet 

utgjorde tiden og plassen viktige kriterier. Det handlet alltid om en alternativ tid og et alternativt 

sted. Betraktet som motkultur i en foranderlig tid, så framsto museene på denne måten som en 

representasjon på en statisk framstilt tid, samtidig som noe fast og karakteristisk for denne tid, i en 

samtid preget av endring.  

  Noe av forklaringen til denne dualiteten kan ligge i samspillet mellom det å bevare og det å 

fornye, respektive det å bevare kontra forkaste. Ettersom bevaring også kan betegnes som en 

seleksjonsprosess ved at når noe ble bevart, blir annet forkastet. Björkroth framholder videre at for å 

orientere oss i tid og rom tar vi i bruk kulturelle abstraksjoner, og bygdemuseenes samlinger 

framsto som slike abstraksjoner, hvor tiden var et avgjørende kriterium i konstitueringen av hva 

som skulle vises. Det som var blitt gammelt, skulle inngå i samlingen. Det som skulle innlemmes i 

samlingene måtte på sin side ikke være for gammelt, bygdemuseene skulle være et gjenkjennelsens 

sted for de besøkende og for bygdas innbyggere. Eldre artefakter hvor behovet for vitenskapelig 

tolkning og bearbeiding fantes det mindre av i deres samlinger. Fortiden framsto i bygdemuseene 

som fortidens representasjoner, men fortiden de skulle representere var likevel ikke så fjern at den 

ikke var gjenkjennelig for de som oppsøkte museet. Enkelte tematiske endringer, eller rettere sagt, 

utvidelse av innsamlingskonseptet var likevel i ferd med å gjøre seg gjeldende ved de noe større, 

regionale museer. 

  I framstillinger om De Sandvigske Samlinger på Maihaugen i mellomkrigstiden, trekkes 

gjerne fram Sandvigs interesse for gjenstander og verksteder fra håndverk som var i ferd med å bli 

borte fordi produktene ble erstattet av mer industrielt produserte varer.
451

 Sandvig hadde tidlig 

begynt innsamling av gjenstander fra bygdehåndverket, men et mer systematisk arbeid med 

håndverksamlingen kom ikke i gang før på 1920-tallet.  
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Håndverksavdelingen åpnet for publikum i 1927.
452

 Under arbeidet med disse samlingene skrev 

Sandvig følgende i en artikkel i avisen Gudbrandsdølen: 

 

‖Vårt håndverk, både i by og på land er gått sterkt tilbake. En vesentlig del er oppslukt av turbiner, hjul og 

remskiver, så vi knapt vet navnet på det enkleste verktøy, end si hva det har været anvendt til.‖453 

 

Et annet utviklingstrekk ved De Sandvigske Samlinger i 1930 – årene var innlemmingen av fjellet 

og utmarksnæringenes hus og gjenstander i friluftsmuseet. Seteranlegget på Maihaugen ble åpnet i 

1937 og besto av sel, fjøs og andre uthus fra fem, seks seteranlegg fra dalens bygder. I tillegg kom 

anlegging av setervoller, veier, skigarder, osv. Etableringen av setergrenda framsto da også, mer en 

noe annet, som hovedprosjektet for museet i 1930–årene.
454

  

 Ved andre regionale museer fant det også sted en utvidelse av innsamlingsarbeidets tematikk. 

På Glomdalsmuseet på Elverum fikk man i årene 1929 til 1931 bygninger fra Finnskogen i 

grensetraktene mot Sverige
455.

 På museet i Trondheim reiste man samestabbur og forrådshus fra 

sørsamiske bosetninger i Trøndelagsfylkene.
456

 Minoritetskulturenes kunstgjenstander hadde lenge 

vært å finne i samlingene, da med et etnografisk tilsnitt og satt inn i en sammenheng som noe 

‖annet‖ og ‖eksotisk‖ i forhold til landets majoritetskultur.  

  Selv om mellomkrigstiden på enkelte steder brakte kulturminner fra landets minoritets-

kulturer inn i museet, skjedde denne utviklingen svært langsomt og museenes samlinger av 

bygninger og gjenstander formidlet i stor grad kunnskap om det førindustrielle bondesamfunnet. 

For den virksomhet og publikumsaktivitet som ble drevet i regi av de lokale og regionale museene 

framsto også de gamle bygningene som før, som en fysisk ramme. Museet som fysisk ramme for 

formidling fikk samtidig et nytt element, nemlig friluftsscenene. Museet som møtested fikk med det 

også gradvis en ny funksjon som opplevelsesarena. De nye teaterscenene kom også, der hvor de ble 

bygget til å utgjøre et relativt dominerende element i museets fysiske struktur. Med til utendørs-

anleggene hørte også kafé - eller restauranttilbud. Eksempelvis sto Glomdalsmuseets teater ferdig i 

1922, og hadde 625 sitteplasser, senere ble det utvidet til 1500.  

  Mellomkrigstiden ble ved flere museer de historiske spelenes tid. En beretning fra Voss 

(1920), forteller at det i forbindelse med 900 års jubileet og Olavspelet, var samlet rundt 2000 

mennesker for å markere helgenkongens besøk på Voss. Spillet ble vist også året etter og samlet 

                                                 
452 Både Nordiska Museets laugsavdeling og Sandvigs besøk på Jubileumsutstillingen i Göteborg i 1923 framheves av blant annet Buggeland og

 
 Ågotnes, som viktig inspirasjonskilde for Sandvigs interesse for håndverket og hvordan hånverksutstilingen på museet ble utformet. Jf. Buggelad 

og Ågotnes (1987), 120. 
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455 Ødegaard (1987), 17.  

456 Shetelig (1944), 297. 
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omtrent like mange tilskuere.
457

 Oppsetningene var gjerne et stort løft for museene ikke minst 

økonomisk. Oppsetting av spell og teaterstykker hadde samtidig også en kulturpolitisk side. 

Kulturpolitisk handlet det om en kulturkamp, der det gjaldt å vise at lokale amatører også kunne 

makte å ta på seg større oppgaver enn hva som tidligere har vært vanlig. Museenes forankring i 

ungdomslags-bevegelsen gjorde dem også til møteplasser for ulike arrangementer i de lokale 

lagenes regi.  

  Museene arrangerte i tillegg arrangert bygdestevner. Ved andre igjen, som eksempelvis 

Lågendalsmuseet på Kongsberg, gikk flere såkalte ‖utflytterdager‖ av stabelen.
458

 Målgruppen var 

utflyttede bygdeungdommer, samt byens egne og distriktenes ungdom. Hensikten var å knytte dem 

nærmere til museet. I tillegg var man avhengig av gratis hjelp for å gjennomføre tilstelningene. De 

museene som hadde egne ‖bygdelagsskipnader‖ i hovedstaden var bedre stilt enn andre. Dette var 

en type samarbeid som resulterte både i årlige arrangementer, eller som bygningserverv og 

dokumentasjonsfilmer. Alle disse tiltakene bar preg av å være lokalt identitetsskapende. Enten 

målgruppene bodde i bygda eller i byen, var det viktig at båndene til hjemstedet ble opprettholdt.  

  Museene fikk i tillegg til disse store arrangementene også en ny utfordring etter hvert som de 

vokste i størrelse og omfang. Økningen i samlingenes omfang ble etter hvert også merkbart ved 

flere museer, noe som bidro til at oppmerksomheten utover 1930-årene ved mange museer ble 

konsentrert om planlegging og finansiering av nybygg som kunne huse magasiner, utstillinger og 

administrasjon. Orienteringen mot å løse plassproblemer og sikre samlingene mot brann, fikk 

konkrete følger både for Norske museers landsforbunds arbeid og departementet, og i sin tur 

påvirket det debattens innhold i Stortinget rundt museumsbevilgningene. Glomdalsmuseet er en god 

illustrasjon også i denne sammenheng. Den første utstillingsbygningen ved museet ble reist i 1915, 

og var av tre. Den var opprinnelig en del av en fløy av Landbrukets Hus på jubileumsutstillingen på 

Frogner i 1914. Man innså etter hvert at en trebygning som huset samlingen også var en 

sikkerhetsmessig risiko. Derfor ble den andre utstillingsbygningen, ‖steinbygningen‖, bygget og 

åpnet i 1939.
·
 Også på Hadeland opptok spørsmålet om ildfast bygning styret i museet.

459
 Det ble 

nedsatt en komité med museet, kommunene på Hadeland, Almenningen, de private brannkassene og 

elektrisitetsverket. Oppgaven var å få bygget en felles, ildfast arkivbygning. Riksarkitekten leverte 

tegningene og midlene kom for en stor del fra Pengelotteriets overskudd. Arkivbygningen ble 

innviet 13. november 1928 og var en av landets første ildfaste museumsbygninger i utenfor byene. 

Utenom arkivrom huset den kontor, utstillingssal og en portbygning med billettluke. 
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3.2. 

EN SAMLENDE MUSEUMSORGANISASJON 
 

Museenes egen interesseorganisasjon, Norske museers landsforbund, ble stiftet i juni 1918.  

Museene hadde fram til da ikke hatt noen felles kollegial møteplass. Kontakten hadde vært basert 

på ‖ kjennskap og vennskap‖ og dette kunne til en viss grad bidra til å forsterke interesse-

motsetninger museene i mellom, både når det kom til statsbidrag, innsamling og museenes 

oppgaver.  

 Lite er skrevet om organisasjonen Norske museers landsforbunds historie. En artikkel med en 

problematiserende tilnærming bør i denne sammenheng nevnes, ettersom den reiser problem-

stillinger som i seg selv representerer egne forskningstema. Det er museologen John Aage Gjestrum 

og hans artikkel ‖Museumsmænd‖ og ‖deres skidne tøi‖, i Museumsnytt i forbindelse med 75 års 

jubileet i 1993.
 460

 Gjestrum framholder her at Norske museers landsforbund ble til for å forsone 

landets sentrale og lokale museer. Han ser også dannelsen som et kompromiss mellom til da sterkt 

motstridende og tydelig formulerte oppfatninger av hva et museums skulle være, samtidig som han 

også ser organisasjonen som et verktøy for en museumsprofesjon som var under etablering, og med 

det en profesjonalisering av museumsarbeidet.
461

  Med Bourdieu som bakteppe framholder 

Gjestrum blant annet:  

 

‖For å bruke termen til den franske kultursosiologen Pierre Bourdieu om den kulturelle kapitalen: det er ingen tvil 

om at museumsfolkene ved å investere i enhet og samling og å etablere sin egen organisasjon i 1918, skapte en 

allianse som både sikret deres kulturelle kapital, og antakelig gjennom disse 75 år har forrentet den godt!‖
462

 

 

Hva slags organisasjon var så Norske museers landsforbund og hva var bakgrunnen for 

organisasjonens opprettelse. I det følgende presenteres organisasjonens bakgrunn i korte trekk og de 

arbeidsoppgaver og arbeidsmåter som preget virksomheten i årene mellom etableringen i 1918 og 

fram til utbruddet av den 2. Verdenskrig. Kapitlet avsluttes med et avsnitt som beskriver de 

aspirasjoner som organisasjonen hadde i det å inngå i et tettere samarbeid med Kirke- og 

undervisningsdepartementet. Hva dette samarbeidet kom til å gå ut på, og hvilke former det fikk vil 

det redegjøres nærmere for i kapittel 3.3. Organisasjonens virksomhet under okkupasjonen 

behandles deretter mer utførlig i kapittel 3.4. 

 

                                                 
460 Gjestrum, (1993): 2, 4 – 15.  

461 Gjestrum (1993): 2, 4. 

462 Gjestrum (1993): 2, 15. 
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Norske museers landsforbund – en samhandlingsarena 

 

Den ‖hendelse‖ som utpekes som organisasjonsdannelsens startpunkt er Historikermøtet i Kristiania 

i 1912. Dette er årene hvor spørsmålet om museenes innbyrdes konkurranse, arbeidsdelingen dem i 

mellom og de statlige bevilgningene, diskuteres både i Stortinget og i museenes eget fagmiljø. I 

invitasjonen til møtet sto oppført følgende tema under møtet; historieundervisning, innsamling og 

publikasjon av kildeskrifter, omsorgen for vår kulturhistoriske nasjonalformue, samt – forholdet 

mellom ‖Lokale og regionale museer og Centralmuseer‖. I arrangementskomitéen satt professor 

Halvdan Koht, Cand.mag. Edvard Bull, universitets-stipendiatene Oluf Kolsrud og Carl W. 

Schnitler, dessuten konservator Frederik B. Wallem fra Universitetets Historiske Museum.
463

  

 Historikermøtet samlet 50 deltakere. Møtet var ment for fagutdannende historikere, samtidig 

som flere av samtidens aktive kulturvernere deltok, som om de av utdannelse ikke var fag-

historikere. I denne gruppen hørte blant annet Hans Aall, Harry Fett, Anton Wilhelm Brøgger, 

Henrik Grosch, Gabriel Gustafsen, Molte Moe, Anders Sandvig, Herman Major Schirmer, Haakon 

Shetelig, Kristoffer Visted og Carl Berner.
464

  

 Ting tyder på at museumsdiskusjonen kom brått på det etablerte historikermiljøet. Opprinnelig 

var Shetelig bedt om å holde innledningsforedraget, men Brøgger gikk inn i stedet, ettersom 

Shetelig også skulle holde et foredrag om arkeologi. Brøgger var på dette tidspunkt konservator for 

den kulturhistoriske avdelingen ved Stavanger Museum. Ved å la Brøgger holde innledningstalen, 

unngikk man å gjøre en som direkte var involvert i spørsmålet om forholdet museene i mellom, til 

innleder i den vanskelige debatten.
 465

   

 Hva saken handlet om, sto gjengitt i Aftenpostens referat fra møtet den 12. juli.
466

 Spørsmålet 

gjaldt i føreste rekke: ‖... lokale og regionale museernes uvilje mot centralmuseernes, ‖lange 

fangarme‖, dernest frygten for, at lokale og regionale museerne skulde blive rene raritets-

kabinetter.‖ Referatet viste til at Brøgger i innledningstalen for så vidt hadde forståelse for 

lokalmuseenes bekymring med hensyn til de større museenes innsamlinger. Han var også inne på at 

de mindre museene hadde en stor oppgave i å vekke interesse for innsamling. Arbeidet med å sikre 

landets etterreformatoriske kulturarv hadde kommet sent i gang, og det var viktig at innsamling fant 

sted på alle hold og på alle nivåer. For Brøgger hadde både de mindre museene og de større en plass 

i det samlede bildet. De mindre museenes innsamlinger var etter hans oppfatning viktige. Om noen 

år ville så kravet om vitenskapelig bearbeiding av det innsamlede materialet melde seg, og da ville 

                                                 
463 Historisk tidsskrift (1914), 406-07. 

464 Navnefortegnelsen hentet fra Hegard, (1994), 122. 

465 Hegard (1994), 122. Brev fra Haakon Shetelig til Anton Wilhelm Brøgger, datert Bergen 31.5.1912. Universitetsbiblioteket, Bergen. 

466 Aftenposten 12.6.1914. 
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sentralmuseenes tilstedeværelse og faglige styrke være avgjørende. Hva Brøgger gjorde i denne 

sammenheng var å tillegge de lokale museene stor betydning.
 
 

  En bekymringsfull side av saken var likevel at ettersom institusjonene var så mangfoldige og 

uensartet burde det finnes en instans som kunne føre kontroll med landets lokale og regionale 

museer, en statlig museumsinspektør. Dette ville tilsi at det var nødvendig å opprettholde den 

praksis som departementet hadde tatt initiativ til i 1901 og i 1911, med Gabriel Gustafsons og  

Hans Aalls inspeksjonsreiser. Nå nøyde ikke Brøgger seg bare med disse betraktningene om 

nødvendigheten av feltets faglighet, han la også fram et forslag til en organisasjon, et museumsråd 

eller representantskap som kunne ivareta samarbeidet museene i mellom. Ideelt sett skulle denne 

organisasjonen fastsette innsamlingsområder, fatte beslutninger om opprettelse av nye museer, og 

kontrollere forholdet mellom sentralmuseer og lokale og regionale museer. Dette aspektet ved 

Brøggers forslag er interessant, for selv om det gjenspeilte en debatt som hadde funnet sted i 

Stortinget siden århundreskiftet, gikk forslaget om kontrollinstansens myndighet ut over hva både 

Stortinget og kirkedepartementet til da hadde foreslått.  

  Historikermøtets representanter kunne imidlertid ikke enes om noe endelig forslag som 

oppfølging av Brøggers innspill og forslag. Godseier Heiberg vant til sist tilslutning til sin 

oppfatning om at Historikermøtet verken var det rette forum, eller kompetent, til å nedsette en 

komité som kunne arbeide videre med de forslag Brøgger hadde kommet med. Hele diskusjonen 

endte i et kompromiss, ved at Brøgger og Sandvig fikk i oppdrag å arbeide videre med de 

problemstillinger som var reist, og til neste møte komme med forslag til stiftelse av en forening. 

Foruten Brøgger og Sandvig ble Gert Falk Heiberg oppnevnt som medlem i komiteen. De lokale 

museene var med det godt representert i en komité hvis oppdrag skulle være å legge fram forslag til 

opprettelse av en museumsorganisasjon som skulle favne hele museumsfeltet.
467

 Komiteens 

oppdrag var å formulere et grunnlag for et landsforbund av norske museer med en fast organisasjon 

og et mål om å rekruttere hele landets museer for å motvirke opprettelse av en konkurrerende 

foreninger.  

  Det skulle ta seks år før forslaget ble lagt fram, og interesse-organisasjonen Norske museers 

landsforbund skulle bli en realitet. I april 1918 møttes Sandvig og Brøgger på Eidsvoll for å 

forberede organisasjonens stiftelsesmøte. Sammen med dem var konservator Anders Bugge. Det var 

tre erfarne museumsmenn som utarbeidet dokumentet som skulle være det nye forbundets 

plattform. Den nye organisasjonens formål, sammensetning og arbeidsoppgaver beskrives i 

dokumentet med 30 punkter.
468

 Skrivet inneholdt videre en oversikt over 49 aktuelle museer som 

burde inviteres til stiftelsen. Blant disse var 45 kulturhistoriske og 4 kunst- og kunstindustri museer. 

                                                 
467 Se i den sammenheng Gjestrum (1993):2, 10. 

468 Forslag til stiftelse av ‖Norske museers landsforbund‖, Eidsvold 12. april 1918. Norges Museumsforbund arkiv, Oslo. 
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11 var hjemmehørende i Kristiania, 3 i Bergen og 3 i Trondheim. Alle landets fylker, med unntak 

av Nordland og Finmark, var representert. 
469

  

  I 1918 var det bare de større museene som hadde fast vitenskapelig personale. Mange lokale 

museer ble drevet på dugnadsinnsats og med arbeidende styrer. Her var det få som kunne beskrives 

som ‖fagutdannede‖. Om den nye organisasjonen skulle favne hele museumsfeltet måtte spørsmålet 

om kriterier for medlemskap avklares. Uten slike var man bekymret for at det ville bli en liten 

forening av universitetsutdannede ansatte ved de større museene. Da ville den som museenes 

interesseorganisasjon, neppe få noen politisk gjennomslagskraft i møte med kirkedepartementet og 

Stortinget. Til det ville den være for liten, og for eksklusiv. Løsningen ble institusjonsmedlemskap, 

med adgang til personlig medlemskap. Museet skulle være grunnlag for medlemskapet, og gjennom 

sine museer ble de vitenskapelige tjenestemennene ved museene også medlem av organisasjonen. 

De museene som ikke har fagutdannede folk kunne oppnevne en representant, som enten var den 

som ledet arbeidet ved museet til daglig, eller det kunne oppnevne en stedfortreder, altså la seg 

representere av en fagperson ved et annet museum. Ved slike tilfeller kunne ikke samme person 

representere to museer. Når det gjaldt andre medlemmer skulle Riksantikvaren i den nye 

organisasjonen være et selvskrevet medlem. Det kunne også åpnes for personlig medlemskap for 

vitenskapelige tjenestemenn ved Riksantikvarembetet.
470 

 

  I hvilken grad den nye organisasjonen kunne stille betingelser overfor departementet var også 

uavklart. Den nye organisasjonens fremste arbeidsmål var av ren korporativ karakter. Målet var å 

komme i en rådgivende posisjon overfor departementet på vegne av sine medlemmer: 

 

‖Som første maal for forbundets virksomhet mener man at burde opstille kravet om at maatte være raadgivende for 

kirkedepartementet ved bevilgninger til museumsformaal bl.a. ved opprettelse av nye museer og bevilgninger til 

disse.‖
471

 

 

Initiativtakerne var seg bevisst at departementet var i ferd med å opprette sin egen faginstans,  

                                                 
469 Museer som kunne inviteres var: Artellerimuseet på Akershus, Oslo Bymuseum, Kunstindustrimuseet, Statens kunstmuseum, Landbruksmuseet,

 
 Norsk Folkemuseum, Norsk sjøfartsmuseum, Teknisk museum, Etnografisk museum, Myntkabinettet, Oldsakssamlingen, Ålesunds Museum, 

Arendals museum, Bergens Museums Historisk antikvariske avdeling, Hanseatisk museum, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Drammens 

Museum, Eidsvoldsminnet, Glomdalsmuseet, Dalenes folkemuseum, Haldens Minder, Smaalenenes folk museum, Sundfjords Folkemuseum, 

Hadelands Folkemuseum, Hallingdals Folkemuseum, Oplandenes Folkemuseum, Hardanger Bygdemuseum (Utne), Bygdemuseet på Kvam, 

(Øystese), Marinemuseet, Kristiansands Folkemuseum, Kristiansunds Museum, De Sandvigske Samlinger, Mandals og oplandenes Folkemuseum, 

Nordfjord Folkemuseum (Gloppen), Nordfjord Folkemuseum i Stryn, Hvalmuseet, Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland, De Heibergske 

Samlinger (Amble), Stavanger museums historiske afdeling, Søndhordaland bygdemuseum, Bygdemuseet paa Volden, Tromsø Museums Historisk 

antikvariske avdeling, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondhjems museum (Videnskabernes Selskabs Oldsamling), Trysil bygdemuseum, 

Tønsberg museum, Valdres folkemuseum, Finneloftet. Forslag til stiftelse av ‖Norske museers landsforbund‖, Eidsvold 12. april 1918, 
‖

Forslag til 

stiftelse av ‖Norske museers landsforbund‖ (1918), pkt. II. Norges Museumsforbunds
 
arkiv, Oslo.  

470 Eivind Engelstad, ‖Norske museers landsforbund‖, Heimen bd. VIII 1946-1948, Landslaget for Bygde- og Byhistorie, 167. 

471 ‖Forslag til stiftelse av Norske museers landsforbund‖ (1918), pkt. II. Norges Museumsforbunds
 
arkiv, Oslo. 
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‖Den antikvariske komission‖, eller Kulturminnerådet. Dette var også bakgrunnen for at de fremmet 

forslaget om at de medlemmene som skulle representere museene, måtte være oppnevnt av den nye 

organisasjonen. Om ikke den egne organisasjonen kunne komme i direkte berøring med 

departementet, var det opportunt å være representert i den instans som hadde en slik posisjon.  

 Neste arbeidsmål som stifterne befattet seg med var kravet til ‖ norske museumsmænds 

faglige uddannelse‖, med spørsmålet om obligatorisk undervisning i norsk kunsthistorie og 

arkeologi ved universitetet. De som ønsket å gå ‖museumsveien‖ måtte få tilrettelagt adgang til at ta 

eksamen i relevante fag ved universitetet, som i første rekke gjaldt fag som historie og kunst-

historie, med orientering i tema som var relevante for arbeid i lokale og regionale museer.  

Det tredje arbeidsmålet var å forbedre de museumsansattes lønninger. Det fjerde var å sørge for en 

sakkyndig veiledning og tilsyn med museene, både de større og de mindre. Løsningen ville være om 

Riksantikvaren kunne ivareta denne. Om det ikke lot seg realisere, burde det opprettes en egen 

inspektørstilling. Sakkyndig hjelp til de mindre museene som ikke hadde fagutdannede folk, skulle 

bestå av hjelp til katalogisering, ordning av samlinger, flytting og oppføring av gamle bygninger og 

lignende.  De fire arbeidsmålene ga den nye organisasjonen en mangefasettert plattform. På den ene 

siden skulle den være en interesseorganisasjon for museene med en uttrykt ambisjon om politisk 

posisjonering. For det andre skulle den være en profesjonsforening for museenes vitenskapelige 

ansatte.  

 

 

Organisasjonen opprettes 

 

Selve stiftelsesmøtet fant sted i Kristiania i Norske studenters kristelige forbunds forsamlingssal. 

Det gikk over to dager, den 6. og 7. juni 1918. Til sammen 36 deltakere var påmeldt. Blant disse var 

tolv fra lokale og regionale museer.
472

 Spørsmålet om medlemskap ble gjenstand for en 

                                                 
472 Påmeldte deltakere var i følge protokollen: Rustmester Mørk (Artellierimuseet, Kristiania), arkivar Finne-Grøn (Bymuseet, Kristiania), 

 
direktør Grosch og konservator

 
Bugge (Kunstindustrimuseet, Kristiania), direktør Thiis og frk. Tidemand (Statens kunstmuseum, Kristiania), 

godseier Kai Møller og konsulent Fuller (Landbrugsmuseet), direktør Hans Aall, konservator Midttun, amanuensis Kielland og frk. Lindskolen 

(Norsk Folkemuseum, Kristiania), ingeniør Philip Pedersen (Teknisk museum), professor Brøgger og assistent Grieg (Oldsakssamlingen, 

Kristiania), grosserer Devold (Aalesunds museum), konservator Lexow (Bergens museum), direktør Bøgle (Vestl. Kunstindustrimuseum), frk. 

Pettersen (Drammens museum), konservator Lange (Eidsvoldsmindet), skoleinspektør Forstrøm (Haldens Minder), Stortingsmand Islandsmoen og 

gbr. Prestkvern (Hadeland folkemuseum), pastor Svendsen (Oplandenes folkemuseum), kaptein Moe  (Marinemuseet, Horten), tandlæge Sandvig 

(De Sandvigske Samlinger, Lillehammer), konservator Berge og konsul Holta (Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland, Skien), godseier 

Heiberg (de Heibergske samlinger, Amble), konservator de Lange (Stavanger museum), direktør Dedekam (Nordenfjeldske kunstindustrimuseum), 

overretsakfører Røsholt (Tønsberg museum), stortingsmand Huglen (Sundhordland bygdemuseum), Rogndokken og riksantikvar Fett.  

Referat fra Norske museers landsforbunds stiftelsesmøte 6. juni 1918, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 1. Norges Museumsforbunds 

arkiv, Oslo. 
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‖indgaaende‖ diskusjon som det framgår av styreprotokollen fra møtet, og i ettermiddagens møte 

den 6. juni ble det nedsatt en egen lovkomité med Brøgger, Heiberg og Lexow som medlemmer.
473

  

Plenumsmøtet fortsatte formiddagen den 7. juni og lovkommisjonens forslag ble lagt fram og 

vedtatt. Møtedeltakerne sluttet seg til den forberedende komiteens anbefaling om at institusjons-

medlemskap skulle være det bærende. Forsamlingen sluttet seg til i løpet av stiftelsesmøtet fram til 

at Norske museers landsforbund skulle være en institusjonsforening, men samtidig åpen for 

enkeltmedlemmer. Initiativet til å stifte en interesseforening for museene var tatt av de ansatte, av 

‖museumsmændene‖. Det var deres oppfatninger og ønsker som skulle være de førende, og ikke de 

store museenes eiere.  

  Til det første styret valgtes Brøgger, Dedekam, Sandvig, Lexow og Heiberg.
474

  Alle var de i 

samtiden kjente museumsmenn som evnet å tenke politisk. Brøgger ble forbundets første formann. 

Et verv han skulle ha i femten år, fra 1918 til 1933.  Etter Brøggers formannstid bekledde to av 

direktørene ved landets tre kunstindustrimuseer formannsvervet; først Einar Lexow som satt i årene 

1933-36, og deretter Kielland som var formann fram til 1949. Professor dr. Anders Bugge var 

forbundets sekretær fram til 1931, da han ble avløst av nok en kunsthistoriker, dr. Eivind Engelstad. 

I 1946 tiltrådte Engelstad stillingen som forbundets generalsekretær.
475

  

 Organisasjonens første styre fikk på denne måten en sterk representasjon av vitenskapelig 

personale ved landets større museer. Det ble derfor Sandvig og Heibergs oppgave å målbære de 

mindre museenes behov. En gjennomgang av styreprotokollen viser da også at saker som det nye 

forbundet kom til å beskjeftige seg med, i stor grad forteller om en organisasjon som søkte å skape 

en ramme for profesjonaliseringen av museumsarbeidet. I særlig grad var det en fagliggjøring av 

arbeidet ved de mindre museene som sto i fokus.  

 Hva gjaldt medlemmer fikk det nye landsforbundet i stiftelsesåret 39 institusjonsmedlemmer 

og 16 personlige medlemmer. Sju år senere, i 1925, var institusjonstallet vokst til 54 og 

medlemstallet til 89. Utover 1930 årene vokste antallet medlemmer jevnt. I årsberetningen 1933-34 

oppgis medlemstallet til 130, hvorav 85 museer og 45 enkeltmedlemmer. Med tanke på at antallet 

museer i Norge i mellomkrigstiden var på noe over hundre var oppslutningen stor. 

 

 

                                                 
473 Styremøte Norske museers landsforbund 6. juni 1918, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 2. Norges Museumsforbunds arkiv, Oslo,  

se også Aagot Noss, Norske Kunst – og kulturhistoriske Museer 60 år, Museumsnytt (1978): 2, 50. 

474 Styremøte Norske museers landsforbund 6. juni 1918, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 2. Norges Museumsforbunds arkiv, Oslo 

475 Noss (1978): 2, 66. 
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Lokale og regionale museers plass i arbeidsprogrammet 

 

Gjennom lesing av årsberetningene, styreprotokoller og korrespondanse er det mulig å danne seg et 

bilde av de arbeidsområder den nye organisasjonen involverte seg i. Ambisjonen var å samle 

museene om deres felles interesser. Allerede i det første styremøte 7. juni 1918 ble arbeids-

oppgavene definert for den kommende tiden, oppgaver som nærmest var identiske med det 

invitasjonsskrivet la opp til.
 476

 En viktig sak var spørsmålet om utdanning for framtidige 

museumsfolk. Tanken var at undervisningen i kunsthistorie ved universitetet i Oslo måtte relateres 

til norsk folkekunst og ikke bare til europeisk kunsthistorie, med mulighet for en magistergrad i 

temaet.
477

  

  For de lokale og regionale museene som var medlem av Norske museers landsforbund var det 

likevel tre andre saker som kom til å stå i fokus. Det ene var arbeidet med å bedre deres økonomiske 

situasjon. Her henvendte forbundet seg både til de ulike fylkene og søkte å øve trykk både på 

departementet og Stortinget om å øke statsbidraget. Det andre var å gi de mindre museene adgang 

til å trykke årsberetninger i Fortidsminneforeningens årbok.
478

 Sistnevnte tiltak imøtekom Stortinget 

og departementets ønske om rapportering i forbindelse med statsbidraget til lokale og regionale 

museene. Den tredje oppgaven som landsforbundet kom til å vie mye av sin oppmerksomhet de 

første årene var likevel arbeidet med å sikre de mindre museene faglig hjelp. 

  Allerede til det første ordinære landsmøtet den 19. september 1918, la styret fram et forslag 

om et kurs i museumsteknisk arbeide og kulturhistorie. Forslaget ble vedtatt og kurset besluttet 

avholdt i forbindelse med neste årsmøte.
479

 Søknaden ble ført av i pennen av formann A. W. 

Brøgger og Anders Bugge. Begrunnelsen de brukte for å søke departementet om tilskudd til 

gjennomføringen var å henvise at kurset var en oppfølging av en ‖motion‖ fra Hans Øysteinson 

Huglen, representant for Venstre på Stortinget for Sunnhordland. Kursets formål var at det skulle 

holdes for de mindre museene som ikke hadde fast ansatte fagmenn og inneholde ‖foredrag og 

                                                 
476 Styremøte Norske museers landsforbund 6. juni 1918, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 5. Norges Museumsforbunds

 
arkiv, Oslo,  

477 Spørsmålet ble reist på det konstituerende møtet i 1918. På landsmøtet i september meddeler Brøgger at den kulturhistoriske undervisningen ennå 
 

ikke har fått sin løsning. Norske museers landsforbunds uttalelse om den kunsthistoriske undervisning ved universitetet og en museumseksamen 

var oversendt det Akademiske Kollegium. Universitetet egen komité avga 30. mai 1919 innstillingen om en egen magistereksamen ved 

Universitetet i kunsthistorie, som en delvis løsning av det spørsmål Norske museers landsforbund hadde reist. I 1921 ble magistergrad i 

kunsthistorie vedtatt av Stortinget og reglementet utarbeidet. Det åpnet adgang for ‖museumsmænd‖ til å ta eksamen i arkeologi og kunsthistorie, 

og de ‖forbundne fag‖. Med dette var det etablert en vei for å kvalifisere seg til museumsstillinger. Jf. Landsmøte 13.9.1918, Norske museers 

landsforbund 6. juni 1918, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 6. Norske museers landsforbund arkiv, Oslo; Noss (1978): 2, 52; Bugge, 

Anders, 
‖

Museumsarbeidet 1921–22
‖

, i
 
Aarsberetning for 1922, Forening til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring

 
(Kristiania 1923), 276. 

478 Allerede i 1918 ba Norske museers landsforbund KUD å ta inn et beløp til trykning av museenes årsberetninger på kulturbudsjettet og referat av 
 

de årlige landsmøter for forbundet i Fortidsforeningens årsberetning. Styremøte 12.9.1918, Norske museers landsforbund 6. juni 1918, 

Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 6. Norges Museumsforbunds arkiv,
 
Oslo. 

479 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisningsdepartementet, datert 17.11.1918, Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Ej boks 0703 Riksarkivet, Oslo. 
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demonstrationer‖ og gi‖ en saavidt mulig fuldstændig veiledning i det almindelige museums-

arbeid.‖
480

  Kurset ville bli holdt over fire dager, og finne sted i Kristiania. Den største delen av 

utgiftene ville være reisebidrag til de av deltakerne som kom fra de mindre museene, og som man 

søkte departementets økonomiske støtte til å dekke. Departementet forela søknaden for sitt 

nyoppnevnte faglige organ, Kulturminnerådet, som sluttet seg til Norske museers landsforbunds 

initiativ og hilste velkommen et ‖ kursus for lederne av de mindre museer‖, slik at de kunne bli gitt 

‖kunnskap i museumsteknisk arbeide og kulturhistorie.‖
481

 Departementets innstilling i 

kulturbudsjettet for 1919 ble positiv, og Stortinget bevilget kr. 1 000 til formålet.
482

  

Et tilsvarende kurs ble også holdt året etter, men så ble det stopp, dels av økonomiske årsaker, dels 

fordi kursene ikke dekket det behov for fagkunnskap som fantes ved de mindre museene.  

  På landsmøtet 1921 ble likevel en alternativ løsning brakt på bane, nemlig utarbeidelse av en 

håndbok, en veileder i museumsteknikk. Styret anmodet Hans Aall om å påta seg arbeidet med 

håndboken.  Nå hadde ikke Norske museers landsforbund noen egen økonomi til å finansiere 

tiltaket, og ettersom saken etter deres oppfatning, vedkom det offentliges interesser i 

museumsspørsmål, ikke minst som ‖led i arbeidet for å støtte alle de mindre bemidlede museer‖, 

vendte styret seg til departementet.
483

 I henvendelsen ble det lagt vekt på den betydning det ville ha 

å få utarbeidet og utgitt en slik veiledning, og gjennom veiledningen kunne man både ved de ‖ store 

og små museer‖ få del i de erfaringer som Aall satt inne med på dette område. Henvendelsen fikk 

for så vidt positiv respons fra både departementet, Kulturminnerådet og Stortingskomiteen, men 

noen bevilgning ble likevel ikke gitt.  

  I de tre påfølgende årene, fram til 1924, fremmet styret i landsforbundet ulike måter å løse 

finansieringen på overfor departementet. Et forslag var at Aall frafalt honorar, men søkte om å få 

dekket en reise til Stockholm av departementet for undersøkelser i forbindelse med boken. 

Landsforbundet fant likevel, da finansieringen dro i langdrag, det urimelig at ‖... en sak som så 

avgjort knæsættes av de offentlige myndigheter, og som alle er enig om bør virkeliggjøres 

utelukkende skal belastes Norske museers landsforbund‖.
484

  Året etter kom budsjettkomiteen på 

Stortinget styret til ‖unnsetning‖.  

                                                 
480 Ibid. De museumstekniske emnene omfattet seks foredrag om innsamling, konservering, restaurering, katalogisering og montering av gjenstander

 
 i utstilling. Dernest flytting av eldre hus. Den kulturhistoriske delen skulle inneholde en stilhistorisk undervisning, der tema ville være ‖Kirken fra 

middelalderen til nutiden, byhuset og bondehuset (indvendig og utvendig), beskrivelse av oldsaker og gamle redskaber og verktøi.‖ 

481 Kulturminnerådets uttalelse, oversendt Kirke – og undervisningsdepartementet 6.12.1918, Kirke og Undervisningsdepartementets, 1 skolekontor 
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Departementet hadde ikke ført opp noen bevilgning, men Stortingskomiteen sørget for at 

bevilgningen ble brakt i havn.
485

   

  Aalls bok Arbeide og ordning i lokale og regionale museer, en kort veiledning, kom ut i 

1925.
486

 Innholdet var blant annet en gjennomgang av de lokale museenes oppgaver og 

arbeidsdelingen dem i mellom. I dette avsnittet kunne gjenkjennes hva Aall tidligere hadde skrevet 

om museenes innbyrdes arbeidsdeling i skriftet Om store og smaa kulturhistoriske museer, fra 

1916.
487

 Deretter kom Aall inn på hvilke leveregler, eller etiske koder, en hver museumsmann og -

kvinne burde kjenne til og legge til grunn i sitt arbeide.  

  For Aall var det viktig å knesette bestemmelser for en etisk opptreden i forhold til innsamling, 

samlere og egen samlervirksomhet. Reglene gjaldt like mye om man arbeidet i et større museum 

eller i et mindre, om man var fagutdannet eller ikke. De var museumsmannens eget etiske ståsted, 

som skulle hindre at landet skulle plyndres for gamle gjenstander. Minner fra eldre tiders kultur, om 

de fikk bli der folk til daglig var, så ville det i almindelighet virke mer umiddelbart og sterkere enn i 

et museum. Om kulturminnene ble holdt i akt og ære av de folk som eide dem, var det derfor i de 

fleste tilfeller liten grunn til å søke å erverve dem.
488

 Museumsmannens oppgave var imidlertid ofte 

‖redderens‖. Når verdifulle gjentander ble behandlet likegyldig, eller oppbevart slik at de sto i fare 

for å bli ødelagt, var det viktig å søke å redde dem, eller med Aalls egne ord: ‖... særlig hvis det er 

ting som ikke kjennes for, eller bare forekommer i få eksemplarer og som er viktige for viten-

skapen.‖  

  Etter denne gjennomgangen av museumsarbeidets rammer, den institusjonelle og den etiske, 

gikk Aall mer konkret og i detalj inn på museumsarbeidets ulike sider; katalogisering, samlingenes 

ordning, utstillingsteknikk, ordning av studiemagasiner, særutstillinger, hjelpesamlinger og 

museumsbygningenes vedlikehold. Dette behandlet han avsnittsvis og beskrev det selv som 

‖museumsteknikk‖. Friluftsmuseets ulike sider viet han et helt kapittel; museumsanlegget, 

oppsetningen av gamle bygninger, innredning av husene med fast inventar og annet utstyr. Dernest 

katalogføring over friluftsmuseets samlinger, bevaring, vakthold, renhold og tilsyn. Til sist avsluttes 

boken med et kapittel om konservering. Hva Aall ga i boken var en omfattende innføring i sin 

samtids museumsteknikk. En beretning om tekniske metoder, utstillingsparadigmer og en ramme 

for hva et museum ‖var‖ og hva godt museumsarbeid burde være. 

                                                 
485 Stortingsforhandlinger 6 d 1923 innstilling XXVI, 2 og Stortingsforhandlinger 6 d 1924 innstilling XXVI,1. 

486 Hans Aall, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer, en kort veiledning (Oslo 1925) 

487 Hans Aall, Om store og smaa kulturhistoriske museer (Kristiania 1916). 
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I tillegg til kursvirksomheten og håndboken var det ytterligere et arbeidsområde som fikk stor 

oppmerksomhet av landsforbundet. Det var arbeidet med å sikre de mindre museene sakkyndig 

hjelp. Man ønsket her å gå utover den veiledningstjeneste som departementet hadde lagt inn i 

inspeksjonsvirksomheten. Den tidligere praksis med inspeksjonen i regi av departementet, hadde i 

første rekke vært til for departementets egen del. Den form for veiledning som Norske museers 

landsforbund i stedet ønsket skulle bygges opp, skulle ha museenes behov som sitt anliggende. Det 

gjaldt ikke derfor bare å føre et visst tilsyn med museene, de måtte også få en fastere organisert 

veiledningstjeneste for hvordan arbeidet skulle drives. Det største og hittil uløste spørsmål besto i å 

yte dem en viss hjelp i arbeidet, hvor det ikke fantes noen fast ansatt faglig leder.  

 Spørsmålet om fylkeskonservatorstillinger var brakt på bane i det forberedende arbeidet som 

et anliggende for landsforbundet av Sandvig, Heiberg og Brøgger. En mulighet var å kombinere en 

slik stilling med en lederstilling ved et distriktsmuseum. Ved det kunne de mindre museene få hjelp, 

og distriktsmuseet faglig personale. Styret anmodet derfor allerede i sitt første virkeår, i 1919 

departementet om å opprette to stillinger, en i Bjørgvin og en i Hamar bispedømme.
 489

  

Forslaget om opprettelse av fylkeskonservatorstillinger ble ikke engang realitetsbehandlet av 

departementet, hvorpå forbundet sendte en ny henvendelse høsten 1920. Da ble forespørselen 

behandlet, men satt opp på listen over andragender som ikke lot seg finansiere av budsjettmessige 

hensyn.
 490

 Spørsmålet var framme også i 1921 med henvendelse til både departementet og de 

aktuelle fylkene. Responsen fra staten var fortsatt negativ. Til Landsmøtet i 1923 måtte derfor styret 

med beklagelse meddele at saken ble stilt i bero inntil videre. De begrunnelser man siden 1919 

hadde fått for departementets avslag var de vanskelige økonomiske tidene.
491

 Spørsmålet forble av 

mange årsaker uløst helt fram til 1965 da de første fylkeskommunale stillinger som fylkes-

konservator ble opprettet.  

 Det viste seg derfor at initiativene med fylkeskonservatorstillingene var en langsiktig 

oppgave. Behovet for å bistå de mindre museene i spørsmål om innsamling, katalogisering og 

utstilling var på sin side akutt, sett med forbundets øyne. En kortsiktig løsning kunne være et fast 

                                                 
489 Landsmøtet 18.9.1919, Norske museers landsforbund, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 16. Norske museers landsforbund arkiv, Oslo. 

490 Stortingsproposisjon nr.1, hovedpost V, kap. 3, 40. 

491 Styreformann Brøgger måtte med resignasjon melde til Norske museers landsforbunds medlemmer at: ‖En sak som til stadighet er aktuell og vil 
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beklagelse at styret til dette årsmøte mener å måtte uttale, at saken efter dens skjæbne i de par sidste år må stilles i bero. Det sidste fremstøt blev 

gjort i september 1921 med indsendelsen av motiverede forslag såvel til Kirkedepartementet som til de respektive fylker om oprettelsen av 

foreløbig to fylkeskonservatorstillinger, en for Hamar bispedømme, undtat De Sandvigske Samlinger, og en for Bjørgvins bispedømme. 

Departementet henla saken og fra de respektive fylker er meddelet beslutninger, som går ut på at man ikke for tiden finder å kunne opta nogen post 

herom på budgettet. Siden disse beslutninger (resp. juni og august 1922) er situasjonen langtfra bedret, i det de økonomske forhold nu er sådan at 

hvert nyt andragende herom sikkerlig vil bli avslått. Under disse forhold å fortsætte med fornyede andragender mener styret ikke vil være heldig.‖
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årlig stipend for yngre museumsfolk. Med en slik ordning kunne man oppnå to ting. Det ene var 

muligheten til å gi verdifull praksis for nyutdannede kandidater i kunsthistorie fra universitetet.  

Det andre var å sikre de lokale museene en hjelp, om enn kortvarig, til ordning, katalogisering og 

utstillinger. Nå vant heller ikke dette forslaget gehør i departementet og tiltaket ble ikke iverksatt. 

På denne måten rant to av de tre forslaget om løsning på spørsmålet om faglig hjelp til lokale 

museer ut i sand.  

 Et tredje forslag fra landsforbundets side for å bedre de lokale museenes situasjon, skulle også 

vise seg vanskelig å realisere med statens hjelp. Dette forslaget gikk ut på en mer permanent 

rådgivningstjeneste for de lokale museene i form av en egen museumskonsulent. Opprettelse av 

denne stillingen ble etter hvert Norske museers landsforbund hovedanliggende i henvendelsene til 

departementet når det gjaldt spørsmålet om sakkyndig hjelp til de lokale museene gjennom hele 

mellomkrigstiden. Den første henvendelsen i saken kom allerede i 1922, om spørsmålet var om 

staten kunne ansette en egen konsulent for å bistå museene og for å foreta de nødvendige årlige 

tilsyn. Henvendelsen ble avslått av departementet.  

I en søknad om å komme i betraktning på kulturbudsjettet for 1923, konkretiseres landsforbundet 

forslaget til bevilgningen ved å be om at ‖…man til å begynde med f.eks. fik en bevilgning på  

kr. 1 000 og dessuten til de nødvendige reiser, vilde departementet kunne øve tilsyn og de enkelte 

museum vilde få en veiledning i arbeidet, som de sikkerlig vilde sætte pris på.‖
492

 På den måten 

kunne man få en oversikt over hvordan arbeidet kunne ordnes og fordeles i fremtiden. Om dette 

kunne iverksettes ville det være ‖... et betydelig skritt fremover til løsningen av de herhen hørende 

vanskelige spørsmål‖. Svaret var på nytt negativt. I et brev 27. februar 1923 meddelte likevel 

departementet at det ikke for tiden fant å kunne foreslå bevilgningen til en egen ‖Departements-

konsulent i museumsspørsmål‖.
493

  

 I sin beretning til medlemmene i 1923 måtte derfor Brøgger ta til etterretning at man i styret 

ikke på noe punkt har lyktes i sine anstrengelser for å få departementet til å sanksjonere noen av de 

løsninger som var foreslått for å løse de mindre museenes behov for faglig hjelp. Spørsmålet om 

museumskonsulenten, eller reisekonservatoren, som stillingen også ble kalt, kom til å oppta Norske 

museers landsforbund i langt tid. Departementet hadde sympati for saken, men de økonomiske 

forholdene i landet gjorde opprettelsen vanskelig. Inntil videre ble det landsforbundets egne 

medlemmer, og ikke minst styret som gikk inn i rollen som de mindre museenes rådgivere. Denne 

kollegiale ordningen omfattet rådgivning i alle sider ved museenes virksomhet, den juridiske, den 

planleggingsrelaterte, finansiering og økonomi og museumsteknikk, innsamling, ordning, 
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493 Brev fra Kirke – og undervisningsdepartementet til Norske museers landsforbund, datert 27. febr. 1923, referert i A.W. Brøgger
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katalogisering og konservering. En annen sak i tilknytning til lokalmuseene var spørsmålet om 

bygdemuseenes vedtekter. Her nedsatte landsforbundet også en egen komité til å utrede 

spørsmålet.
494

  

  Landsforbundets veilerdetjeneste overfor lokale museer vokste i omfang ut over 1920 – årene. 

Tjenesten var kostnadsfri for museene og med den sterke veksten i antall museer i mellomkrigstiden 

ble tjenesten arbeidskrevende for forbundets styremedlemmer som i hovedsak var de som sto 

ansvarlig for veiledningen.  Spørsmålet om en egen reisekonservator ble derfor reist på nytt.  

I årsberetningen for 1926-27 skrev styret at tallet på eldre og nye bygdemuseer ennå var så stort at 

forbundet ofte hadde vansker med å følge effektivt med. Styret hadde derfor drøftet spørsmålet om 

å få knyttet til seg rådgivende tillitsmenn som konsulenter. Det vil si folk som frivillig ville utgjøre 

et mellomledd museene mellom innenfor de ulike delene av landet og Norske museers 

landsforbund. Bakgrunnen for forslaget var at om landsforbundet skulle kunne gjøre noen nytte for 

alle de lokale museene, måtte dette spørsmål løses på en eller annen måte‖. 495 

  Mot slutten av 1920-årene bedret likevel organisasjonens økonomiske rammebetingelser seg 

noe. I mai 1928 mottok landsforbundets styre et brev fra departementet, hvor det ble vist til at 

Stortingets universitets- og fagskolekomité hadde merket seg det bekymringsfulle i lokalmuseenes 

økonomiske situasjon og at de statlige tilskuddene nå var minimale.
496

 Ved å gå igjennom de 

enkelte museenes årsberetninger, hadde komiteen på den annen side erkjent at offerviljen var stor 

hos de mange interesserte i alle deler av landet. Et stort frivillig og ulønnet arbeid var nedlagt og de 

små tilskuddene som staten hadde bidratt med var jevnt over blitt godt anvendt. Kulturminnerådet 

hadde også sluttet seg til budsjettkomiteens erkjennelse, og understreket i sin tilrådning til 

Stortinget at hva som klart manglet ved de mange bygdemuseene var rettledning, gitt av mer 

skolerte museumsfolk. Kunne en finne rom på budsjettet til reiseutgifter for en museumskunnig 

mann som kunne ivareta dette, ville mye være sikret. Departementet ønsket nå et kostnadsoverslag 

og en beskrivelse av hvordan ordningen kunne gjennomføres.  

  Muligheten til å finne løsninger på lokalmuseenes veiledningsbehov syntes å være innen 

rekkevidde. En komité ble nedsatt, bestående av lektor Kristian Bugge, Gert Falk Heiberg, 

skolebestyrer Olaus Islandsmoen, konservator Gisle Midttun og museumsdirektør Anders Sandvig. 

I forståelse med den vanskelige økonomiske sitasjonen landet befant seg i foreslo komiteen at man i 

første omgang førte i søknaden kostnader til dekning av reiser og godtgjørelse for en, eller flere, 

                                                 
494 Eivind S. Engelstad, ‖Museumsarbeidet 1931-32, Norske museers landsforbund årsberetining for året 1931-32‖, i Aarsberetning for 1932,  

Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers bevaring (Oslo 1933), 199. 
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museumsfunksjonærer ved et av de større lokale museene i landet. Med denne bevilgning ville man 

få til et årlig tilsyn med veiledning og råd til de mindre museene. Etter hvert ville man så få erfaring 

med ordningen. Hvordan tilsynet skulle ordnes måtte departementet selv stå for utarbeidelse av, 

ettersom dette var et statlig anliggende. Ønsket var å etablere en ordning i hver av landets tre 

landsdeler.  På tross av optimismen, det skulle gå ytterligere noen år før ordningen med tilskudd til 

reiser og godtgjørelse kunne realiseres. I budsjettframlegget 1930-31 uttalte departementet i sakens 

anledning at det hadde ‖... stor samhug med tanken, men finn at ein må kunna drygja med saki til 

dei økonomiske tilhøve er betre‖.
497

 

 I mellomtiden fortsatte man i Norske museers landsforbund å diskutere ulike ‖modeller‖ for 

hvordan stillingen skulle organiseres. To modeller var aktuelle. Enten at konsulenten ble knyttet til 

hovedmuseene, eller en opprettelse av en egen museumskonsulent med hele landet som område. 

Det ville si en desentralisert modell versus en sentralt organisert ordning. Under landsmøtet i 1936 

bemyndiget deltakerne styret å arbeide videre med begge modellene for øye. I årsberetningen 1935-

36 meddelte styret tilbake om sakens gang, lysningen var i sikte ved at Stortinget både for 

budsjettårene 1935-36 og 1936-37 hadde bevilget kr. 1 000 til inspeksjon av de mindre museer.
498

  

 I komitéinnstillingen til statsbudsjettet for 1935- 1936, ble det bemerket at statsbidraget til 

forbundet burde høynes kommende budsjettår.
499 

Bevilgningen til ‖sakkunnig hjelp til mindre 

musé‖ ble ført opp på kirkedepartementets budsjett i 1936. Departementet henvendte seg deretter til 

styret med ønske om at de utarbeidet en instruks for tilsynsmannen som på vegne av departementet 

skulle foreta befaring ved de mindre museene.  

 Konservator Gisle Midttun fikk oppdraget som reisekonservator. Bevilgningen på kr.1 000 sto 

på ingen måte i forhold til det omfang Norske museers landsforbund ønsket for veiledningsarbeidet, 

men arbeidet ble likevel startet opp. Samtidig henstilte styret på nytt til departementet om snarest 

mulig å øke bidraget. Oppgavene som Midttun skulle ivareta som reisekonservator var museums-

faglig veiledning knyttet til vedlikehold og restaurering av gamle bygninger, konservering og 

utstilling, kataloger, arkiv og fotografisamlinger, innsamling og oppkjøp og spørsmål knyttet til 

oppsyn, åpningstid, daglig tilsyn og entréspørsmål. I tillegg skulle han bistå i eventuell planlegging 

av nyanlegg, så vel flytning av gamle hus som bygging av nye, samt brannsikringsspørsmål. Som 

tilsynsmann skulle han også ha oppmerksomhet på hvordan statsbidragene til museene ble anvendt.  
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De erfaringer Midttun gjorde seg i løpet av det første året med ‖prøveinspeksjoner‖ som 

veiledningstjenesten ble kalt, ble tatt inn i årsberetningen for 1936-37.
500·

 Midttun hadde besøkt  

20 museer og i den anledning påvist at forholdene ved en rekke av de mindre museer lå langt tilbake 

i forhold til hva han så som ønskelig, med hensyn til samlingenes oppbevaring og konservering. Det 

fremgikk videre av både inspeksjonen og av søknadene som museene sendte inn i forbindelse med 

utdelingen av Pengelotteriets overskudd, at ‖lokalmuseumsbevegelsen‖ nå var kommet i en 

bakevje. Samlingene og bygningenes antall var mange steder blitt så omfattende at den interesserte 

lokale arbeidskraften hadde vanskelig for å makte de museale oppgaver alene og uten faglig støtte. 

Situasjonen ved de lokale museene var derfor kritisk. Ikke minst når det gjaldt samlingene og 

forvaltningen av disse. Også museenes bygningsmasse sto i fare for å bli forringet fordi de lokale 

museene manglet faglig hjelp.  

I stor grad var det museene i Østlandsområdet som var besøkt. Året etter sto derfor museene på 

Vestlandet for tur. For bevilgningen 1936 – 1937 oppnevnte styret denne gang Robert Kloster (1905 

– 1979), konservator og underbestyrer ved Bergens museum. Klosters beretning ble sendt 

departementet i oktober 1937.
501

 Den viste til de samme problemstillinger når det gjaldt situasjonen 

for de lokale museene, som Midttun hadde påpekt. Det sto respekt av den arbeidsinnsats som fant 

sted i de lokale museene, men han møtte stadig på eksempler i forbindelse med oppsetting av 

bygninger, bygningsvedlikehold og samlingsforvaltning som den ‖interesserte privatmann‖ ikke 

maktet. En annen iøynefallende svakhet ved bygdemuseene var konfliktforholdet mellom det 

Kloster beskrev som ‖materialmassen og utstillingsplassen‖: 

 

‖…Uten undtak har museene hittil sett det som sin vesentlige opgave å redde hva reddes kan av den gamle 

kulturen. Dette har naturlig nokk (sic) ført til at de forholdsvis få bygninger som man har maktet å flytte og sette op 

er blitt fyldt av tusenvis av gjenstander. De gale stueinteriører, boder, stabbur, eldhus etc. er blitt rene pulterkamre, 

mens de i virkeligheten skulde være mest mulig naturtro illustrasjoner av de gamle gårdsinteriører.‖
502

 

 

Savnet av faglig veiledning og utstillingsbygninger var således de to viktigste manglene som 

Kloster fant ved bygdemuseene.  Kunne man oppfylle disse, ville man bringe større sikkerhet inn i 

museumsarbeiet. Av denne grunn var også reisekonservatoren en av de viktigste sakene for Norske 

museers landsforbund gjennom hele 1930-tallet. 

                                                 
500  Gisle Midttuns rapport er referet i Eivind S. Engelstad, ‖Museumsarbeidet 1936-37, Norske museers landsforbund årsberetining for året  

1936-37‖, i Årsberetning 1936- 37, Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1938), 198. Se også brev fra Norske museers 

landsforbund til Det Kongelige Kirke- og undervisningsdepartement, 14.10.1936. Norges Museumsforbunds arkiv,
 
Oslo. 

501 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisningsdepartementet, 23.10.1937, Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Ej boks 070. Riksarkivet, Oslo.  

502 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisningsdepartementet, 23.10.1937. Robert Klosters rapport 28.8.1937, 2. 
 

 
Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ej boks 0701 Riksarkivet, Oslo. boks 703. Riksarkivet, Oslo. 
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Årsberetningene til Norske museers landsforbund var i tillegg til å være en beretning om styrets 

virksomhet til museene som var medlem av organisasjonen, også en meddelelse til departementet 

om organisasjonens arbeid, kombinert med en rapport om forholdene ved museene rundt om i 

landet. Å bringe den kritiske situasjonen ved lokalmuseene fram for departementet på denne måten 

hadde derfor flere hensikter. Å legge for dagen lokalmuseenes krise og enigheten om at den var et 

faktum hadde på denne måten to innbakte mål. Det ene var å gjøre staten ved departementet 

oppmerksom på de vanskelige forholdene. Det andre var å styrke grunnlaget for å videreføre den 

ordningen forbundet hadde tatt initiativ til, det vil si reisekonservatoren. Det skulle likevel ta en tid 

før reisekonservatorstillingen ble en noenlunde permanent ordning.  Stortingets bevilgning til 

formålet ble helt fram til utbruddet av 2. Verdenskrig holdt på samme beløp, det vil si 1 000 kroner. 

Først etter 1945 økte bidragene og arbeidet med opprettelse av en statlig museumsstilling, ‖Statens 

Museumsinspektør‖. Stillingen endret da innhold og ble noe langt mer enn en reisekonservator, 

ettersom den også ble departementets faglige rådgiverinstans i museumsspørsmål. 

 

 

En interesseorganisasjon med korporative ambisjoner 

 

I sin tale til årsmøtet i 1921 kom styreformann A.W. Brøgger inn på hva slags organisasjon Norske 

museers landsforbund tok mål av seg å være:  

 

‖En organisasjon oppfattes i vor tid med dens social krig saa let som et kamporgan. Man tænker på streik, paa krig 

og trudsler. Vi vil helst undvære dette stempel. Vi har ingen trang til at streike – hvilket jo ogsaa nærmest bare vilde 

være vor egen skade. Vi har stiftet organisastionen ikke bare for at skape en front utadtil, men langt mer til 

selvopdragelse. Vi har git det uttryk i formen vi valgte: at la museumsmændene danne Forbundet.‖ 
503

 

 

De årlige årsmøtene var et ledd i denne ‖selvoppdragelsen‖. De første årene preges av en strategisk 

posisjonering, som samarbeidsorgan for museene og overfor statlige myndigheter. Landsforbundet 

hadde utspring i museumsfeltets eget ønske om et forum hvor faglige spørsmål og konflikttema 

kunne drøftes. Organisasjonen skulle være en fagpolitisk forening, en interesseorganisasjon og et 

talerør overfor staten når det gjaldt utdanning, rådgivningstjenester og synliggjøring av feltet 

overfor politikere generelt. I tillegg skulle den også være en profesjonsforening, embryoet til en 

fagforening med oppgave å sikre museenes vitenskapelige ansatte tilfredsstillende lønns- og 

arbeidsvilkår.
504

  

                                                 
503 A.W. Brøgger, ‖Tale ved årsmøtet i Norske museers landsforbund, Drammen 5. september 1921‖, i Aarsberetning 1921, Foreningen til norske 

 Fortidsmindesmerkers Bevaring (Kristiania 1922), 217. 

504 Etter hvert skulle det vise seg at enkelte av disse funksjonene var vanskelig å forene. Forbundets historie preges da også av gradvis spesialisering.  

I 1949 ble arbeidet med lønn, kompetansevurdering og arbeidsvilkår organisert i en egen forening, Foreningen for vitenskapelige tjenestemenn ved 
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Norske museers landsforbund ble stiftet samme år som kirkedepartementet opprettet sitt eget 

sakkyndige, rådgivende organ, Kulturminnerådet. Posisjonen som konsultativ instans for 

departementet var dermed ikke umiddelbart tilgjengelig. I det nystiftede forbundet fantes allikevel 

et håp om at departementet her kunne finne et fagorgan og en samarbeidspartner for museumsfeltets 

vedkommende, ettersom Kulturminnerådet på sin side var så altomfattende. At departementet ikke 

helt ut delte denne oppfatningen de første årene, kan leses ut av årsberetningene, og i liten grad vant 

organisasjonen i begynnelsen gehør for sine søknader hos departementet.  

  Fra 1919 søkte landsforbundet om statsbidrag til driften. Dette ble avslått.
505

  Til søknaden om 

kr. 3 000 i statsbidrag 1920, innstilte departementet endelig på kr. 1 500, men Stortingskomiteen 

avslo med begrunnelsen at den ønsket å opprettholde departementets tidligere holdning i 

spørsmålet, med å ikke innvilge tilskudd til organisasjonen. I første rekke viste komiteen til de 

økonomiske følgene ved saken og fant ikke å kunne opprette noen ny post for Norske museers 

landforbund på statsbudsjettet dette året.
506

 I sin tale til landsmøtet i 1921 kom Brøgger inn på den 

frustrasjon styret kjente ved ikke å kunne utvikle seg til den organisasjon og samarbeidsorgan man 

ønsket å være. Til sine medlemmer beskrev han ‖virkeligheten‖ slik den fortonte seg for styret:  

 

‖Vi har tre ganger søkt om et litet statsbidrag og var endelig iaar tat med paa departementets budgetforslag, men 

universitetskomiteen fandt det altfor farlig at gi os en øre. Det ville ha farlige konsekvenser. Hvilke? Jeg vet det 

ikke. Vi søkte at faa nogen indflydelse paa de stipendier som staten har bevilget til uddannelse for biblioteksfolk, 

arkiv- og museumsfolk. Vi blev avvist av en anden organisation. Vi tilbød vor beskjedne medvirken til en plan for 

utnyttelsen av Akershus slot i forbindelse med spørsmaalet om Artellierimuseets flytning. Vor medvirken ble fundet 

overflødig.‖
507

 

 

Selv om de første årenes henvendelser og korrespondanse var preget av en interessegruppes 

intervenering, endres etter hvert samarbeidets innhold og form. Sammenfatningsvis kan det sies at i 

de første årene bygget den nye organisasjonen seg selv, den konsoliderte seg gradvis for å bli det 

‖museumsfeltets talerør‖ den ønsket å være. De første årene hadde et fokus på lokale og regionale 

museer med dertil hørende debatter rundt spørsmålene om sakkyndig hjelp. Sakskartet endret seg 

likevel gradvis, med bakgrunn i den nye posisjon som organisasjonen ervervet mot slutten av  

1920 – årene.  

  Departementets Kulturminneråd ble lagt ned i 1926 og departementet sto da uten en 

sakkyndig instans, noe som åpnet nye muligheter for Norske museers landsforbund. Forbundet 

                                                                                                                                                                  
museene (VTM). Se i den sammenheng Lise Emilie Talleraas, ‖En sammenslutning med formål å trygge medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, 

Forskerforbundet ved Museer og Kulturminnevern 50 år‖. Internettversjon http:// www. nord-jarlsberg.museum.no. 

505. Styremøte 17.9.1919, Norske museers landsforbund, Styreprotokoll 6. juni 1918 – 14. juni 1929, 12. Norges Museumsforbunds arkiv, Oslo. 

506 Stortingsforhandlinger 1920 Innstilling s XXVI, 2 . Se også, Anders Bugge, 
‖

Museumsarbeidet 1920–21, Norske museers landsforbunds 
 

aarsberetning for aaret 1920-21
‖

, i Aarsberetning for 1920—21, Norske Fortidsmindesmerkers bevaring (Kristiania 1922), 215. 

507 A.W. Brøggers ‖Tale ved årsmøtet i Norske museers landsforbund, Drammen 5. september 1921‖, i Aarsberetning 1921, Foreningen til norske  

Fortidsmindesmerkers Bevaring, (Kristiania 1922), 218. 
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hadde også utvidet sitt arbeidsområde etter hvert som den vokste og etter hvert ble en rekke 

museumsfaglige og politiske spørsmål brakt inn på sakskartet. I økende grad drøftet styret spørsmål 

med relevans for alle landets museer, også de større. Viktige saker ble også spørsmålet om 

tilbakeføring av norske samlinger fra Nationalmuseet i København og bevaring av Amundsens skip 

‖Fram‖, kullfraktoverskuddet og fordelingen av dette til landets sjøfartsmuseer. Dernest kom 

flyttingen av Artillerimuseet til Akershus slott, og spørsmålet om etablering av en norsk samling for 

utvandrede nordmenn i Amerika. I tillegg utredet styret i landsforbundet juridiske spørsmål med 

relevans for departementets arbeid, slik som eksempelvis arbeidet med et utførselsforbund for 

kulturgjenstander. Gjennom denne utvidelse av arbeidsfeltet ble organisasjonen gradvis nærmere 

knyttet til departementet. 

  Landsforbundet opptrådte også som støttespiller for departementets administrasjon under den 

økonomiske krisen tidlig på 1920-tallet. Det var ikke bare museene som merket de vanskelige 

tidene, også departementet så ut til å måtte ta i bruk sparekniven. Forslaget ville ramme museene 

spesielt, ved at den statlige sparekomitéens innstilling hadde fremmet forslag om inndragelse av 

ekspedisjonssjef Hougens stilling. Når museene ville rammes av dette var det fordi de sorterte under 

han. 
508

 Ved å inndra ekspedisjonssjefstillingen ville det administrative apparatet som museene og 

Norske museers landsforbund forholdt seg til forsvinne og deres påvirkningsmuligheter begrenses 

ytterligere. 

  Et viktig anliggende for Norske museers landsforbund i hele mellomkrigstiden ble de 

vanskelige tidene og de følger det fikk for landets museer. Allerede fra stiftelsesåret hadde 

forbundet arbeidet for å bedre museenes økonomi og allerede i landsforbundets første virkeår ble 

oppmerksomheten rundt de regionale, fylkesmuseene og distriktsmuseene viet stor oppmerksomhet. 

Eksempelvis ble det i årene mellom 1918 og 1920 ble det henstilt det i flere omganger til fylkene å 

bidra til distriktsmuseenes og fylkesmuseenes drift gjennom egne bevilgninger.
509

  De vanskelige 

forholdene fram mot slutten av 1930-tallet rammet imidlertid alle museene, store som små.  

                                                 
508 A.W. Brøgger, ‖Museumsarbeidet 1925–26, Norske museers landsforbunds årsberetning for aaret 1925-26‖, i, Årsberetning for 1926,

 
Forening til 

 

  
Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 

 
(Oslo 1927), 222.

 
509 På det tidspunkt Norske museers landsforbund ble stiftet var det stort sett bare de større museene som hadde fast ansatt personale. Ved enkelte av

 
 distrikts- og fylkesmuseene var det opprettet en lønnet bestyrerstilling eller det finnes planer for det. Norske museers landsforbund rettet derfor en 

henvendelse til landets fylker , hvor de ba om at det ytes en årlig understøttelse til lønn for funksjonærer på kr. 400 ved hver museum. Norske 

museers landsforbund var ingen forhandlingspart overfor fylkene. Forutseningen var at det enkelte museum søker sitt fylke om bidrag. Responsen 

fra fylkene var delvis positiv. I referat fra styremøtet 15. desember berettes at ‖... i Østfold fylke har Østfold folkemuseum i Fredrikstad 8/3 1920 

søkt om bidrag, kr. 500,-. Andragendet er ikke indvilget. I Akershus er intet bygdemuseum. I Hedmark fylke bevilges kr. 500,- i 1920 og kr. 300,- i 

1921 til Oplandenes folkemuseum paa Hamar og kr. 500 til Glomdalsmuseet paa Elverum i 1918, 500,- i 1919, 500,- i 1920, 300,- i 1921. Oplands 

fylke har bevilget kr. 200 til Hadelands folkemuseum og kr. 200 til Valdres bygdesamling. Vestfold fylke har svart, at der for tiden ikke findes 

kulturhistoriske museer som trænger bidrag av omsøkte art, men at det ellers stiller sig velvillig til tanken. I Telemark fylke er ingen 

kulturhistoriske museer av omhandlende art. Aust-Agder har svart at der ikke for tiden findes bygdemuseer i fylket.‖. I tillegg søkte Voss 

bygdemuseum Hordaland fylke om bidrag. Fra Sogn og Fjordane meldtes at de allerede hadde bevilget kr. 1 200 til fylkesmuseene. Problemet lå i å 

få fylkene til å forplikte seg til å gjøre disse bidragene faste, og årlige. Jf. Anders Bugge, Anders, 
‖

Museumsarbeidet 1920–21, Norske museers 
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Landsforbundet søkte i den anledning alle muligheter som bød seg, fra å gå tjenestevei via 

departementet til å oppfordre sine medlemmer til lobbyisme. I forbindelse med reduksjon i 

museumsbevilgningene i statsbudsjettet for 1925/1926 ba man bl.a. sine medlemsmuseer å ta opp 

spørsmålet direkte med ‖sine hjemfylkers‖ representanter på Stortinget.
510

 Departementets budsjett 

gikk i retning av å stryke bevilgninger til en rekke museer, og redusere det for de museene som sto 

tilbake, og om forslaget ble fulgt ville det få konsekvenser for alle museene. Her lyktes 

landsforbundet i sitt forehavende, og styret kunne etter budsjettbehandlingen i Stortinget med 

tilfredshet konstatere at Stortingskomiteen delvis hadde forandret budsjettforslaget til fordel for 

museene.   

  Den saken som likevel i første rekke brakte Landsforbundet i posisjon overfor Stortinget og 

departementet, var fordelingen av Pengelotteriets overskudd. Helt fra starten søkte landsforbundet å 

plassere seg som sakkyndig instans overfor både departementet og medlemsmuseene.  

Museene fikk i 1927 tildelt ekstraordinære tilskudd fra lotteriets overskudd i 1927.
511

 I den 

forbindelse reiste Glomdalsmuseet spørsmålet om ikke forbundet kunne søke departementet om et 

større beløp, og så i neste omgang fordele dette forholdsmessig blant distriktsmuseene.
512

 Styret 

fant det på sin side vanskelig å opptre som søker. om ikke spørsmålet ble drøftet på landsmøtet, og 

om ikke samtlige av landets lokale og regionale museer samtykket. Mer fant man det riktigere gi en 

generell uttalelse til Finansdepartementet med en begrunnet støtte til alle bygningshistoriske 

museers tiltak. Stortinget hadde imidlertid vedtatt en forutsetning for bevilgningene fra 

Pengelotteriet at departementet skulle føre regnskapsmessig kontroll med midlenes anvendelse. Ved 

dette vedtaket fikk Norske museers landsforbund en mulighet til posisjonering. Departementet 

henvendte seg nemlig til forbundets styre for en sakkyndig vurdering av utførte arbeider, i 

forbindelse med utbetaling til det enkelte museum.  

  Forholdene ble på denne måten lagt til rette for et nærmere samarbeid mellom museenes egen 

interesseorganisasjon og staten. Departementets behov for fagkompetanse var avgjørende, og 

landsforbundet rådde over denne i kraft av sin medlemsmasse. Posisjoneringen fortsatte med 

uforminsket kraft. På landsmøtet i 1930 ble det vedtatt at museenes søknader skulle sendes gjennom 

styret i forbindelse med forventede bevilgninger i 1932, som påtok seg ansvaret for å forberede 

                                                                                                                                                                  
landsforbund årsberetining for året 1920-21‖, i F, Aarsberetning for 1920—21, oreningen til Norske Fortidsmindesmerkers bevaring (Kristiania 

1921).222.
 

510 Brøgger, A.W., Museumsarbeidet 1925–26, Norske museers landsforbunds Årsberetning for aaret 1925-26, i 
 
Aarsberetning for 1926,

  
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1927), 213-214. 

511 Stortingsforhandlinger 1927, Stortingsproposisjon nr, 69, Innstilling S. nr. 179, behandlet i Stortingstidende 1927, 2681 – 2693. Debatten i 
 

Stortinget omhandlet i liten grad museenes søknader om bidrag fra Pengelotteriets overskudd, med unntak av søknadene fra Bergens Museum og 

Norsk sjøfartsmuseum, Oslo, sidene 2883, 2686, 2687. 

512 Brev fra Glomdalsmuseet til styret i Norske museers landsforbund, 8. mars 1927, referert til i A.W. Brøgger, Museumsarbeidet 1926-27, 
 

Norske museers landsforbund årsberetining for året 1926-37‖, i Årsberetning for 1927, Norske Fortidsmindesmærkers bevaring (Oslo 1929), 175. 
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saken på beste måte. Den vedtatte innstillingen ble deretter oversendt departementet og 

medlemmene. Under denne behandlingen hersket det usikkerhet om museenes ville bli tilgodesett.  

Medlemsmuseene ble oppfordret ti å ta opp saken med sine representanter på Stortinget. Samtidig 

presiserte landsforbundets styre nødvendigheten av en felles holdning.  Museenes søknader skulle 

sees under ett, og ikke som enkeltstående tiltak. Aksjonen måtte framstå samlet. For å holde sin 

posisjon, var det viktig å holde fast intensjonen om en felles holdning og en felles tilnærming, selv 

når man ba de enkelte museene ta kontakt med sine representanter.  

 Posisjoneringen bidro til at forbundet sto fram i offentligheten som museenes samlende organ, 

og de mindre museenes faglige, kvalitetssikrende, for ikke å si, kontrollerende faginstans. Norske 

museers landsforbund fikk også etter hvert oppgaven med å systematisere informasjonen 

departementet trengte når det gjaldt opplysninger om museenes eiermodeller, inntektsforhold, 

samlinger, virksomhet osv.  Et forsøk på å foreta denne kartleggingen kom i 1938 i form av et 

initiativ fra departementet til landsforbundet om å bygge opp et sentralarkiv for museene.
513

 

Pengelotteriets tildelinger og den saksbehandlingspraksis som fulgte, endret samarbeidsrelasjonen 

mellom landsforbundet og kirkedepartementet etter 1927. Den samme endring fant også sted på en 

rekke andre samfunnsområder.  

  Geir Vestheim beskriver relasjonen mellom statlige myndigheter og bibliotekfeltet, og 

lanserer i den forbindelse begrepet korporativ pragmatisme som kjennetegn på relasjonen.
514  

Norsk 

bibliotekforening (1913) ble etablert av profesjonsgruppen bibliotekarer. Etableringen og det nære 

samarbeidet med staten/ kirkedepartementet oppsto som et resultat av arbeidsdeling, spesialisering 

og profesjonalisering av bibliotekarbeidet, og skjøt fart fra slutten av 1800-tallet. Opprettelse av en 

bibliotekarutdannelse i flere land var et uttrykk for dette. Også i Norge ble bibliotekarbeid en 

spesialisert profesjon, også før opprettelse av en egen bibliotekskole (1940). På grunn av spesial-

kompetansen bibliotekarene hadde, kom de i en monopolsituasjon i forhold til departementet.  

                                                 
513 Kartleggingen skjedde i form av et cirkulære til museene. Det inneholdt til sammen 19 punkter hvor Norske museers landsforbund på vegne av 

 
departementet, ønsket å få svar på spørsmål om hvem som hadde stiftet museet, hvor mange medlemmer det var i museumsforeningen, hvem som 

var formann og hvor ofte vervet var på valg. Videre ønsket man opplysninger om hvem som var museets faglige bestyrer og hvordan økonomien 

var basert, herunder hvor mye som kom fra medlemskontingent, inngangspenger, om museet hadde egne fond og hvor store de årlige bidragene fra 

stat, fylke og kommune beløp seg til. Det var også ønskelig med opplysninger om hvilke andre økonomiske kilder museet hadde, slik som tilskudd 

fra banker, inntekter ved arrangementer, utstillinger og fester osv. Når det gjaldt eiendommer ble museene spurt om hvilke faste eiendommer de 

hadde og hvilke brann og tyverisikringer som her var foretatt. Det ble også spurt etter hvem som hadde utarbeidet planen for museumsanlegget og 

hvem som (eventuelt) hadde tegnet museets utstillingsbygning. For samlingenes vedkommende ble det spurt etter størrelsen på den årlige 

tilveksten. Museene ble til sist bedt om å redegjøre for størrelsen på sitt byggefond om de hadde et slikt, samt å sende inn fotografier av de enkelte 

bygningene som inngikk i anlegget og plantegninger av hele museumsområdet. Av sistnevnte skulle det framgå hva som var blitt realisert. Norske 

museers landsforbund, Cirkulære til museene, datert 22. mars 1939. Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ej boks 0705. 

Riksarkivet, Oslo. 

514 Vestheim (1997), 229.  
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Ved at bare bibliotekarer ble rekruttert til stillingen som bibliotekkonsulent, oppsto det på denne 

måten en indre korporatisme på bibliotekfeltet. Norsk Bibliotekforening hadde reelle muligheter til 

posisjoner i departementet.  

  Som uttrykk for denne indre korporatismen i mellomkrigstiden viser Vestheim blant annet til 

rollen som bibliotekpolitisk formidler for departementet, deltakelsen i Folkeopplysningsnemda, 

samarbeidet om bibliotekloven og så videre. For Norske museers landsforbund kan man se noe av 

den samme utviklingen, selv om feltet her var langt mindre rustet enn bibliotekfeltet. For det første 

fantes det ikke en egen museumslov, heller ikke en egen utdanning. Spenningene innad i feltet var i 

tillegg stor med bakgrunn i de ulike institusjonstypene som preget det.  

  Historikeren Trond Norby viser i denne sammenheng også til at i de første tiårene av 1900-

tallet var regelstyret et bærende prinsipp i norsk politikk. Vedtak skulle fattes på grunnlag av lover 

og regler og i samsvar med departementenes tradisjoner for hvordan saker skulle løses. Et prinsipp 

som tilhørte 1800-tallets ‖rettstat‖ og ble holdt i hevd av regelorienterte byråkrater. I Norge var 

1800-tallets ‖rettstat‖ en kombinasjon av valgdemokrati og rutinestyre. I Storting og regjering satt 

generalistkompetansen. I departementene fant man jurister og andre regelorienterte byråkrater. Ikke 

sakkyndige innenfor det respektive departements arbeidsområde.  

I løpet av 1900-tallet forskyves tyngdepunktet i retning av et partstyre preget av ulike former for 

korporative samarbeid og fagstyrer, hvor sektorspesialistene spiller en sterk rolle. Fagstyret sto som 

et konkurrerende administrativt prinsipp til regelstyret.
 515 

For museenes del var med bakgrunn i 

dette i statens interesse i første del av 1900-tallet vendt mot normerende regler og funksjons-

fordelingen, eksempler på regelstyrets oppmerksomhet. Stortingets begynnende debatter rundt 

forenkling av budsjettframleggene, med kirkedepartementets økte myndighet i forvaltningen, vitner 

i sin tur om et skritt mot større fagstyre med bruk av sektorspesialister i byråkratiet. I denne 

konteksten kunne Norske museers landsforbund posisjonere seg som et samarbeidsorgan for 

departementet. 
 

  Hva kan så sies å framstå som bærende motiv når offentlige myndigheter velger korporative 

løsninger. Et motiv, sier Nordby, er å utnytte den ekspertisen som særorganisasjonene besitter i 

planlegging og saksforberedelse. Et annet motiv er å oppnå kontroll innenfor et område, bl.a. for å 

dempe konflikter og innkapsle motsetninger i institusjonelle former. Et tredje motiv er å gjøre 

interessegruppens medansvarlig for offentlige vedtak. Det fjerde kan sies å være at staten trekker 

organisasjonene inn i varige samarbeid for å opprettholde et godt forhold generelt. Alle disse fire 

grunnmotivene kan sies å være medvirkende i samarbeidsrelasjonen mellom landsforbundet og 

kirkedepartementet.
516

  

                                                 
515 Trond Nordby, Korporatisme på norsk 1920-1990 (Oslo 1994), 17-19. 

516 Ibid. 
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De første antydningene til korporatismens inntreden i museumssektoren kunne på denne måtes sees 

allerede i forbindelse med Kulturminnerådets opprettelse. Her ble behovet for eksperthjelp koblet til 

behovet for å gjøre kulturvernfeltet medansvarlig for offentlige vedtak. Stiftingen av Norske 

museers landsforbund bidro til å føre samarbeidet mellom departement og felt inn i en ny fase. 

Behovet for eksperthjelp, medansvar i vedtaksprosessen, behovet for å dempe mulige konflikter og 

det generelle ønsket om godt samarbeidsklima. For museene var det et mål å komme fram med egne 

krav. Sammenlignet med den utvikling som Vestheim beskriver på bibliotekområdet, lyktes likevel 

ikke museene på samme måte i sine korporative bestrebelser. Museumssakene ble ikke på samme 

måte som folkebibliotekene integrert i statsforvaltningen. Det ble ikke opprettet noe eget 

museumskontor. I stedet valgte kirkedepartementet å opprettholde og videreføre samarbeidet med 

Norske museers landsforbund. En løsning videreført, om enn i litt ulike former, til begynnelsen av 

1990-tallet. 

 

 

 

3.3. 

DEN POLITISKE VIRKELIGHETS PROBLEM 
 

Ved inngangen til 1920-årene framsto de lokale og regionale museene som aksepterte institusjoner i 

den statlige politikken på museumsområdet, og det var i ferd med å bli skapt et sett av felles regler 

og en ramme rundt en statlig myndighetspraksis overfor denne gruppen av museer. I den forstand 

ble den statlige politikken overfor lokale og regionale museer institusjonalisert.
 517

  

 Prinsippene som var framlagt av departementet i 1911, og gjort gjeldende fra statsbudsjettet 

for 1912 i form av ‖normerende regler for statsbidraget‖ til lokale og regionale museer, ble stående. 

Departementets ønske om en nærmere definering av hvilke museer som kunne påregne statstilskudd 

fortsatte likevel til et par år inn på 1920-tallet. Debatten kulminerte i 1923 i forbindelse med 

departementets forslag om å fjerne hovedandelen av de lokale museene, nemlig bygde-museene, 

som berettiget til tilskudd.
518

 Forslaget ble framlagt under regjeringen Halvorsen II, og under 

departementets statsråd Ivar Bergersen Sælen fra Høyre. Forslaget ble avvist av Stortinget og med 

det stilnet den mest intense debatten om i hvilken grad bygdemuseene hadde en plass i den statlige 

                                                 
517.Med institusjonalisering forstås i denne sammenheng hvordan staten som myndighstes- og forvaltningsorgan orienterte sin atferd mot et felles

 
 sett av regler, normer og verdier og etablerte en praksis som formaliserte dette gjennom et regelverk. Se i denne sammenheng  Douglas C. North, 

Institution, Institutional change and Economic performance (Cambridge 1990); Richard W. Scott, Institutional organizations  (Thousands Oaks 

1995), referanser hentet fra Frode Veggeland, ‖Institusjonalisering av internasjonale standarder som reguleringsform: Codx Alimentarius 

Commission møter WTO‖, Notat 2004-20, Snter for matpolitikk og marked/ Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Internettversjon: 

http://www.nilf.no/Publikasjoner/Notater/Bm/2004/N200420Hele.pdf (15.2.2009).
 

518 Stortingsproposisjon nr. 1 1923, hovedpost V, kap. 3, 4-7. 

http://www.nilf.no/Publikasjoner/Notater/Bm/2004/N200420Hele.pdf
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politikken for en lang periode. Ikke før Norske museers landsforbunds forslag om Landsplan ble 

lansert i 1947, ble debatten om bygdemuseene og stastilskudene tatt opp igjen.  

Hva Stortinget i større grad var opptatt av var hvordan den vanskelige økonomien i mellom-

krigstiden påvirket museenes rammevilkår. Stortinget var i den sammenheng opptatt av å 

opprettholde tilskuddene til det antallet museer som allerede var ført opp i statsbudsjettet, uten å 

redusere antallet mer enn det som var helt nødvendig. Innvilgelse av statstilskudd til nye 

søkermuseer var det på den annen side ikke rom for. Debatten om statens politikk overfor lokale og 

regionale museer kom av denne grunn ikke til å handle så mye om prinsipper og retningslinjer.  

  Et annet aspekt kom imidlertid til å gjøre seg gjeldende. Det var departementets nye initiativ 

med å bygge opp et sakkyndig apparat som det kunne henvende seg til i museumsspørsmål. Fra 

departementets side hadde det tidlig vært tatt spredte initiativ for å knytte til seg fagkompetanse fra 

museumsmiljøet. Gabriel Gustafson og Hans Aalls inspeksjonsreiser, Riksantikvar Harry Fetts 

forslag om en antikvarisk kommisjon og organiseringen av Kulturminnerådet, kan sees på som 

initiativ i denne retning. Kulturminnerådets avvikling i 1925 skapte imidlertid et vakuum, og det 

forelå fra departementets side ikke noe reelt alternativ for å oppnevne et nytt statlig organ. Norske 

museers landsforbund framsto med det som et mulig (og eneste) alternativ som departementets 

sakkyndige instans.  

Det interessante i min undersøkelse er likevel hvordan landsforbundets oppmerksomhet om lokale 

og regionale museer hvordan både direkte og indirekte bidro dette til et samarbeid mellom 

departementet og landsforbundet. I dette kapitlet undersøkes derfor nærmere hvordan samarbeidet 

mellom departementet og Norske museers landsforbund vokste fram og hvilken form det fikk. I den 

sammenheng er det også av interesse å gå igjennom hvilke saker og spørsmål i tiden som bidro til 

samarbeidet og hvordan disse kom til å sette sitt preg på politikkutviklingen. 

 

 

Mellomkrigstiden - et endret politisk klima 

 

Det politiske klimaet i Norge endret seg utover i mellomkrigstiden. På landsmøtet i Det Norske 

Arbeiderparti i 1918 vant en mer radikal politisk retning fram, og arbeiderbevegelsen sto mer og 

mer for en internasjonalt orientert ‖modernistisk‖ orientert politikk, hvor klassekamp sto sentralt. 

Dette fikk også følger for forståelsen av det norske, og hvordan det nasjonale ble forfektet og 

forankret. Sosialistenes ekspansjon og radikalisering bidro på sin side til en utvikling hvor 

grupperinger til Høyre i det norske samfunnet anvendte nasjonalismen i sin kamp mot sosialismen. 

Norsk nasjonalisme etter 1. verdenskrig kan med det forstås å dreie i retning av fragmentering og 

Høyredreining.  
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Historikeren Odd-Bjørn Furu, framholder i den sammenheng at den sosiale og politiske splittelsen i 

mellomkrigstiden, hadde et grunnlag i uenighet om det kulturelle grunnlaget for nasjonen.
519

  

 I hvilken grad dette påvirket inndefineringen av kulturelle uttrykk og tradisjoner i museenes 

arbeid blir da et interessant tema. Spørsmålet blir også hvilken representasjon av det ‖det norske‖ 

og norsk kultur, som museene i mellomkrigstiden gjorde seg til talerør for. Med en radikalisert 

arbeiderbevegelse og vektlegging av det internasjonale, og et museumsfelt som i stor grad formidlet 

det førindustrielle samfunnets kultur, kan noe ligge i at arbeiderbevegelsen i så liten grad inkluderte 

museene i sin kulturkamp.  

 Etter valget i 1935 kom Arbeiderpartiet i maktposisjon. Ved at partiet nå måtte forholde seg til 

en større velgermasse, påvirket det også gradvis partiets verdigrunnlag. Endringen viste seg i 

holdningen til det nasjonale, en dreining mot kulturell integrasjon og en bredere anlagt nasjonal 

samlingsprosess. Historikeren Svein Ivar Angell framholder i den forbindelse at store deler av 

arbeiderklassen hadde sympatisert med det nasjonale verdigrunnlaget gjennom hele 

mellomkrigstiden.  

Utover 1930-tallet fant det sted en endring innenfor arbeiderbevegelsen, som bidro til å integrere 

arbeiderkulturen inn i det nasjonale fellesskapet.
520

 Det politiske klimaet endret seg i Norge, som i 

andre europeiske land, utover i mellomkrigstiden. Landsmøtet i det Norske Arbeiderparti innvarslet 

en radikalisering og arbeiderbevegelsen kom til å stå for en internasjonal modernistisk orientert 

politikk, der klassekampen sto sentralt. Sosialistenes frammarsj og radikalisering bidro på sitt vis til 

en utvikling der grupperinger på Høyresiden i norsk politikk benyttet seg av nasjonalismen i kamp 

mot sosialismen.  

  I hvilken grad dette kom til å påvirke den statlige politikken overfor de lokale museene i 

mellomkrigstiden er et interessant tema som er lite utforsket. I seg selv utgjør det et eget 

forskningsprosjekt. Nå er det ikke de lokale og regionale museene som instrument i politisk 

ideologi som er fokus i denne avhandlingen, perspektivet er mer begrenset. Først og fremst er min 

undersøkelse av den politikk som Stortinget valgte å føre overfor denne gruppen museer.  

 På den annen side vil noen aspekter ved museenes tilhørighet i politiske sammenhenger være 

av interesse der det er relevant å se om det gjenspeiles i politikkens motiveringsgrunnlag og 

argumentene i Stortingets debatter. Eller, om det ikke gjorde det. Spørsmålet blir da om det, på 

bakgrunn av avhandlingens kildemateriale, er mulig å si noe om brytningene mellom den politiske 

Høyresidens forsvar av det nasjonale og arbeiderbevegelsens kritikk av museenes kulturhistoriske 

ståsted, fikk følger for den politikk som ble ført i mellomkrigstiden overfor lokale og regionale 

museer. Spørsmålet blir også hvilke ideer som satte sitt preg på det lokalhistoriske vernearbeidet i 

                                                 
519 Odd-Bjørn Furu, ‖Mellomkrigstid 1920-1940‖, i Norsk utenrikspolitisk historie, bind 3 (Oslo 1996), 23. 

520 Svein Ivar Angell, Frå strid til nasjonal integrasjon, KULTs skriftserie nr. 29, Norges Forskningsråd (Oslo 1994), 138 
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Norge i mellomkrigstiden. Politisk kan dette i sin tur settes inn i en ramme hvor oppmerksomheten 

ikke lenger bare var vendt mot sentrale og lokale museer i kampen for å definere det norske, men 

hvor også definisjonen av det ‖norske‖ ble satt inn som en motvekt mot de internasjonale 

strømninger.  Strømninger som virket inn på alt fra arkitektur og design på den ene siden og 

politiske motsetningsforhold på den andre.
521

  

 

 

Økonomiske kriser og en vanskelig parlamentarisk situasjon 

 

I årene 1900 til 1940 gjennomlevde Norge to alvorlige økonomiske kriser. Den ene inntraff etter  

1.verdenskrigens slutt. Den andre i etterkant av børskrakket i USA i 1929. Den første verdenskrigen 

førte for Norges del på sin side til økonomisk oppsving. Landet var nøytralt og nøt godt av den 

krigskonjunktur som rådde. Ved krigens avslutning var landets økonomi på grunn av dette 

‖overopphetet‖, og veien tilbake til en mer ordinær økonomisk situasjon skulle vise seg å bli 

smertefull. Utpå vinteren 1920 – 1921 satte den økonomiske nedgangstiden inn for alvor. Det 

syntes som om hele pengevesenet var kommet ut av sporet og grunnlaget begynte å svikte. 

Næringslivet slo alarm, banker og forsikringsselskaper kom i vanskeligheter, bedrifter gikk konkurs 

eller måtte redusere arbeidsstokken.  

 I Stortinget ble etter hvert sparelinjen gitt første prioritet. Statens utgifter måtte ned, selv om 

det gikk ut over løsninger av viktige samfunnsoppgaver. Samtidig var det behov for å øke statens 

inntekter. Denne kom i form av høyere skatter og økte avgifter og tollsatser. Med skiftende 

mindretallsregjeringer var det heller ikke mange som var av den oppfatning at det for alvor var 

mulig for Stortinget og de ulike regjeringer gjennom finanspolitiske tiltak å øve en bestemmende 

innflytelse over kreftene i landets økonomiske liv. Venstre hadde sittet med regjeringsmakt fra 1913 

til 1920.
522

  

 Årene mellom 1920 og 1940 hadde Norge ikke mindre enn 12 regjeringer, hvorav flere var 

mindretallsregjeringer. Det politiske bildet var også karakterisert ved at mens 1920-tallet hadde 

skiftende regjeringer med enten Venstre i posisjon eller Høyre og Frisinnede Venstre i posisjon, 

hadde Bondepartiet regjeringsmakt ved inngangen til 1930-tallet, for deretter å bli avløst av Venstre 

i 1933. I 1935 kom så det Norske Arbeiderparti til regjeringsmakt, men da i en samlingsregjering 

med Venstre, Høyre og Bondepartiet fram til okkupasjonen 9. april 1940. Regjeringen fortsatte sitt 

virke under hele krigen i London. 
523 

                                                 
521. Hans Fredrik Dahl, De store ideologienes tid 1914 – 1955, red. Trond Berg Eriksen og Øystein Sørensen, Norsk Idéhistorie, bind V (Oslo 2001). 

522 Regjeringen Knudsen II (31.1.1913 – 20.6.1920)., Opplysning hentet fra  http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm (2008). 

523 Norge hadde i årene mellom 1920 og 1940 følgende regjeringer:
 
Regjeringen Halvorsen (Høyre+Frisinnede Venstre), 21.06.20-21.6.21,

 
 regjeringen Blehr II (Venstre), 22.06.21-15.03.1923, regjeringen Halvorsen II (Høyre +Frisinnede Venstre), 06.03.1923-29.05.1923, 

http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname
http://extweb3.nsd.uib.no/data/polsys/Index.cfm?ArkivNr=20&Institusjonsnummer=2&Typetekst=97&Spraak=&UtSide=Index.cfm%3FArkivNr%3D20%26Institusjonsnummer%3D2%26Typetekst%3D97%26Spraak%3D&Uttaksnummer=41&Regjeringskode=30&sort=1
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I følge Stortingshistorikeren Tim Greve gjorde de hyppige regjeringskrisene og forsøkene på å få til 

parlamentariske flertallsgrupperinger i Stortinget det også vanskelig å føre noen konsekvent linje i 

økonomiske spørsmål, ettersom det på mange måter hersket en uavklart situasjon mellom Storting 

og regjering. Stortinget på sin side forlangte at Regjeringen var den som skulle ta initiativ til 

nedskjæringene. Etter at budsjettet var kommet til Stortinget var det liten utsikt til å gjennomføre 

reduksjoner.
524

 På kulturområdet, som på en rekke andre politikkområder, aktualiserte de vanskelige 

økonomiske tidene en ny kulturpolitisk debatt, en debatt som også kom til å omfatte museene. 

Debatten kom derfor til å handle om statens rolle, og statens oppgaver i finansieringen av landets 

kulturliv.  

 De vanskelige økonomiske tidene aktualiserte på denne måten til sin en ny museumspolitisk 

debatt om hvilke museer som i første rekke var statens anliggende. Fra en del stortings-

representanters side ble det lagt fram at selv om disse museene i første rekke var av lokal stedlig 

betydning, var det også i statens interesse at de ble opprettholdt.  Det beste tegnet på anerkjennelse 

lå i et statsbidrag av ‖passende‖ størrelse. En lokal finansiering var en forutsetning for statsbidrag, 

og denne skulle sikres ved at de respektive museenes hjemkommuner på en eller annen måte var 

involvert i finansieringen. Denne lokale finansieringen kunne komme fra flere kilder, men de som 

fra Stortingets side ble ansett som de mest forutsigbare var sparebankene eller de respektive 

vertskommunene. Statens bidrag på sin side, skulle være en bekreftelse på at de lokale museene 

som fikk innvilget dette, ble drevet på ‖rett måte‖. 

 

 

Museenes inntektsgrunnlag  

 

Hadde de lokale museenes inntekstgrunnlag vært usikre i årene fram til 1920, ble det ikke bedre i 

løpet av mellomkrigstiden. Den frivillige og ulønnede innsatsen var bærebjelken. I henvendelser til 

departementet, om det var fra landsforbundet eller fra museene selv, gjenfinnes gjerne ord som 

‖offervilje‖ og ‖mange menneskers oppofrende arbeid‖ når museumshverdagen beskrives. Kjernen 

i denne argumentasjonen var at det ikke var statens fortjeneste at store kulturverdier var blitt bevart 

for ettertiden, det var den frivillige innsatsen.  

                                                                                                                                                                  
regjeringen Berge (Høyre +Frisinnede Venstre ), 30.05.1923-24.07.1924, regjeringen Mowinckel I (Venstre), 25.07.1924-04.03.1926, regjeringen 

Lykke (Høyre +Frisinnede Venstre), 05.03.1926-27.01.1928, regjeringen Hornsrud (Det Norske Arbeiderparti), 28.01.1928-14.02.1928, 

regjeringen Mowinckel II (Venstre), 15.02.1928-11.05.1931, regjeringen Kolstad (Bondepartiet) 12.05.1931-13.03.1932, regjringen Hunseid 

(Bondepartiet), 14.03.1932-13.03.1932, regjeringen Hunseid (Bondepartiet), 14.03.1932-02.03.1933, regjeringen Mowincel III (Venstre), 

03.03.1933-19.03.1935, regjeringen Nygaarsvold (Det Norske Arbeiderparti/+ Høyre+Bondpartiet+Venstre), 20.03.1935-24.06.1940. 
 

Opplysninger hentet fra, http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm (2008). 

524 Greve (1964), 294-295. 

http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname
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Landet var ved museenes hjelp kommet i besittelse av verdier som mangfoldige ganger oversteg 

hva det kostet staten.
 525  

I forhold til de marginale beløp som statens bidro med til disse museene 

kan denne virkelighetsbeskrivelsen sies å være riktig. Å basere virksomheten på frivillig innsats 

førte med seg et usikkert driftsgrunnlag. De lokale og regionale museene levde med det under en 

stor grad av usikkerhet, forårsaket både av interne forhold og faktorer i omgivelsene.
526

 
 

 En lesing av museenes jubileumsskrifter forteller om en tilbakevendende dårlig økonomi, 

kombinert med dristige investeringer. ‖Museet blei tufta berre på ei von‖, heter det bl.a. om 

Laagdalsmuseet på Kongsberg.
527

 Noen grunnkapital hadde museet ikke, men det ‖nyfødte‖ barnet 

var kjært for de som var utstedt til å ta hånd om museets utvikling. Låneopptakene var for mange 

museers vedkommende urovekkende høye. Innkjøp av museumstomt, bygninger og samlinger 

skjedde gjerne ved lån i lokale banker. For museet i Valdres var situasjonen så alvorlig at den 

største kreditoren, Øystre Slidre Sparebank, i 1933 truet med tvangsauksjon. Året før hadde det vært 

på tale å selge hele museet til Gjøvik by. Museet hadde alt i 1930-årene prøvd å få Valdres-

kommunene til å ta over noe av gjelden. Men slik den økonomiske situasjonen var i 1930-årene 

våget ikke kommunene dette ansvaret.  

 Hva var så de lokale og regionale museenes viktigste inntektskilder? En sentral aktør var de 

lokale sparebankene, som på mange måter var for de fleste mindre museene som brennevinslagene 

var for de store.
528

  Går man i tillegg til beretningene ser man også at oppfinnsomheten var stor. 

Gavene var mange, penger ble samlet inn. Såkalte ‖redningsbøker‖ fantes enkelte steder. Dette var 

bøker hvor folk kunne skrive seg inn og gi en pengegave til museet. Invitasjoner til utflyttede 

sambygdinger, i Kristiania eller Amerika, om å bidra til museet ble sendt ut og formidlet. 

Lotterivirksomheten, de såkalte ‖lutspelene‖ med innsamlede gevinster, var også en storstilt 

virksomhet. I tillegg ble det årvisst arrangert fester, tilstelninger, sågar filmframvisninger ble 

forsøkt. Ambisjonen var å kombinere arrangementene med det folkeoppdragende. Temakvelder og 

oppføring av historiske spill ble prøvd. Utleie av bygninger og areal, hvor dette var mulig, ga også 

en kjærkommen inntekt.  

 Museene tok også inngangspenger, men kostnadene kunne lett gå opp i opp med inntektene. 

På Voss Folkemuseum kostet til eksempel inngangsbilletten 50 øre til utstillingen i 1929, og billett 

til hele museet også 50 øre. Det var rabatt for familier, skoleklasser og grupper. Neste år ble prisen 

redusert til 50 øre for museet inklusive utstillingen.  

                                                 
525 Eivind S. Engelstad, ‖Museumsarbeidet 1936-37, Norske museers landsforbund årsberetining for året 1926-37‖, i

 
 Årsberetening for 1938, i

 
 Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1938), 199-200. 

526 James. D. Thompson, Hur organisationer fungerar (Stockholm 1971). 

527 Såtvedt (1949), 12. 

528 Oppføring av sparebankenes bidrag er å finne i de fleste av museenes jubileumsberetninger. Disse bidragene kunne være engangsbeløp eller  

årvisse bidrag. 
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Alle billettinntektene gikk til godtgjøring til vaktmannen på museet som også fikk en liten sum i 

tillegg til det.   

 Når det kom til forholdet til staten var alliansen med politikere fra eget distrikt sett på som en 

nødvendighet. Selv om statsbidraget var lite, var det et mål å oppnå det. Ikke minst fordi det kunne 

utløse lokale faste bidrag, som museet var avhengig av å skaffe for å få ubetalt statsbidraget. Samlet 

sett gir imidlertid museenes egne beretninger et bilde av at mye av initiativtakernes tid gikk til å 

skaffe til veie penger, mer enn til det å drive museum. I tillegg til økonomiske bidrag til å holde 

virksomheten oppe, bidro de statlige bidragene symbolsk også til at museene kunne defineres inn i 

et politisk oppdrag.   

 De mange bidragsyterne bidro på sin side til å skape et ‖selvgrodd‖ museumslandskap. 

Lojaliteten til lokalmiljøet var langt større enn til statlige myndigheter ettersom institusjonenes 

eksistens og virksomhet var avhengig av hvilket forhold det opparbeidet til sine omgivelser og sine 

egne nære støttespillere. Spørsmålet som kan være i relevant å stille i denne sammenhengen er 

hvordan denne blandingsøkonomien og de mange kontaktflatene, virket inn på de Stortingets ønske 

om en mer avklart funksjonsfordeling mellom de større og de mindre museene.  

 

 

Departementets forslag om å utelate bygdemuseene fra statsbidrag  

 

I de første årene av 1920– tallet preges debatten i Stortinget under budsjettbehandlingen og 

bidragene til museene, av departementets ønske om å revitalisere funksjonsfordelingsdebatten i 

museumsfeltet. Nå gjaldt det ikke bare arbeidsfordelingen, men også et ønske om å dele de ulike 

kulturhistoriske museene inn i kategorier for på bakgrunn av denne struktureringen tydeliggjøre 

hvilke museer som kunne påregne et statlig økonomisk bidrag. I løpet av de to første tiårene av 

1900-tallet hadde gruppen av bidragsmottakere økt. I tillegg hadde staten utvidet sitt engasjement 

når det gjaldt hvilket ‖nivå‖ som skulle være et statlig ansvarsanliggende. For de kulturhistoriske 

museenes vedkommende var det utenom sentralmuseet Norsk Folkemuseum et mellomnivå av 

fylkesomfattende eller de distriktsomfattende museene som nå udiskutabelt inngikk i statens 

ansvarsområde. Når det kom til bygdesamlingene og de små bymuseene var likevel oppfatningene 

fremdeles delte.  

  I forbindelse med budsjettforhandlingene 1922-23 brakte departementet, under Høyrestatsråd 

Sælen, opp spørsmålet om statens ansvar for ‖bygdemuseene‖ på nytt. Denne gang i form av et 

utførlig forslag fra departementets side om hvordan de lokale museene skulle kunne deles inn i en 

hierarkisk struktur med en presisering av hvilke museumskategorier som burde kunne nyte godt av 

statlige bidrag.  
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Departementets budsjettforslag dette året inneholdt da også en fyldig redegjørelse over de ulike 

museumsnivåer som fantes i landet, med en inndeling i kategorier som bygdemuseer, 

distriktsmuseer og sentralmuseer.
 529

  

  Spørsmålet som ble reist fra departementets side var om ikke staten nå burde innskrenke sine 

tilskudd til bygdemuseene og heller konsentrere dem om de regionale museene, det vil si 

fylkesmuseene og distriktsmuseene. Ønsket var å fjerne bidragene til de helt små museene som ikke 

hadde potensial til å utvikle seg til distriktsmuseer. Som små lokale og regionale museer kunne de 

leve sitt ‖stille‖ liv, og få sitt underhold av den bygd eller by de hadde lokal tilhørighet til. Staten 

burde på sin side, konsentrere seg om de museer som hadde et mer omfattende mål og var av mer 

varig interesse, enn de små lokalmuseene som ‖hist og her‖ grodde opp, delvis i konkurranse med 

hverandre og sannsynligvis til hinder for mer omfattende planer av større allmenn og varig 

betydning. Det var derfor faglig betenkelig at de små bygdemuseene skulle representerte en fare for 

at arbeidet med innsamling, bevaring og formidling av bygninger og gjenstander ble stykket opp. 

Oppfatningen var at slike samlinger i lengden ikke hadde mulighet til å opprettholde interessen, 

ikke engang ‖innen bygden selv‖. En slik lokal samling risikerte derfor å bli en bortgjemt og glemt 

liten skatt, som kun et fåtall, om noen, husket og interesserte seg for. Det var en skatt, som visstnok 

en gang imellom ved særlige anledninger kunne bli tatt frem til beskuelse, men hvor betydningen 

for den store allmennheten og som middel til å belyse landets kulturhistorie, var liten, sett opp mot 

hva den kunne være, om den fikk plass i et distriktsmuseum. Distriktsmuseenes oppgave var 

nettopp å framvise de ‖større sammenhenger‖ og illustrere fortidens kultur for en større landsdels 

vedkommende. Når både interessen for de små museene og den vanskelige økonomien satte inn, 

ville det til sist føre til sammenbrudd. Følgen av sammenbruddet var ikke bare at institusjonene 

opphørte, men også at samlinger som kunne ha stor antikvarisk verdi kunne gå til grunne.  

  På bakgrunn av denne forståelsen av situasjonen i museumsfeltet ønsket man fra 

departementets side å starte opp arbeidet med en revisjon av den gjeldende bevilgningspraksisen. 

Veksten i antallet bygdemuseer, kombinert med at Stortinget ikke hadde gitt departementet klare 

retningslinjer for hvilke kategorier blant de lokale museene som kunne tildeles statstilskudd, ville 

kunne ha som følge at staten ikke i ønskelig grad kunne yte bidrag til de ‖mest verdifulle og 

levedyktige samlingene‖.
530

 Kontrollen med museenes virksomhet, hvordan tilskuddene ble brukt 

og hvordan museene forvaltet sine samlinger, både de som var innkjøpt for statstilskuddet og de 

som var finansiert med andre midler, var også komplisert, sett fra departementets side, når antallet 

tilskuddsberettigede museer ble så stort.  

                                                 
529 Stortingsproposisjon nr. 1, hovedpost V, kap. 3, 4-7, Stortingsforhandlinger 1923 innstiling S. XXVI, 2, behandlet i Stortingstidende 1923

 
(7 d), 

 
1479 – 1480 og 1482 – 1483 og 1485 – 1490. 

530 Stortingsproposisjon nr. 1 1923, hovedpost V, kap. 3, 4. 
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Departementet ønsket derfor at de statlige bidragene skulle gis de lokalmuseene som var av en viss 

størrelse. Nærmere bestemt, statstilskudd til kulturhistoriske museer utenom de større, sentrale 

institusjonene, burde være forbeholdt distriktsmuseer og fylkesmuseer. Denne gruppen museer var 

dessuten i ferd med å konsolidere sin virksomhet og med det økte behovet for mer offentlige 

tilskudd. Ved å reservere statstilskuddene til fylkesmuseene og distriktsmuseene kunne man bidra 

til at de lyktes med å arbeide seg opp til å bli faglig sterkere institusjoner. Den enkelte bygd kunne 

fremdeles opprettholde sine små museer. Sannsynligvis ville tilfanget av både gjenstander og 

bygninger kunne tilfredsstille både lokalmuseet og distriktsmuseets behov. Distriktsmuseene burde 

bli overlatt de nødvendige samlinger til den ‖samlede belysning og oversikt‖. De enkelte 

bygdemuseene på sin side, burde ‖i hovedsaken greie sig selv, og ikke trække veksler på staten‖.
531

  

  Departementet ønsket videre å bedre den statlige kontrollen med de museer som ble innvilget 

statstilskudd. Den underliggende begrunnelsen synes å ha vært at med økonomi som virkemiddel, 

skulle den statlige kontrollen av museene styrkes. Konkret gikk forslaget ut på at det ved de museer 

som ved statens hjelp var kommet i stand og hvor denne hjelpen var gitt under bestemte betingelser, 

burde også staten ha adgang til å føre kontroll. Kontrollen skulle i første rekke gjelde museenes 

samlinger og hvordan disse samlingene ble bevart.  

I sakens anledning, og som en del av saksforberedelsen, hadde departementet henvendt seg til 

‖nogen fremstående museumsmenn‖, i første rekke Norske museers landsforbund.
532

 Departementet 

argumenterte da også i budsjettframstillingen at landsforbundet var enig i deres syn på saken og 

støttet forsøkene på å få en avklaring av hvilke museumsgrupper som skulle være berettiget til 

statstilskudd. På den annen side var forbundet opptatt av at statens kontrollmulighet ikke skulle 

begrenses til bare de museene som mottok tilskudd. Departementet hadde et overordnet ansvar for 

at samlingene i de kulturhistoriske museene fikk en forsvarlig behandling. Dette skulle gjelde store 

museer som små museer, og om de var tilskuddsmottakere eller ikke. Som aktuelle tiltak mente 

forbundet at rutinen med at museene sendte sine årsmeldinger til departementet, burde bli bedre. 

Man var også opptatt av å få etablert en ordning hvor de lokale museene, i særdeleshet 

bygdemuseene, kunne sikres faglig hjelp, samtidig som det ble mulig å holde et visst tilsyn med 

deres virksomhet.  

  I Stortinget ble forslaget møtt med motbør, på tross av statsråd Sælens opplysning om at de 

museer som allerede mottok statsbidrag neppe ville bli strøket, verken i inneværende budsjettår 

eller i årene som kom.
533

  Det ble nærmest mobilisert til bygdemuseenes forsvar. Med dette stilnet 

debatten om struktur og statens bevilgningspraksis og den tidligere praksis levde videre.  

                                                 
531 Ibid., kap. 3, 5. 

532 Stortingsproposisjon nr. 1 1923, hovedpost V, kap. 3, 6. 

533 Stortingsforhandlinger 1923 7 d, behandlet i Stortingstidende 1923 1487 statsråd Sælen. 
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De økonomiske nedgangstidene bidro snart til en vanskelig situasjon for alle museene i landet. Når 

strukturarbeidet med inndelingen av museer i kategorier som ville få relevans for statstilskuddets 

innvilgelse og størrelse på nytt ble brakt på bane nesten 25 år senere, skjedde det i regi av museene 

selv, gjennom deres egen interesseorganisasjon.  

 

 

Hambro, Tveiten og Skaar - motpoler i Stortingets strukturdebatt 

 

Det er interessant å se nærmere på synspunkter som kan berette noe om kontrastene i debatten om 

bygdemuseenes berettigelse til statstilskudd. Spørsmålet blir i den sammenheng hvilke 

forståelsesrammer som ble lagt for dagen. Ved å gå nærmere inn på argumentasjonene til tre 

representanter som framsto som aktive i debatten kan man få en illustrasjon på den meningshorisont 

som bygdemuseene ble plassert inn i hos hver av dem, og hvordan de kom til å stå for to ulike 

oppfatninger når det kom til hvilket ansvar staten hadde for disse museene. Representantene i denne 

sammenheng var redaktør Carl Joacim Hambro representant for Høyre fra Kristiania, Ivar Tveiten 

fra vest – Telemark og redaktør Nils Nilsson Skaar fra Hordaland som begge representerte Venstre.   

Allerede under behandlingen av kulturbudsjettet og museenes tilskudd i 1919 ønsket Hambro, som 

da var medlem av Kirke- og skolekomiteen, å drøfte i Stortinget i hvilken grad lokale, og til en viss 

grad også de regionale museene, skulle være berettiget statstilskudd, eller om det skulle være 

forbeholdt de større og sentrale museene. Dette spørsmålet var etter Hambros oppfatning et 

grunnleggende tema, både i diskusjonen om museene og for hele det statlige engasjementet på.
534

 

 

‖Det har stadig været en tendens – stadig mer markert – til at la de store samlede nationale formaal gli tilbake 

ut i periferien og erstatte dem med distriktsformaal paa dette budget – distriktsformaal, hvor bevilgningerne 

kan være meget ønskelige, og hvor de kan være meget naturlige, men hvor de litet hører hjemme paa dette 

budget.‖ 
535

 

 

Hva gjaldt museene definerte Hambro deres hovedfunksjon, i hvert fall til de museer som skulle 

være et statlig anliggende, inn en vitenskapelig og nasjonal ramme. I beskrivelsen av hva den 

nasjonale rammen skulle være, henviste han til en tidligere Høyrerepresentant, Livius Smitts 

uttalelse i Stortinget i 1885, en uttalelse som Hambro hadde like høy grad av gyldighet i 1919 som i 

1885. Smitt hadde den gang sagt at han anså ikke det nasjonale med å være ensbetydende med hva 

som var eiendommelig i de avsides bygder, eller visse deler av landet og hvor gamle skikker, språk 

og levevis var opprettholdt.  

                                                 
534 Stortingsforhandlinger 1919 7 d behandlet i Stortingstidende 1919, 1084 – 85 representanten Hambro. 

535 Ibid., 1086 representanten Hambro. 
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Det var snarere summen av de ‖mægtigste uttryk‖ for hele folkets tanke – og åndsliv som totalitet. 

Det var i dette landets og befolkningens nasjonalitet avspeilte seg.
536

  

 I 1919 var det under hovedpost V, kapittel 3 ført opp 27 lokalmuseer rundt omkring i landet. 

Enkelte av disse museene grenset nært opp til hverandre, slik som de fire bygdemuseene i 

Hordaland.  På statsbudsjettet var ført opp tilskudd til både bygdemuseet på Stord i Sunnhordland, 

bygdemuseet på Kvam i Hardanger, bygdemuseet på Utne i Hardanger og bygdemuseet på Voss. 

For Hambro forekom denne fordelingen som gyldig utover hele landet, og det ville komme flere 

museer til i løpet av de nærmeste årene. Det at man hadde disse museene var for så vidt et naturlig 

utslag av trangen til å bevare det som var eiendommelig for det enkelte sted eller distrikt. På mange 

måter sto man overfor en kulturbevegelse. Men for Hambro var det verken heldig, eller ønskelig at 

disse institusjonene ble ført opp på statsbudsjettet i den form de nå kom, nærmest uten vurdering.  

For ettersom den økonomiske rammen for bevilgninger til museer var liten, ville en slik fordelings-

praksis føre til at det ble vanskelig, om ikke umulig å få reist større bevilgninger til noen form for 

nasjonalmuseer.  

 Hambro trakk her en sammenligning med museumsutviklingen i Sverige og Danmark, og fant 

at enhver som hadde reist i disse landene måtte ha følt en sårhet i møte med de store nasjonalmuseer 

og samlinger, og se hvor langt man sto tilbake på dette området i Norge. Slik det ble budsjettert i 

Norge, kom man aldri til å få noen ‖nationalbevilgning‖ på dette området.
537

 Etter Hambros 

oppfatning burde man derfor i Norge ta mer lærdom av sine granneland, der både de nasjonale og 

de lokale museer ble styrket med den politikk som ble ført. Paradokset var for Hambro at mens 

man, for eksempel i Sverige hvor museumsarbeidet var: ‖saa meget mer udviklet end i Norge‖, og 

hvor de ‖ogsaa i bevaring av det, som er det eiendommelige og karakteristiske for bygdene‖, var 

kommet så mye lengre, bevilget man ikke over statsbudsjettet tilskudd til bygdemuseene. Hva man i 

stedet hadde valgt å gjøre, var å føre opp store bevilgninger til Nordiska Museet, til Nationalmuseet 

og til det sydsvenske museet i Lund og bevilgninger til de mer lokale og regionale museene var 

amtenes, kommunenes og byenes sak. I Danmark hadde Hambro opplysninger om at man hadde 

valgt en noe annen tilnærming. Her bevilget staten til 11 historiske museer i de gamle len, som 

Bornholm og Lolland-Falster. I Norge var tendensen beklageligvis en helt annen. Her var politikken 

å spre bevilgningene ut over det hele land, med noen hundre kroner til hvert museum, med det 

resultat at landet sto uten noe nasjonalt museum, et samlende, typisk og fullgodt uttrykk for hele 

nasjons kulturliv. 

   

                                                 
536 Ibid. 

537 Stortingsforhandlinger 1919 7 d behandlet i Stortingstidende 1919, 1087 representanten Hambro. 
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Hambro vant ikke gehør for å gjenoppta en prinsipiell debatt under forhandlingene dette året.  

Han ble blant annet imøtegått av Venstrerepresentanter Ivar Tveiten, som også var ordfører i 

komiteen. I museumsspørsmålet var Tveiten ‖hjarteleg usamd‖.
538

 Det gjaldt bl.a. Hambros utsagn 

om at man burde gis samlet til et stort nasjonalmuseum og ikke til de lokale og regionale museene, 

som var fylkenes og kommunene ansvar. ‖So kann den tala som ikkje skynar, kva det aalmenne 

folk vilde synes um at alt skal sankas i hop i byane og daa sers i storbyane‖, var Tveitens gjensvar 

til sitt komitemedlem. Og med klar adresse til bygdenes betydning for landet som helhet fortsatte 

han:  

 

‖Me er eit folk med liten nasjonal samkjensle, men noko av det som kann binde oss saman er nettopp minne fraa 

fedrene. Men det gjer ein sanneleg ikkje paa den maaten, at ein samlar alt i storbyane. Eg hadde ikkje venta slik tale 

i 1919.‖
539

 

 

Hambro på sin side svarte sin komitéformann at han var henfallen til nasjonal formalisme, som for 

ham var et tilbakelagt stadium. Hambro hadde talt om landet, og det samlende nasjonale, og 

innenfor denne forståelsesrammen var det ikke et spørsmål om et motsetningsforhold mellom land 

eller by.
540

 Snarere burde utviklingen gå i den retning av at dette gamle motsetsetningsforholdet 

ikke lenger burde holdes ved like. Og med adresse til eldre Stortingsrepresentanter, som Hambro 

fant å være talsmenn for dette motsetningsforholdet, og ‖vokset op i en anden politisk kamptid‖, 

burde de gå i seg selv og ‖forstaa den tankegang som i de nationale materier bevæger den yngre 

slegt‖.
541

 Nå ventet ikke Hambro å finne gehør i Stortinget for sine synspunkter om behovet for en 

nyorientering for kulturbudsjettets ulike poster. Men han var optimistisk. For selv om det skulle ta 

noen år, ville det være dette syn som ville bli det seirende, ‖... og det vil komme en tid naar vor 

nation er mer samlet end den er i dag, hvor den vil se tilbake paa disse debatter og disse budgetter 

som et kulturelt jammersminde‖.
542

 

  Forslaget om å utelate bygdemuseene som departementets fremmet i statsbudsjettet for 1923, og 

ønsket om en debatt hvor Stortinget kom til enighet om hva som skulle være statens ansvar, ble den 

anledningen Hambro hadde forespeilet fire år tidligere. Nå var det departementet som brakte tema 

på bane. Hambro hadde lansert sine synspunkter under Venstreregjeringen Knudsen II. Knudsens 

regjering ble i 1920 erstattet av en regjering bestående av Høyre og Frisinnede Venstre, ledet av 

Otto B. Halvorsen. I de neste fire årene hadde landet ikke mindre enn fire mindretallsregjeringer, 

                                                 
538 Ibid., 1090 representant og komiteformann Tveiten. 

539 Stortingsforhandlinger 1919 7 d behandlet i Stortingstidende 1919, 1091 representant og komiteformann Tveiten. 

540 Ibid., 1092 representanten Hambro. 

541 Ibid., 1093 representanten Hambro. 

542 Ibid. 
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hvorav tre var leder av en koalisjon mellom Høyre og frisinnede Venstre.
543

 Innenfor denne 

politiske rammen hørte departementets forslag om å sløyfe bygdemuseenes mulighet til 

statstilskudd hjemme. De vanskelige økonomiske forhold utover i 1920–-tallet bidro også til at 

diskusjonen om bevilgninger til bygdemuseene spesielt, og til museene generelt, kom opp på nytt 

året etter. Universitets- og fagskulekomiteen hadde hatt forslaget til behandling, men avvist det. 

Denne gangen tok ikke Hambro ordet, men kom bare kort innpå at han tilhørte komiteens 

mindretall, men aktet ikke ‖at opta nogen debat om disse dissenser i år‖.
544

 Det var de samme 

dissenser som hadde gjort seg gjeldende årene før, og de var etter Hambros oppfatning utdebattert.  

  Om Hambro anså debatten om hvilke museer som i disse vanskelige tider burde være statens 

anliggende, var det andre Stortingsrepresentanter som for sin del tok til orde for at Stortinget i disse 

vanskelige tidene ikke gjennom sine reduksjoner av statstilskuddene bidro til at de lokale museene 

forsvant ut av statsbudsjettet. En av disse var Nils Nilsson Skaar. Skaar var den som på mange 

måter samlet motargumentene til det forslag som Hambro hadde lansert i 1919 og departementet 

delvis hadde fulgt opp i 1923 gjennom sitt forslag om å utelate bygdemuseene fra statstilskudd.  

  I følge Skaar kunne departementets budsjettframlegg dette året leses som en melding til 

Stortinget om at lokalmuseene representerte en ‖fare‖ for landet og statskassen.
 545

 De manglet 

oppslutning i lokalsamfunnet og deres situasjon og tilværelse bar preg av manko av nødvendige 

krefter å støtte seg til i drift og administrasjon..  Dette ønsket Skaar å gå i rette med.  

I stedet for denne ensidige kritikken fra den sittende regjering og dennes statsråd, å bringe saken 

tilbake til sine rette dimensjoner. For statskassen var dette en overmåte liten sak, det dreide seg om i 

størrelsesorden kr. 20 000 årlig, ‖ den rene bagatel‖. Med en argumentasjon nærmest hentet ut av 

Berges artikkel ‖Decentralisation‖ fra 1919, begrunnet han de små museenes berettigelse, både i 

samfunnet og på statsbudsjettet. 
546

 Skaars oppfatning av situasjonen var snarere den at de store 

museene og ‖ det store kulturarbeide i landet‖ ville hverken lide noe avbrekk, eller bli forstyrret ved 

at et antall bygdemuseer førte ‖sin stilfærdige, beskjedne tilværelse og virksomhet‖. Om 

departementet ville fortsette med sine ‖utryddelsesforsøk mot de smaa museer, de egentlige 

bygdemuseer‖, ville det på den annen side neppe oppnå å få ‖kverket dem‖, bare å gjøre det enda 

vanskeligere for dem ‖at sutinere.‖
547

   

  Nå var ikke Skaar uenig i at de store museene var av betydning for folkets kulturelle utvikling 

og Stortinget var interessert i at de skulle ha et forsvarlig økonomisk driftsgrunnlag. På den annen 

                                                 
543 Regjeringen Halvorsen , 21.6.1920-21.6.1921 (Høyre og Frisinnede Venstre), regjeringen Blehr II , 22.6.1921-5.3.1923 (Venstre), regjeringen

 
 Halvorsen II, 11.6.1923-29.5.1923 (Høyre og Frisinnede Venstre), regjeringen Berge, 30.5.1923-24.7.1924 (Høyre og Frisinnede Venstre). 

Oplysninger hentet fra, http://www.nsd.uib.no/ polsys (2008). 

544 Stortingsforhandlinger 1923 7 d behandlet i Stortingstidende 1923, 1481 representanten Hambro. 

545 Ibid., 1478 representanten Skaar. 

546 Ibid., 1478 representanten Skaar. 

547 Ibid., 1479 representanten Skaar. 

http://www.nsd.uib.no/%20polsys/index.cfm
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side hadde de små museene: ‖ … en væsentlig anden opgave, de tilsigter noget andet, de er et uttryk 

for en anden bestræbelse end de store museer, nationalmuseerne, folkemuseerne i landet.‖ Deres 

sammenheng var den samme bevegelse i bygdebefolkningen som førte til opprettelsen av 

historielag, eller sogelag til lokalhistorisk forskning og til utarbeidelse av ‖bygdebøker‖. De hang 

sammen med en våknende interesse for ‖egen slegts og hjembygds fortid.‖  Denne bevegelsen 

trengte sine museer, og det var vanskelig å se at den skulle representere noen fare, eller noen form 

for ‖attentat‖ mot kulturen i den.
548

 Departementets politikk med å fjerne bygdemuseene kunne 

også ha til følge at motsetningsforholdet mellom sentrale og lokale museer fikk ny dynamikk ved at 

statens prioritering av de større museene ville kunne vekke fornyet motstand i distriktene mot de 

større museenes innsamlingsbehov.  Dette kunne igjen føre til at de større museene vanskeligere 

kunne erverve sjeldne gjenstander. Det offentlige burde snarere stille seg forståelsesfullt overfor 

bygdemuseene og la bygdenes folk få stelle med sine små museer, med sine ‖sammen-

skudssamlinger‖ av gamle, interessante ting fra gårdene. Skaar avsluttet med følgene: 

 

‖Jeg vil faa uttale haabet om at departementet snart maa finde tilbake til sig selv fra den tid en viste aapen og villig 

interesse ogsaa for bygdernes arbeide paa disse omraader – den tid da man her i Stortinget hadde en 

departementchef som Løvland, som paa alle punkter sterkt og varmt anbefalte, at staten skulde stille sig venlig og 

hjælpsom overfor denne art av bygdehistorisk og bygdekulturel virksomhet. Et forelæg som dent (sic) vi har faaet 

iaar, bør ikke sendes Storthinget oftere‖.
549

 

 

Hva avspeiler så denne debatten i Stortinget om bygdemuseenes berettigelse eller ikke berettigelse 

til statstilskudd i de første årene av mellomkrigstiden?  

På mange måter illustreres en sentrum – periferidebatt som i mellomkrigstiden som i museumsfeltet 

får økende aktualitet. De argumenter som Hambro framsatte i 1919 og departementet fulgte opp i 

forhold til bygdemuseene i 1923, avspeilte en orientering mot at staten i større grad skulle 

konsentrere seg om de større museene. Forslaget ble framlagt under en regjering dominert av de 

konservative partiene Høyre og Frisinnede Venstre, og tilkjennega en politisk tilnærming med vekt 

på at det var de større kulturinstitusjonene som var statens anliggende. Dette var for så vidt ikke noe 

nytt, det nye var likevel at det ble framlagt som et politisk strategidokument innbakt i 

budsjettproposisjonen. Det framsto ikke lenger bare som argumenter i Stortingets budsjettdebatt. 

Representanter fra Venstre mobiliserte en opposisjon både mot dokumentet og de holdninger 

statens hadde til bygdemuseene som kom for dagen.  

 Debatten om bygdemuseene i budsjettbehandlingen 1923 fortonte seg med det som en 

tydeliggjøring av forskjellene mellom den museumspolitikk Høyre ønsket å føre, og den politikken 

som Venstrerepresentantene gjorde seg til talsmenn for. I hovedsak dreide det seg likevel mer om et 

                                                 
548 Stortingsforhandlinger 1923 7 d behandlet i Stortingstidende 1923, 1479 representanten Skaar. 

549 Ibid., 1480 representanten Skaar. 
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spørsmål om prinsipper enn reell styrking av bygdemuseenes økonomi ved statens hjelp, ettersom 

bevilgningene til disse museene fremdeles bare ble holdt på noen hundre kroner.  

 

 

Statsbidragene i mellomkrigstiden 

 

Inngangen til 1920-tallet innvarslet som sagt vanskeligere økonomiske tider og bevilgninger til 

kultur og museumsformål representerte ikke noe unntak når det kom til reduksjoner i de statlige 

bevilgningene. Et kort blikk på de argumenter som budsjettkomiteens formann under 1920–tallet, 

Anders Rasmusen Vassbotn tok i bruk, kan illustrere noe av debattens vinkling.  Vassbotn benyttet 

budsjettforhandlingene i 1921 til å fremme det synspunkt at det for det kulturelle arbeidet i landet 

var ‖turvande aa staa vakt i nedgangstider‖
550

 Likevel mente han at departementet dette året hadde 

gjort hva det kunne innenfor de økonomiske rammer som var satt. Budsjettet i proposisjonen viste 

nettopp forståelse av de kulturelle formålene i landet. Når eksempelvis bevilgningene til ti nye 

byggearbeider ved museer og kulturinstitusjoner var redusert, hadde det vært gjort i regi av 

komiteen, og ikke departementet.
  

 
Tre år senere, under budsjettbehandlingen i 1923, var også Vassbotn å finne blant de 

Stortingsrepresentanter som avviste departementets forslag om å utelukke bygdemuseene fra 

statstilskudd.
551

 Året etter, i 1924, var reduksjonene på kulturbudsjettet mer merkbare enn de 

foregående årene på 1920-tallet.  

Som komitéordfører fremla Vassbotn sin bekymring til Stortinget med å si: 

 

‖Det hev ikkje vore nokor gleda aa arbeida me budgettet iaar, det er eit av dei budgett, som hev vorte so sterkt 

nedskore og avstutta. At det paa mange maatar hev vore saart aa ha en uppgaava aa gaa jenom det.‖
552

 

 

Det var nedgangstider, men Vassbotn henstilte likevel til statsråden at det fra departementets side 

ved neste års budsjett ble lagt vekt på å skåne postene på kulturbudsjettet, slik at de ikke urimelig 

ble redusert, sett i forhold til statsbudsjettets andre poster. Tidene krevde at det ble spart, men denne 

sparingen måtte ikke i for stor grad ramme bevilgningene til kultur; ‖... eit menneskje ikkje liver 

berre av brød, og eg vil beda kyrkjestatsraaden merka seg det ordet‖.
553

  

 At forholdene ikke var stort bedre i 1926 gir Vassbotns innledningsforedrag bud om.  Hele 

budsjettkomiteen hadde i sin innstilling gitt uttrykk for at kulturbudsjettet nå hadde vært så skåret 

ned på gjennom flere år, at det var svært lite tilbake. Bevilgningene var så lave at ‖... det ikkje utan 

                                                 
550 Stortingsforhandlinger 1921 7 d behandlet i Stortingstidende 1921, 1409 representant og komitéordfører Vassbotn. 

551 Ibid., 1923 7 d behandlet i Stortingstidende 1923, 1486 representant og komitéordfører Vassbotn. 

552 Stortingsforhandlinger 1924 7 d behandlet i Stortingstidende 1924, 1164 representant og komiteordfører Vassbotn. 

553 Ibid. 
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å skade større kulturelle interessor kann gåast hardare fram mot dette budgett‖.
554

 Noen umiddelbar 

lysning var likevel ikke i sikte, og også under budsjettbehandlingen i 1928 måtte Vassbotn gjenta 

nærmest det samme som i 1926, om at ‖dei siste åra har vore ei uvanleg sterk nedskjering‖.
555

  

Under budsjettforhandlingene i 1927 oppsummerte Vassbotn i innledningsforedraget den 

økonomiske nedgangen de siste ti årene: 

 

‖At ser me på det, som vert løyvt i et heile til vitskaplege og litterære fyremål er, so må ein segja, at budgettet er 

tolleg trongt. Me har prøvt å halda dette fram gong på gong, serleg i dei siste år. I vande tider som dei me lever i no, 

er det heilt naturleg, at ein måtte til å spara på alle kantar, og det er rimeleg og, at eit budgett som kulturbudgettet, 

som ikkje er bunde, det er rimeleg at det i stor mun må gå ut over det i nedgangstider, og det har det gjort. På dei 

siste seks – sju år er det nedskore med innpå 50 pct: men det er som sagt noko, som ein vil forstå, at eg skal ikkje 

føra sterke ord mot at dette har vore gjort.‖556 

 

Kjennetegnet på 1920-tallets debatt om bevilgninger i Stortinget var at den gjennomgående var 

relatert til bevilgninger rundt sparelinjen som de vanskelige tidene førte med seg. Under de rådende 

økonomiske forhold så det nærmest ut til at den viktigste oppgave var å finne innsparings-

muligheter og sparepolitikken oppmuntret til detaljstyring av budsjettforslagene. Problemstillingen 

på museumsområdet var, som ellers i den statlige politikken, at det var behov for regulering for å 

kunne gå klar av de følger som de økonomiske krisene førte med seg, på best mulig måte.  

 En følge av denne linjen var at den bidro til å styrke Stortingets stilling overfor departementet. 

Et annet tema som de vanskelige tidene også aktualiserte var hvilken funksjon de statlige bidragene 

skulle ha. Spørsmål som ble reist var i hvilken grad de skulle være et tiltak eller en institusjons 

viktigste finansieringskilde, eller om de var stimuleringstiltak. Når det kom til de lokale og 

regionale museene var Stortingets tilnærming var at disse tilskuddene måtte sees på som en form for 

honorering av innsatsen, mer enn reelle driftstilskudd. Størrelsen på tilskuddet tilsa dette.  

 Under budsjettforhandlingene i 1920 hadde statsråd Jørgen Løvland gjort det klart at 

Stortinget måtte ha en forståelse om at det aldri hadde vært meningen at staten skulle holde alle 

‖desse musei‖ med full finansiering.
 557

 Løvland trakk her en sammenligning med andre mottakere 

under samme budsjettkapittel som for eksempel kunstnere og forfattere, som skulle leve av det 

arbeidet de gjorde, ikke av statstilskudd. Erkjente man dette prinsippet ville debatten om 

statstilskuddenes funksjon i arbeidet med å støtte kulturell virksomhet bli mindre vanskelig.  

 Prinsippene hadde også relevans for tildelingene til de mindre museene. Løvland framholdt at 

både Stortinget, og museene for sin del, måtte være innforstått med at det statlige tilskuddet bare 

var ment som ‖ein liten stunad til folket i bygdi‖ i arbeidet deres med å holde samlingene i hevd. 

                                                 
554 Stortingsforhandlinger 1926 7 d behandlet i Stortingstidende 1926, 1747 representant og komitéordfører Vassbotn. 

555 Ibid., 1928 7 d behandlet i Stortingstidende 1928, 801 representant og komitéordfører Vassbotn. 

556 Ibid., 1929 7 d behandlet i Stortingstidende 1929, 914 representant og komitéordfører Vassbotn. 

557 Stortingsforhandlinger 1920 7 d behandlet i Stortingstidende 1920, 1871 statsråd Løvland. 
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For statens del, ga statstilskuddene en mulighet for departementet til å rettlede de som sto for 

driften. I all vesentlighet måtte driften opprettholdes ved egeninntekter, innsats fra deres 

initiativtakere og økonomisk tilskudd fra vertskommuner og andre lokale bidragsytere. 

Oppføringene på statsbudsjettet til kulturformål, Kulturbudsjettet, var ‖eit hjelpetillegg for dei 

andelege fyremaali‖. Det var ikke på langt nær et ‖hovudbudgett i landet sitt aandelege liv.‖ Staten 

skulle ikke holde alle de kulturhistoriske museene med sin lokale forankring, med en støtte på 

samme måte som de vitenskapelige sentralmuseene.
558

 Hva ble så de lokale og regionale museene 

tilgodesett med i årene mellom 1925 og 1940? Uviklingen kan illustreres ved tabellen under:  

 

 1925559 1930560 1935561 1940562 

Norsk 

Folkemuseum 

80 000 60 000 53 000 64 000 

De Sandvigske 

Samlinger 

(Aulestad) 

25 000 20 000 20 000 21 000 

 

(4 365)
563

 

Øvrige museer 21 950 

(23) 

17 450 

(24) 

16 230 

(25) 

24 225 

(28) 

 

Konjunkturnedgangen etter verdenskrigen merketes i museumsbevilgningene allerede ved 

inngangen til 1920 – årene. En illustrasjon på dette er at i 1920 var de samlede bevilgningene til de 

kulturhistoriske museene på hovedpost V, kapittel 3, rundt 10 0000 kroner. Av dette fikk  

Norsk Folkemuseum vel halvparten. De 26 lokale museene, av ulik størrelse, måtte dele resten.  

De Sandvigske Samlinger fikk dette året rundt 20 000 kroner.
564

 De første årene på 1920-tallet 

klarte likevel Stortinget å opprettholde museumsbevilgningene. Fra 1923 og utover viste dette seg 

imidlertid stadig vanskeligere å gjøre. Betegnende for situasjonen kan kanskje være det utsagn som 

Ivar Tveiten framholdt, at han som en av de ‖gamle tingmenn‖, visste at økninger i kulturbudsjettet 

var vanskelig å få til. Noe annet de også visste var at straks det kom nedgangstider så var 

bevilgningene til kultur, ‖ eit av dei som fyrst skal stande for støyten og knappast av.‖
565

  

 Tabellen over viser likevel at det kom bare mindre reduksjoner i kronebeløp i tildelingene til 

distrikts-, fylkes- og bygdemuseer i mellomkrigstiden. Prisstigningen førte imidlertid til at 

reduksjonene var merkbare for museene, også for de institusjonene hvor statstilskuddene var 

marginale. De statlige bidragene hadde bidratt til å generere lokale tilskudd, og faren for reduksjon 

                                                 
558 Ibid.  

559 Stortingsforhandlinger 1925, kap. 226, innstilling S. nr. 26, 3 behandlet i Stortingstidende 1925 (7 d), 533-538. 

560 Ibid., 1929, kap. 226, innstilling S. nr. 23, 1. 

561 Ibid., 1935, kap. 226, innstilling S. Nr 21, 4, behandlet i Stortingstidende 1935, 406. 

562 Ibid., 1940, kap. 228, budsjettinnstilling S. nr 23, behandlet i Stortingstidende 1940, 695.  

563
 
Statsbidrag til Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad i Gausdal, ble ført opp under De Sandvigske Samlinger på statsbudsjettet fra 1936.

 
564 Stortingsproposisjon nr. 1 1920, kap. V, hovedpost 3,  se også Stortingsforhandlinger Indstilling S. XXVI 1920, 1-3. 

565 Stortingsforhandlinger 1920, 7 d, behandlet i Stortingstidende 1920, 1871, representant og komitéformann Tveiten. 
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lokalt var overhengende, fordi krisetilstandene i økonomien også rammet distriktene hardt. En liten 

lysning var allikevel at enkelte museer i noen tilfeller ble innvilget ekstraordinære bidrag til kjøp og 

vedlikehold av gamle bygninger.
566

  

 Statlige tilskudd til nye søkermuseer var i denne situasjonen nesten umulig. Illustrerende nok 

ble listen over lokale og regionale museer som fikk statsbidrag i årene mellom 1921 og 1940 bare 

økt med fire nye museer. Dette var Borgarsyssel Museum i 1923, Namdalsmuseet i 1930, 

Lågendalsmuseet på Kongsberg i 1935 og Nordlandsmuset i 1937.
567

 

  Nå var det ikke bare distriktsmuseer, fylkesmuseer og bygdesamlinger som ble rammet av 

reduksjonen i statsbidragene. Blant de kulturhistoriske museene var det Norsk Folkemuseum som 

måtte bære de største reduksjonene. I 1920 var bevilgningene til Norsk Folkemuseum kr. 45 000 i 

ordinært driftstilskudd, og kr. 5 000 ekstraordinært i forbindelse med overtakelse av bygninger på 

Bygdøy.
568

 I 1921 ble imidlertid den ordinære bevilgningen nesten doblet, til kr. 97 000 men dette 

ble et unntak.
569

  Deretter ble reduksjonene merkbare. I 1924 var det ordinære tilskuddet til museet 

redusert til kr. 75 000, mens det ekstraordinære besto som tidligere.
570

  Utover fra 1925 og under 

1930-tallet ble de statlige tilskuddene til museet ytterligere redusert.  

De Sandvigske Samlinger fikk også reduksjon i sine statsbidrag i mellomkrigsårene, om enn ikke 

med så stort kronebeløp som Norsk Folkemuseum.  For landets lokale og regionale museene var 

reduksjonene følbare, men her var statstilskuddene jevnt over så små at de kronemessig ikke slo så 

sterkt ut for den enkelte institusjon. For de fleste små museene var nå bevilgningen på rundt 200 

kroner i året. 

  Går man nærmere inn på budsjettbehandlingen i Stortinget for de lokale museenes 

vedkommende inneholder den likevel en del interessante trekk og noen nyanser av mer prinsipiell 

karakter. Det gjaldt i første rekke de lokale museene, bygdemuseene. Et aspekt var Stortingets 

avvisning av departementets forslag om å utelate dem fra statstilskudd i 1923, et annet aspekt var 

Stortingets imøtegåelse av departementets spareforslag om å stryke bevilgningene helt, med 

henvisning til deres allerede lave beløp og de vanskelige økonomiske tidene. Et tredje aspekt var at 

disse museene i tillegg til å finne støtte hos Venstrerepresentantene, også fant talsmenn hos 

representanter fra Det Norske Arbeiderparti.  

  En illustrasjon på dette var representanten Olav Jørgen Sæter redaktør og representant for 

Arbeidepartiet fra Hedemark, sitt innlegg i budsjettbehandlingen i 1925.  

                                                 
566 Disse museene var: Oplandenes folkemuseum på Hamar, Glomdalsmuseet, Hardanger bygdemuseum, De Heibergske Samlinger, 

 
Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. Jf. Stortingsforhandlinger 1925, kap. 226 og 227, innstilling S. nr. 26, 3 behandlet i Stortingstidende 

1925, 529 – 549.  

567 Se i denne sammenheng Brazier (2005), 105, 141, 157, 166. 

568 Stortingsforhandlinger 1920, innstilling S. XXVI, 16, behandlet i Stortingstidende 1920 (7 d), 1876. 

569 Ibid., 1921, innstilling S. XXVI , 1  behandlet i Stortingstidende 1921 (7 d), 1412. 

570 Ibid., 1924, innstilling S. XXVI, 5, behandlet i Stortingstidende 1924 (7 d), 1165. 
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Etter hans oppfatning ville sparepolitikkens avventende innstilling og reduksjoner av tilskudd til 

museer, føre arbeidet med å sikre den egne norske kulturen inn i en blindgate.
 
Det gamle som 

fremdeles fantes i landet ville dø bort, de gamle husene ville råtne ned og dialektene bli ødelagt av 

den stasjonskulturen som spiste seg oppover landsbygden. Sæter søkte allianse med 

distriktsrepresentanter fra andre partier for å hindre kulturbudsjettets reduksjon. 

Bonderepresentantene mente han, de som mente at den gamle kultur hadde en verdi for landet, 

burde derfor samle seg og rope et varsku mot den nedskjæring som fant sted. De borgerlige partiene 

hadde på sin side, med sine ønsker om å styrke de lokale museenes bevilgninger, vist seg som 

kanskje de mest kulturfiendtlige i landet. 
571

  

  Debatten om kulturbudsjettets reduksjoner, og følgene for museenes statsbidrag fortsatte 

under budsjettforhandlingene i de første årene på tredvetallet. Hovedinnlegget under forhandlingene 

i 1931 om bevilgningene for 1932, kom likevel denne gang fra Høyremannen John August Solberg 

suppleant fra Østfold fylke. Solberg var i særlig grad bekymret for økonomien til Norsk 

Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger, men også museet i Arendals økonomiske stilling 

opptok han. Arendal museum var ikke alene om nedkortingen, den omfattet en rekke andre 

museer.
572

  

  Solberg fikk dette året følge av en annen representant for Høyre, konsul Jacob Maurice Ørbæk 

fra Aust-Agder. Også for han var det Arendal museum som bekymret.
573

  

Felles for dem begge var likevel at selv om de la for dagen sin bekymring for museenes økonomi, 

fremmet de ikke egne forslag om å endre størrelsen på de statsbidragene som departementet hadde 

foreslått og budsjettkomiteen hadde innstilt på. Innleggene kan i den forstand forstås som et ønske 

om å markere et prinsipielt standpunkt, mer enn at forventet konkrete resultater av intervensjonene.  

  Året etter, under forhandlingene i 1932, holdt budsjettkomiteens formann, Einar Greve, 

representant for Frisinnede Venstre fra Bergen, en bekymringsfull redegjørelse for komiteens arbeid 

med det kommende års budsjett. Komiteens mindretall hadde dette året gått mot departementets 

forslag om å redusere bevilgningene til museene med ytterligere 10 prosent. Tilsvarende reduksjon 

var foreslått på en rekke andre poster på departementets kulturbudsjett.
574

 Budsjettkomiteen hadde i 

stedet justert en rekke av disse postene, men likevel holdt seg innenfor den rammen som 

departementet hadde satt opp, med unntak av kapittel 226 A, (museumsbevilgningene). For de 

kulturhistoriske museenes del hadde komiteen dette året fravek komiteen departementets forslag på 

flere steder.  

                                                 
571 Stortingsforhandlinger 1925 7 d, behandlet i Stortingstidende 1925, 534 representanten Sæter. 

572 Stortingsforhandlinger 1931 7 d, behandlet i Stortingstidende 1931, 504 -505 representanten Solberg. 

573 Ibid., 506 representanten Ørbæk. 

574 Stortingsforhandlinger 1932 6 d, budgettinnstilling S. nr. 22 (side ikke angitt i trykt utgave). Komiteens mindretall besto av Bergersen, 
 

 
Greve og Nordlie.
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Eksempelvis hadde den funnet reduksjonen for De Sandvigske Samlinger lite rimelig i den forstand 

at en hel rekke av bygningene i friluftsmuseet var utsatt for skade ettersom torvtakene var i ferd 

med å bli ødelagt. Dette hadde komiteen funnet å ta hensyn til, og latt bevilgningen til museet i 

budsjettet bli stående på 20 000 kroner ved at de ble gitt som et ekstraordinært tilskudd. Komiteen 

hadde også vært enige om å ikke ta de 200 kronene fra Glomdalsmuseets statsbidrag som 

departementet hadde foreslått.
575

  

  I Stortingets behandling av komiteinnstilingen fikk Greve følge av to andre representanter, 

som gjorde seg til talsmenn for museenes vanskelige økonomi. Det var Senterpartirepresentanten 

Erik Strand fra Møre og Jakob Lothe fra Venstre i Sogn- og Fjordane. ‖Statstilskotet held på verta 

reint upp i inkje, kommunane kann ikkje hjelpa til, og private tilskot må det også verta smått med‖, 

som Lothe uttrykte det.
576

 Strand uttrykte det enda klarere med først å si seg enig med Lothe, for 

deretter å si, ‖... at hvis der skal spares yderligere på disse små bygdemuseers budgetter, så er det 

ensbetydende med at de er dødsdømt‖.
577

  

  Venstrerepresentanten Jon Jørundson Mannsåker fra Hordaland gikk for sin del i sitt innlegg i 

mot komiteens innstilling om økning til museet i Trondheim. Mannsåker lanserte økningen som et 

tiltak fra Høyrefraksjonen i den hensikt å øke budsjettet. Selv holdt han seg til komiteens flertalls-

tilrådning.
578

 Den politisering som Mannsåker av komitéinnstillingen som Mannsåker hadde forsøkt 

å legge opp til ble likevel imøtegått av Greve som ikke ønsket en tilnærming i saken hvor 

spørsmålet om statsbidrag til museer skulle bære i seg et generelt motsetningsforhold mellom Høyre 

og Venstrefraksjon i Stortinget. Greve så det snarere som et pragmatisk spørsmål, hvor et mindretall 

i komiteen hadde funnet at de foreslåtte nedskjæringene ville få for store konsekvenser for de 

institusjoner det gjaldt.
579

 

  Under behandlingen av budsjettet for 1935, viste daværende komitéordfører Anton Alexander 

representant for Venstre til de samme vanskelige tidene, den samme trange økonomien som 

forgjengerne hadde gjort før han. I sitt innledningsforedrag beklaget han på vegne av komiteen at 

departementet ikke hadde kunne høyne statsbidrag til institusjoner som de senere ‖ trange år fått 

sine budgetter sterkt nedskåret, til dels likefrem faretruende nedskåret‖. Alexander kom i tillegg inn 

på et annet forhold, som ikke tidligere hadde vært fremme, nemlig tendenser til mangelfull 

rapportering fra museenes side, særlig de mindre. Komiteen hadde derfor satt seg i kontakt med 

departementet for å få til en bedre praksis på dette området. 
580

  

                                                 
575 Stortingsforhandlinger 1932 7 d, behandlet i Stortingstidende 1932, 789, representanten og komiteens ordfører Greve.  

576 Ibid., 796 representanten Lothe. 

577 Ibid, 798 representanten Strand. 

578 Ibid., 796 representanten Mannsåker. 

579 Ibid., 786 representanten og komiteens ordfører Greve. 

580 Stortingsforhandlinger 1934 7 d behandlet i Stortingstidende 1934, 900, representanten og komiteordfører Alexander. 
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Dette året var likevel igjen Høyrerepresentanten Solberg som talte de lokale og regionale museenes 

sak, eksemplifisert ved Glomdalsmuseet på Elverum og Arendal museum.
581

 I spørsmålet om økt 

statsbidrag til Glomdalsmuseet, fikk han følge av Lars Olsen Aukrust, representant for 

Senterpartiet
582

 og Sæter fra Arbeiderpartiet,
583

 begge fra Hedmark fylke. Lågdalsmuseet hadde i 

forhandlingene også en talsmann, Andreas Nygaard, representant for Arbeiderpartiet fra 

Kongsberg.
584

 Alle, ulik partitilknytning til tross, advarte mot en utvikling hvor statsbidragene til 

lokale og regionale museer ble skåret ned til et minimum, eller sløyfet. Et annet trekk de hadde til 

felles var at de ikke fremmet egne forslag om høyning av statsbidraget for de museene de løftet 

fram. De nøyde seg med å påpeke den alvorlige situasjonen og oppfordre departementet til å finne 

løsninger.  

  Et annet aspekt ved mellomkrigstidens debatt om tilskuddmuseene var faren Stortinget så med 

de mange nye etableringene. Museer som Stortinget på ingen måte kunne ha mulighet til å støtte 

under de rådende økonomiske forholdene. Et advarende innlegg i denne sammenheng sto blant 

annet arbeiderpartirepresentanten Gunnar Bakke fra Bergen for.
585

 Etter hans oppfatning hadde 

Stortingets medlemmer et bestemt inntrykk av at interessen for museer var levende. Personlig hadde 

han en følelse av at det kunne bli for mye av det gode og etter hans oppfatning var man i flere fylker 

vitne til, at det vokste opp museer for et dalføre og ved en fjord. Faren var at det da kanskje snart 

slik at nær sagt hver bygd skulle ha sitt bygdemuseum. Når disse var opprettet vil det da komme 

krav til staten om å hjelpe disse. Dette bidro til å svekke statsbidraget til de museer og kunst-

institusjoner som allerede sto på budsjettet. Bakke ønsket av den grunn at opprettelsen av nye 

bygdemuseer skulle komme inn under en bedre kontroll. Det kunne kanskje ordnes slik at hvert 

fylke kunne ha rett til et visst antall og at det var fylkestingene som uttalte seg om nødvendigheten 

og beliggenheten til nye museer i forbindelse med at de søkte statsbidrag. 

  Den marginale størrelsen på de ordinære statsbidragene til museer generelt, og til de lokale og 

regionale museene spesielt, holdt seg gjennom hele mellomkrigstiden. Eksemplene på innlegg fra 

debatten som er referert til over synliggjør at det i liten grad i disse årene var snakk om sterke 

partipolitiske skillelinjer i spørsmålet om det bekymringsfulle knyttet til statsbidragenes nesten 

årlige reduksjoner. I praksis passerte likevel Kirke- og undervisningsdepartementets forslag til 

museumsbevilgninger Stortinget uten de store mottiltak fra representantenes side, på tross av årlige 

tilbakevendende utsagn om at smertegrensen for reduksjonene nå var nådd. Til det var økonomien 

for vanskelig i landet generelt. Etter at det prinsipielle spørsmålet om bygdemuseenes berettigelse 

                                                 
581 Ibid., 901 representanten Solberg. 

582 Ibid., 904 representanten Aukrust. 

583 Ibid., 907 representanten Sæter. 

584 Ibid., 908 representanten Nygaard. 

585 Ibid., 908-909 representanten Bakke. 
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til bidrag var lagt dødt i 1923, omfattet Stortingets bekymring også disse museene. Ikke før Bakke 

hadde brakt spørsmålet på bane igjen i 1934 om faren ved de mange nyetableringene, var 

bygdemuseenes posisjon et debattema, men heller ikke hans innspill fikk heller ingen konkret 

oppfølging.  

  En karakteristikk på situasjonen i 1930 – årene som er blitt stående for ettertiden er begrepet 

‖kulturpausens år‖. Begrepet ble blant annet brukt i Stortinget under behandlingen av statsbidrag til 

museene i 1934, av arbeiderpartirepresentanten og redaktør for bladet ‖Tiden‖ i Arendal, Ola 

Solberg. For Solberg var kunne begrepet ‖kulturpause‖ brukes som kjennetegn på Stortingets 

behandling av kulturen i de foregående årene.
586

  Solberg hadde i sin bruk av begrepet et 

partipolitisk budskap. Den fane som var reist i Stortinget under innskriften ‖kulturpause‖ hadde 

ikke hans parti, Det Norske Arbeiderparti, flokket seg under. Når nå representanter fra andre partier 

meldte sin bekymring for de stadige nedskjæringene på kulturbudsjettet, tok Solberg det som et 

utrykk for at det også fantes folk utenfor Arbeiderpartiet som ønsket å ‖fire fanen med kulturpausen 

ned igjen‖.
587

  

  Ikke før i statsbudsjettet for 1937 kom en begynnende bedring. Komitéordfører Alexander 

innledet under forhandlingene til dette budsjettet med å på nytt å vise til de foregående 

‖kulturpausens år, men disse var nå i ferd med å bli forlatt. Eksempelvis hadde departementet i 

budsjettforslaget for 1937 foreslått en samlet økning i statsbidraget til museene med 10 prosent, 

Universitets – og fagskolekomiteen hadde enstemmig gått inn for denne forhøyelsen, selv om det på 

ingen måte hadde vært mulig å tilgodese alle berettigede krav.
588

 Statsråd Hjelmetveits sluttinnlegg 

i debatten vitnet om at man fra departementet ikke bare ønsket å tilgodese landets hovedmuseer, de 

større museene og de regionale museene, men også bygdemuseene:  

 

‖Når det gjelder bevilgningene til bygdemuseene, har departementet ved behandlingen av det foreliggende budgett 

ikke gjort andre endringer enn at vi har forhøiet bevilgningene til en del av museene. Jeg finner det å være riktig, og 

i den utstrekning det vil være mulig, akter jeg å fortsette på den linje med beskjedne forhøielser. Jeg går ut fra at det 

ikke vil bli anledning til å ta store forhøielser på hvert museumsbudgett, da det her gjelder forholdsvis mange 

poster.‖ 
589

 

 

 

                                                 
586 I boken To knurrende løver, Kulturpolitikkens historie 1814 – 2014, skriver Hans Fredrik Dahl at ordet ‖kulturpause‖ opprinnelig oppsto i en

 
 debatt i Stortinget angående Universitetet og et forslag om å opprette et professorat for historikeren Jac. S. Worm-Muller. Begrepet kan føres 

tilbake til Bondepartiets E. Mellbye, som gikk inn for stillingen. ‖Kulturpause‖ er blitt hengende ved mellomkrigstiden som en generell 

karakteristikk av offentlige myndigheters kulturpolitikk. Dahl og Helseth (2006), 150-151, se Arne Stai, Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene 

(Oslo 1954), 9.
 

587 Stortingsforhandlinger 1934 7 d behandlet i Stortingstidende 1934, 909 representanten Solberg. 

588 Stortingsforhandlinger 1936 7 d behandlet i Stortingstidende 1936, 838 representant og komitéordfører Alexander. 

589 Ibid., 841-842 statsråd Hjelmtveit. 
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En lysning: Museenes tilgang til Pengelotteriets overskudd 

 

Fra 1927 fikk museene mulighet til å søke bidrag til ekstraordinære arbeider fra Pengelotteriets 

overskudd. Dette bidro til at situasjonen samlet sett nok må betraktes som noe mer nyansert. 

Økonomien var vanskelig, men ikke helt håpløs.  

 Det Norske Pengelotteri ble opprettet i 1912, men arbeidet med å etablere et statlig penge-

lotteri hadde røtter tilbake til 1800-tallet.
590

 En forløper til pengelotteriet var opprettelsen av et 

premieobligasjonslotteri hvor overskuddet skulle deles likt mellom Nansen-fondet, Bergens 

Museum, Nationaltheatret og Trondheims Domkirke. Forslagene om et mer omfattende og 

permanent lotteri strandet imidlertid, enten i Odelstinget eller i det samlede Stortinget. Et forslag 

lagt fram for Stortinget i 1908 om opprettelse av et lotteri ‖til inntekt for kulturelle, landsgavnlige 

formaal‖, nådde ikke fram. Forslagsstillerens argumentasjon var at et lotteri kunne bidra til å gjøre 

disse formålene avhengig av statlige, kommunale eller private bidrag. Først i 1912 ble så loven om 

et statlig pengelotteri vedtatt. Tiltaket var foranlediget av arbeidet med jubileumsutstillingen i 

Kristiania i 1914. Halvparten av lotteriets overskudd de første årene (kr. 80 0000), gikk da også 

med til å finansiere utstillingen. Den andre halvparten gikk til å styrke tiltak innenfor folkehelse og 

et omfattende skogplantingsprosjekt. I 1916 kom kulturformål inn i bildet for første gang. Det ble 

da foreslått å avsette midler til landets museer og til Det Norske Teateret i hovedstaden.
591  

Det var allikevel først to år senere, i 1918, at kulturelle og vitenskapelige formål virkelig ble store 

mottakere, om enn fortsatt i konkurranse med folkehelse og skogplanting. Blant mottakerne var nå 

teatrene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Dessuten orkestrene Filharmonien i Kristiania og 

Harmonien i Bergen. Pengelotteriet ble på denne måten en viktig finansierer av landets teater og 

musikkliv. Etter hvert kom også nye formål til som fondsavsetninger til fremme av maler- og 

billedhuggerkunst (Statens kunstfond) og tilsvarende fonds til fremme av husflid og småindustri.  

 Fondenes avkastning skulle deles ut som årlige stipendier, og et styre som besto av 

representanter for de ulike kunstnerorganisasjonene ble satt til å forvalte midlene. Organisatorisk 

innebar dette at et korporativt element i norsk kulturpolitikk som allerede fra slutten av 1800-tallet 

hadde begynt å gjøre sin anmarsj i norsk kulturpolitikk ble med dette styrket ytterligere. Fordeling 

av pengelotteriets overskudd fulgte etter hvert en fast prosedyre, selv om det neppe var tenkt slik fra 

begynnelsen av. Pengelotteriets bidrag skulle være en slags ekstrabevilgning. Mer eller mindre ble 

den nå fast.  

                                                 
590 ‖Lov om oprettelse av et lotteri til indtægt for skogsaken og tuberkulosesaken 2.mai 1912‖, Stortingsbeslutning 22.5, se Odelstingsproposisjon 

 
nr. 39 1910, dokument nr. 5 med tillegg 1909, nr. 44 1911 og nr. 24 med tillegg 1912, indstilling O.X 1911, indstillling O. II 1912, behandlet i 

Stortingstidende 1912, 442 – 469 og 485 – 495. Jf.også lov nr. 18 av 17. juli 1925 om opprettelse av det norske pengelotteri. Se også Dahl og 

Helseth (2006), 151. 

591 Svein Gladsø, Teater mellom jus og politikk. Studier i norsk teater fra 1700-tallet til 1940 (Oslo 2004), 104. 
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Muligheten til å søke for ekstraordinære tilskudd fra pengelotteriets overskudd ble åpnet for lokale 

og regionale museer i 1927. De ekstraordinære bidragene kunne nyttes enten til erverv, flytting og 

gjenoppføring av gamle hus på museumsanlegg eller til erverv av kostbare gjenstander. 

Vurderingen av museenes søknader la også til rette for et nærmere samarbeid mellom departementet 

og Norske museers landsforbund. Landsforbundet hadde helt fra sin opprettelse i 1918 arbeidet for 

at de lokale museene skulle gis mulighet til å søke lotterimidler.  

  En av initiativtakerne hadde her vært Anders Sandvig og De Sandvigske Samlinger, som 

vendte seg til landsforbundet styre og ba dem drøfte spørsmålet om de større bygningsmuseene 

kunne henvende seg direkte til Stortinget med en forespørsel om å komme i betraktning. Hen-

vendelsen ble referert i Norske museers landsforbunds årsberetning for 1921 – 1922, og da med 

kommentarer at man ikke hadde vunnet fram med sin sak overfor departementet.
592

 Utover denne 

bemerkningen framgår det ikke av styreprotokollen til Norske museers landsforbund at saken ble 

drøftet, eller av noen korrespondanse mellom forbundet og departementet.  

  En lesing av forbundets årsberetninger under 1920 – tallet gir på den annen side innblikk i det 

søknadspotensial som rådet ved de enkelte museene.
 
Stikkordet var plassmangel. Eksempelvis 

hadde Norsk Folkemuseum store utbyggingsplaner, De Sandvigske Samlinger likeså. Det samme 

gjaldt for Drammens Museum. Ved Kristiansands Folkemuseum var plassmangelen etter hvert 

merkbar, og det var behov for utvidelser. I 1926 var samlingene på nytt åpnet for publikum og de 

følgende årene økte gjenstandssamlingen og den antikvariske bygningsmassen. Allerede i 1923 

hadde museets generalforsamling vedtatt å bygge en magasinbygning, og utover 1920 – årene ble 

spørsmålet mer og mer påkrevet.
593

 Videre hadde museet behov for en ny administrasjons- og 

utstillingsbygning. Stavanger Museum hadde for sin del i 1920 arrangert en arkitektkonkurranse for 

nybygging, men byggearbeidet var ikke startet opp. Ved Sogn Folkemuseum hadde godseier 

Heiberg tilbudt staten gunstige betingelser i arbeidet med å få reist en ny bygning, men ikke fått 

innvilget sitt andragende. Verst stillet var allikevel Bygningsmuseet for Trøndelag i Trondheim. 

Her var samlingene magasinert på opp til åtte forskjellige loft og kjellere i byen. Fiskerimuseet i 

Trondheim var dessuten lukket på grunn av plassmangel.
 
 

  
Anders Sandvig foreslo, med landsforbundets styre i ryggen, at medlemsmuseene skulle 

henvende seg direkte til Stortingets representanter med det mål å få tilgang til Pengelotteriets 

midler. Sandvig vant ikke gehør i forbundet for sin strategi i første omgang. Landsforbundets 

økonomi tillot ikke en intensiv kartlegging med påfølgende lobbyvirksomhet.  

                                                 
592 Anders Bugge, ‖Museumsarbeidet 1921–22‖, Norske museers landsforbunds Årsberetning for aaret 1921-22, i Aarsberetning for 1922, 

 
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Kristiania 1923), 275. 

593 Jan Henrik Munksgaard, ‖Fra Kristiansands Folkemusæum til Vest-Agder Fylkesmuseum
‖

, i Vest Agder Fylkesmuseum, Årbok 2001
 

 (Kristiansand 2001), 13. 
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Det nedsatte allikevel en komité som skulle skaffe til veie en oversikt som kunne fremvises 

departementet over eksisterende og planlagte tiltak ved museene rundt om i landet. I komiteen satt 

Gert Falch. Heiberg, O. Islandsmoen, Gisle Midttun, A.W. Brøgger samt Riksantikvar Harry 

Fett.
594

 

  I 1927 ble så museene til slutt tilgodesett med nesten 1,5 millioner kroner fra Pengelotteriets 

overskudd.
595

 Oppmuntret av dette diskuterte landsforbundet de kommende år muligheten for at 

Staten opprettet et eget fond for museene, finansiert av lotterimidlene - et fond på linje med det som 

var avsatt til kunst og kunstindustriformål.
 596

 Tildelingen i 1927 ble likevel et engangstilfelle hva 

gjaldt beløpets størrelse.  

  Det skulle så gå ytterligere noen år før tildeling fra Pengelotteriet til museene fikk en fastere 

form. Det fant sted i 1932 og beløpene var da langt mindre enn hva både Norske museers 

Landsforbund og museene hadde forventet. Forut for tildelingen i 1932, med inspirasjon fra 

tildelingen fem år tidligere, beløp søknadene fra museene dette året seg til rundt 4,7 millioner 

kroner. Forut for søknadene hadde landsforbundet gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge 

og utforme søknader i samarbeid med museene. På høsten meddelte departementet landsforbundet 

at det var stilt til rådighet kr. 65 000 for utbetaling i 1933 og første halvår av 1934. Det beløp som 

var avsatt sto på ingen måte i forhold til de behov museene har lagt for dagen.
597

 Det nivå som ble 

avsatt til ekstraordinære tiltak ved museene og som landsforbundet kunne innstille i forhold til ble 

liggende på nivået fra 1934 i årene framover. Fra 1934 kom det likevel en kontinuitet inn i 

bevilgningene og bidrag til museene fra Pengelotteriets overskudd ble fordelt årlig. For museenes 

vedkommende var allikevel utbetalingene i 1933 og 1934 tidligere avsatte midler. Disse årene ble 

av den grunn ikke satt av ytterligere midler. Fra 1936 til 1940 ble det stilt til disposisjon rundt kr. 

100 000 årlig til museumstiltak.
598

 

                                                 
594 A. W. Brøgger, Museumsarbeidet 1923-24, Norske museers landsforbunds Årsberetning for aaret 1923-24, i Aarsberetning for 1924 ,

  
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1926), 277. 

595 Brazier (2005), 125 – 126. 

596 Eivind S. Engelstad, Museumsarbeidet 1929-30, Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1929-30,
 
i Årsberetning for 1930, 

 
Norske Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1932), 196.  

597 Eivind S. Engelstad., ‖Museumsarbeidet 1930–31, Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1930-31‖, i Årsberetning 1931, 
 

Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, (Oslo 1932),199-200. 

598 Stortingsforhandlinger 1935, kap 229, budsjettinnstilling S. nr. 23, behandlet i Stortingstidende 1935 (7 d), 410;
 

Ibid. 1936, kap 229, budsjettinnstilling S. nr. 23, behandlet i Stortingstidende 1936 (7 d), 865 – 868; 

Ibid 1937, budsjettinnstilling S. nr. 23, behandlet i Stortingstidende 1937 (7 d), 415; 

Ibid 1938, kap. 229 budsjettinnstilling S. nr. 21, behandlet i Stortingstidende 1938 (7 d), 638-641; 

Ibid 1939, kap. 227 og 230, budsjettinnstilling S. nr. 21, behandlet i Stortingstidende 1939 (7 d), 357-368. 

For tildeling til de respektive museene, se: 

Eivind S. Engelstad, 
‖

Museumsarbeidet 1935-36, Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1935-36‖,
 
i Årsberetning 1936 og 1937, 

Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1938),181-190. 

Eivind S. Engelstad, 
‖

Museumsarbeidet 1936-37,
 
Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1936  - 37‖, i Årsberetning 1936 og 1937 ,

 
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, (Oslo 1938), 202-212.. 
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Hvilke kriterier kom så til å gjelde for de søknader som skulle komme i betraktning, og hvor store 

bidrag kunne museene forvente å få? Den første vurdering av søknadene ble foretatt av styret i 

landsforbundet. Ved dette ble det også for museenes del føyd til et korporativt element i den statlige 

kulturpolitikken. Med Norske museers landsforbund som saksbehandler, ble samtidig museene 

delaktige i utformingen av de kriterier som skulle gjelde for å komme i betraktning med søknader.  

 I følge de retningslinjer som ble utarbeidet skulle Pengelotteriets midler fortrinnsvis være 

engangs-bidrag. Museer som tidligere var tilgodesett skulle vike så andre kunne komme i 

betraktning. Dernest ønsket landsforbundet en praksis hvor de større arbeidene ble prioritert og at 

det burde være et mindre antall museer som mottok større beløp, enn at en rekke museer fikk 

mindre tildelinger som ikke monnet til de arbeider som var planlagt.
 599

 Videre burde det bare i 

unntakstilfeller være anledning til å benytte tildelte midler til avbetaling på gjeld. Pengelotteriet 

åpnet at for lokale og regionale museer fikk en mulighet til statlig bevilgning til ekstraordinære 

tiltak. Selv om prinsippet om de store arbeidenes forrang var førende, og ved det en indirekte 

favorisering av museene i de større byene, ble de tilgodesett med relativt gode bevilgninger.  

 Tildelingene skulle i første rekke gå til oppføring av nye administrasjons- og utstillingsbygg.  

Bygninger som det etter hvert viste seg å bli et økende behov for ettersom museenes samlinger 

vokste. Men også til andre arbeider søkte museene om bidrag. I første rekke til flytting av eldre 

bygninger for gjenoppføring på museets tomt. Fortidsminneforeningens grunnholdning om bevaring 

på stedet ble ført videre av Norske museers landsforbund og flytting av gamle bygninger ble bare i 

helt spesielle innstilt til tilskudd. Synet var at de gamle bygningers kunstneriske og kulturelle verdi 

kom til sin rett, når de fikk stå i sin opprinnelige omgivelser. Bygningsfredningsloven av 1923 ble 

vist til for å hindre museenes flytteiver. Om gamle bygninger ble tatt vare på der de sto ville det 

være langt enklere å få kommunale myndigheter og lokale institusjoner til å oppfylle sine 

økonomiske forpliktelser i forbindelse med bevaringen.  

 Et annet spørsmål som meldte seg i forbindelse med søknadsbehandlingen, var hvilken praksis 

som skulle gjelde når det kom til bygninger i offentlig eie. Landsforbundets holdning var at de 

gamle husene som sto på et museumsområde eller var eid av et museum var bygninger som naturlig 

hørte inn under ordningen. Likeledes hus som ble eid av det offentlige, men stilt til disposisjon for 

et museum. Mulighet for bidrag fra Pengelotteriet skulle ikke gjelde for restaureringsarbeider ved 

andre gamle bygninger som mer rettelig hørte hjemme under Riksantikvariatet og Fortidsvernet. 

                                                                                                                                                                  
Eivind S. Engelstad, 

‖
Museumsarbeidet 1937-38, Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1937-38‖, i Årsberetning 1938 ,

 
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, (Oslo 1939), 217-230,. 

Eivind S. Engelstad, 
‖

Museumsarbeidet 1938-39,
 
Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1938-39‖, i Årsberetning 1939,  

Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1941), 174-181. 

599 Eivind S. Engelstad, 
‖

Museumsarbeidet 1935-36,
 
Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1936-37‖, i Årsberetning 1936-37 

 
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring, (Oslo 1938), 189-191. 
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I løpet av 1930-tallet utarbeidet styret i Norske museers landsforbund en saksbehandlings-prosedyre 

for søknader om bidrag fra Pengelotteriet. Tilskuddene skulle fortrinnsvis gis som engangsbidrag til 

større, ekstraordinære arbeider, og ikke finansiere ordinær drift og vedlikehold. Bidragsberettigede 

museer var alle landets lokale og regionale museer, ikke bare de som mottok årlig statlig drifts-

tilskudd. Bidrag kunne innvilges til brannsikre bygninger, til utstillingslokaler og i enkelte tilfelle 

flytting og gjenoppføring av gamle hus. Bygninger i offentlig eie som ikke inngikk i museums-

anlegg var ikke bidragsberettiget. Det samme gjaldt fredete og verneverdige bygninger og anlegg 

som sorterte under Riksantikvarens arbeidsområde. Et siste og ytterligere initiativ som bidro til 

innvilgelse av bidrag, var samarbeid og konsolidering museer i mellom. Bevilgningene var her et 

forhandlingskort for staten til å få til ønskede avklaringer og samarbeid.
600

  

  De årlige tildelingene fra Pengelotteriet sto slik landsforbundet så det likevel ikke i forhold til 

de behov museene meldte inn. Landsmøtet i forbundet vedtok da også i 1936 at styret skulle ta opp 

nivået på bevilgningene med departementet med det mål å høyne dem. 
601

 Denne henvendelsen vant 

likevel ikke fram overfor departementet og Landsmøtet i 1937 gjentok da også på nytt opp-

fordringen til departementet dette året. Den gamle tanken om et fond ble også reist på nytt mot 

slutten av 1930-tallet. Heller ikke denne gangen ble fondet realisert. Avsetningen av Pengelotteriets 

overskudd til museumsformål var for lavt. Under siste halvdel av 1930-tallet fikk lotterimidlene 

karakter av å være en form for faste statlig investeringstilskudd. Etter 1946 inngikk overskuddet fra 

lotteriet direkte til statskassen uten nærmere øremerking.  

 

 

Politikkens nye motivering: Fra vern til velferd 

 

Mellomkrigstidens nedgangskonjunktur og en politisk situasjon med vekslende mindre-

tallsregjeringer og et vanskelig styringsklima, bar samtidig bud om et skifte i motiveringen for 

statens engasjement på kulturområdet i det hele. Hva kom dette nye i motiveringsgrunnlaget til å 

bestå av? Enkelt sagt gikk det i retning av at kulturens betydning var å være mer enn en del av et 

folkeoppdragende program i nasjonsbyggingens tjeneste. Kultur skulle også framstilles som et slags 

gode, noe borgerne i landet skulle ha tilgang til.  

                                                 
600 Dette var et forhandlingskort som blant annet ble aktualisert i forbindelse med avklaring mellom Ålesunds Museum og Sunnmøre Museum. 

 
Et museumspolitisk tema som kom til å prege sin del av debattene i Stortinget under 1930-tallet. I den sammenheng se blant annet 

Stortingsforhandlinger 1932 7 d, behandlet i Stortingstidende 1932, 790, representanten og komitéordfører Greve; Stortingsforhandlinger 1936 7 d, 

behandlet i Stortingstidende 1936, 842, representanten Langeland m.fl. 

601 Eivind S. Engelstad 
,
Museumsarbeidet 1935-36, Norske museers landsforbunds Årsberetning for året 1935-36‖, i Årsberetning for 1936-37,

  
Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring (Oslo 1938). 178. 
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Ifølge kulturpolitikkforskere som Vestheim
602 

og Dahl og Helseth
603

, er det i løpet av disse årene, 

med særlig vekt på 1930-tallets siste del, at konturene av noe i nærheten av et helhetlig 

kulturpolitisk program skulle se dagens lys. Statens instrument var Folkeopplysningsnemda som 

departementet tok initiativ til i 1934.  

  Valget i 1930 viste en framgang for de borgerlige partiene som fikk 2/3 flertall av plassene i 

Stortinget. Ved valget i 1933 styrket så Arbeiderpartiet sin stilling og fikk 69 representanter i 

Stortinget. Stemmetilveksten var sterkest i landdistriktene. Den politiske meningsbrytningen var 

preget av de økonomiske problemene, gjeldskrisen og virkningen av den internasjonale krisen som 

slo ut i Norge ved inngangen til 1930 - årene. Krisen og arbeidsledigheten som fulgte i deres 

kjølvann måtte bekjempes. Løsningen kom til å bestå i et økende offentlig engasjement i nærings- 

og arbeidsliv i form av reguleringer og støtteordninger. Gradvis økte også aksepten for utvidet 

offentlig kontroll og planøkonomi. Først i sosialøkonomenes og ekspertenes krets, dernest i 

offentligheten. I siste halvdel av mellomkrigsperioden ble det gitt hyppige fullmakter til regjeringen 

til å gripe regulerende inn for å avhjelpe krisen. I løpet av 1930-årene kan man likevel se konturene 

av et nytt kunnskapsregime som var i ferd med å vokse fram i den statlige kulturpolitikken. Det var 

ut av denne konteksten Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemnd vokste fram.  

 Initiativet til Kirkedepartementets folkeopplysningsnemnd ble tatt allerede i 1933, og varslet 

nye utviklingstrekk i statens engasjement på kulturområdet. I regi av nemnda skulle det oppnås en 

bedre koordinering av kulturfeltets aktører i de statlige tiltakene og en blanding av et 

samfunnsrelatert nytteaspekt på kulturens rolle i kombinasjon med et velferdsorientert perspektiv på 

kultur, synes å tre trådte fram som en begrunnelse for det statlige engasjementet. Invitasjonsbrevet 

til å delta i nemndas arbeid, bærer preg av det økonomiske og politiske klimaet som rådde i de 

første årene av 1930-tallet: 

 

‖Den rådende økonomiske krise med den veldige arbeidsløshet har gjort at det spørsmål har trengt sig mer og mer 

i forgrunnen rundt omkring i landene i dag, hva det kan gjøres fra samfundets side for på en nyttig måte å fylle den 

ledige tid for nutidens mennesker, og hva det kan gjøres for å heve individene til et høiere oplysnings- og kulturnivå. 

Vår tids samfund vet at efter som maskinene i stigende utstrekning kommer til å erstatte håndkraften, vil det bli 

stadig mer påtrengende nødvendig å legge en solid grunnvoll for menneskenes åndelige og intellektuelle utvikling. 

Som utviklingen løper, blir det ikke bare de materialistiske problemer som krever sin løsning, det blir også de 

åndelige og moralske.‖
604

 

 

For museenes del kunne denne nye motiveringen tre fram i form av beskrivelse av museene som 

møteplass og arena for sosiale og samfunnsnyttige aktiviteter. Nyorienteringen kan med det 

beskrives som en overgang fra vern til velferd.  

                                                 
602 Vestheim (1997), 133 – 147 

603 Dahl & Helseth (2005), 165-166. 

604 Brevet fra Kirke – og undervisningsdepartementet til de inviterte organisasjonene ble underskrevet av Knut Liestøl og Per Vigstad, 
 

Oslo 30. desember 1933. Kirke – og undervisningsdepartement, 1. skolekontor, boks nr. 205. Riksarkivet, Oslo.
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Dette innebar at museenes rolle som vernere skulle transformeres over i en ny kontekst. Deres 

funksjon som møteplasser skulle styrkes. I tillegg skulle deres betydning som skanse mot ‖ 

stasjonskulturens utfordringer‖ få en revitalisering. En del av trusselbildet var nettopp at den 

moderne tids masseproduserte og konsumorienterte kultur var i ferd med å skyve den gamle 

kunnskapen og produkter med kvalitet til side. Å verne det gamle kunne bidra til å skape nytt liv til 

nye produkter - et devolusjonistisk verdigrunnlag, ikke en søken etter en tidligere gullalder, men 

mer å sikre hva man har i møtet med den nye tid hvor egenarten forsvinner i en masseprodusert 

kultur.  

 Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemnd trådte sammen i 1934. Sekretær ble 

departementets konsulent i bibliotekspørsmål, Arne Kildal (1885 - 1972). Den fikk til sammen  

27 medlemmer og ved det en bred sammensetning med de fleste organisasjoner innenfor folke-

opplysningsarbeidet i datidens Norge.
605

 Fra Norske museers landsforbund var oppnevnt Sigurd 

Grieg (1894 - 1973), konservator ved Universitetets Oldsakssamling i Oslo. Grieg ble i 1936 avløst 

av konservator Reidar Kjellberg ved Norsk Folkemuseum.  

 Nemndas strategidokument, ‖Tilråding um Arbeidet for fremjing av folke-upplysning‖, ble 

avgitt 1934.
606

 Et kulturpolitisk krisetiltak med framtidsvisjoner, er Geir Vestheims beskrivelse av 

dette dokumentet som Folkeopplysningsnemnda utarbeidet. Innstillingen var et altomfattende 

kulturprogram for voksne som bygget videre på mye av Venstres tidligere skolepolitikk. Samtidig 

var det et selvstendig program som omfattet alle deler av kulturlivet.
607

 Ambisjonen var å formulere 

et helhetlig, og ikke saksfeltsorientert, kulturpolitisk program. Dokumentet er da også i ettertid blitt 

stående som det første tilløp til et helhetlig kulturpolitisk program i Norge. Vestheim bemerker at 

begrepet kulturpolitikk ikke ble tatt i bruk som betegnelse for den virksomhet nemnda fikk i 

oppdrag å formulere. I stedet ble det anvendt begrep som folkeopplysning og opplysningsarbeid.
608

  

   

                                                 
605 De 27 medlemmene var: Selskapet for Norges Vel, Studentersamfundets friundervisning, Norges Ungdomslag, Norsk Bibliotekforening, 

 
Arbeidernes Oplysningsforbund, Norsk Rikskringkasting Statens Filmkontroll, Nasjonalgalleriet, Norske museers landsforbund, 

Folketeaterforeningen, I.O.G.T, Folkeakademienes Landsforbund, Filologenes og realistenes landsforening, Norges Lærerlag, Norges 

Lærerinneforbund, Norske Kvinners Nasjonalråd, Verdensforbundet for folkeoplysning, Norges Bondelag, Norges Høgskulelærarlag, Norges 

Fylkesskulelærarlag, Norges Ungdomskulelærarlag, Landsrådet for Edruelighetsundervisning, Norges Byforbund, Norges Herredsforbund, Norges 

Husmorforbund, Arbeidernes Aftenskole. Kirke – og undervisningsdepartementet, bibliotekskontor D – F, boks 205. Riksarkivet Oslo. 

606 Både dokumentets forarbeider og det trykte dokumentet er å finne i Kirke – og undervisningsdepartementet, bibliotekskontor D – F, boks 205. 
 

Riksarkivet, Oslo. 

607 Dokumentet innledes med å sette det nasjonale folkeoplysningsarbeidet inn i et internasjonalt perspektiv. Det refereres til tilsvarende arbeid i våre 
 

naboland og i Belgia, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Tyskland, Polen og England. Dernest tar den for seg hele folkeopplysningsfeltet og de viktigste 

aktørene; Folkeboksamlingene, folkeakademiene, studieringene, kringkastingen, kinoene, galleriene, museene, ulike kveldsskoler og 

friundervisningens kursvirksomhet. Videre inneholder den et eget kapittel om kommunalt folkeopplysningsarbeid.  

608 Vestheim (1997), 137. 
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Den politikk som Folkeopplysningsnemnda kom med forslag til, skulle settes ut i livet av 

uavhengige, frivillige organisasjoner, private, statlige og kommunale institusjoner som museum 

bibliotek og gallerier. Nemndas mandat var å komme med forslag til tiltak for å bedre samarbeidet 

disse i mellom, og med det bidra til en større integrasjon mellom det ideelle, frivillige nivået og 

staten/kommunene. Samarbeidet skulle bygge på at organisasjonene arbeidet på et fritt grunnlag, og 

på en slik måte at organisasjonenes selvstendighet ikke ble innsnevret.
609

 Når denne premissen kom 

inn i dokumentet var det fordi nemnda var oppmerksom på at et for tett samarbeid mellom 

organisasjonene og staten kunne knytte partene sterkere sammen enn det som var ønskelig.  

  Motivasjonen for å våge koblingen mellom det frivillige organisasjonslivet og staten, lå på 

mange måter i en pragmatisk bestrebelse med å finne veier ut av den vanskelige situasjonen som 

både samfunnet og folkeopplysningens organisasjoner befant seg i.
610

  

  Da Folkeoplysningsnemndas Innstilling ble lagt fram for Stortinget inneholdt den et dobbelt 

mål for arbeidet. Det ene var ‖å lyfte det ålmene kulturnivået åt nasjonen og fremja den faglege 

dugleiken‖. Her gjorde nemnda seg til talsmann for en gammel tradisjon i folkeopplysnings-

bevegelsen, og målet var å kombinere formidling av kunst og kultur med praktisk, arbeidslivs-

orientert yrkeskunnskap. Det andre var målet med å avbøte det ‖åndelige og moralske behov‖ som 

befolkningen hadde under den rådende krisetid. Konturene av kulturens betydning i møte med det 

framvoksende fritidssamfunnet, ble også synlige. Om arbeidsledigheten og krisetidene ville avta, 

måtte den fritid folk hadde ervervet fylles med mening. Dette ville sette nye krav til både samfunnet 

og myndighetene. På denne måten ble kultur en rettighet den enkelte borger skulle ha tilgang til. 611 I 

demokratiets navn skulle hele befolkningen, ikke bare enkelte utvalgte grupper, ha rett til å ta del i 

åndskulturen.  

Satsing på kultur framsto på denne måten som en politisk strategi hvor kultur og kulturaktivitetet 

var instrument.
612

  Landets kommuner ble samtidig tildelt en sentral rolle i arbeidet med å 

koordinere iverksettingen av de tiltak som Folkeoplysningsnemnda kom med. Kommunestyrene 

skulle på lokalt nivå spille samme rolle som staten hadde på sentralt nivå. Til grunn lå en tro på 

myndighetenes evne og betydning til å ta et hovedansvar for folkeopplysningsarbeidet, lokalt, på 

fylkesnivå og sentralt.  

                                                 
609 Tilråding um Arbeidet for fremjing av folkeupplysning. Avgjeve av Kyrkjedepartementet, 1934, Kirke – og undervisningsdepartementet, 

 
1. Skolekontor, boks 205. Riksarkivet, Oslo. 

610 Nemnda hadde plikt på seg til å ‖... gjera styresmaktene merksame på det ynskjelege i at det snøggast råd er vert gjort noko effektivt til å døyva
 

 skadeverknadene på det åndelege og moralske umråde av krisa i landet no, med å gjeva folket, og då serleg dei som er arbeidslause, lettare høve til 

å nytta den ledige tidi til å få seg kunnskap eller til å bruka henne på annan gagnleg måte.
 
Referert fra ‖ Tilråding um Arbeidet for fremjing av 

folkeupplysning. 1934. Kirke – og undervisningsdepartementet, bibliotekskontor D – F, boks 205. Riksarkivet, Oslo. 

611
 
Ibid. I Folkeopplysningsnemdas innstilling het det bla.: ‖Dei einskilde krev å få lut i åndsverdiane, å få lettare høve til å nå alle dei 

 
menneskjelege verde som ligg høgare. Og samfundet hev skyldnad i å kome dei til møtes. Verdiane skal ikkje lenger vera tilgjengelege berre for ei 

einskild klasse, dei skal vera tilgjengelege for alle borgarar‖. 

612 Vestheim (Oslo 1997), 124-125. 
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Denne tanken om sentralisering og samordningstanken, kan beskrives som historikeren Knut 

Kjelstadli betegner som en sosialreformistisk idé. Det vil si en politisk tenkning med bredt politisk 

nedslag, og med en aktiv stat.  

  For museenes del konsentrerte Folkeopplysningsnemndas dokument seg i all vesentlighet om 

de større museene. De kulturhistoriske museene ble omtalt i innstillingene sammen med landets 

kunstgallerier.
613

 Implisitt i innstillingen lå en føring om museene som publikumsinstitusjoner. Når 

det gjaldt de lokale museene kunne deres arbeid sees i sammenheng med landets folkeakademier.
614

 

Landets museer hadde for så vidt vært det siden midten av 1800-tallet, men også på dette området 

ble motiveringen for statlig interesse og deltakelse i tråd med det øvrige engasjementet i kultur. 

Deres hovedoppgave var å åpne sine dører for publikum, gi kunnskap om historien og ved det bidra 

til demokratiets utvikling.  

 

 

 

3.4. 

UNDER NS-STYRET (1940 – 1945) 
 

Om Folkeopplysningsnemndas Innstilling var et politisk dokument med visjoner også for museene, 

var det likevel mer konkrete tiltak som preget museumsfeltet de siste årene av 1930 – tallet. 

Allerede i 1938 oppnevnte Kirkedepartementet, etter tilrådning fra Norske museers landsforbund, 

en komité som fikk i oppgave å utarbeide forslag om tiltak som måtte treffes for å sikre landets 

museumsgjenstander og arkivsaker mot luftangrep.
615

 Komiteens utredning konkluderte med en 

anbefaling om å flytte de mest verdifulle gjenstandene i landets museer til steder som var sikret mot 

luftangrep, og dels å forsterke kjellere for å få splintsikre rom. Som opplagsted stilte Forsvars-

departementet Kongsvinger festning til disposisjon. Komiteen ba om i overkant av 10 0000 kroner 

til arbeidet. Kirkedepartementet la det fram for Finansdepartementet i desember 1938, men 

departementet samtykket ikke i bevilgningen, verken for budsjettet 1938/39 eller for terminen 

1939/40.  

                                                 
613 Kirke – og undervisningsdepartementet, 3. Skolekontor, Tilråding um Arbeidet for fremjing av folkeupplysning, 1934. Kapittel VII 

 
Kunstgallerier og museer, 63 – 70. Kirke – og undervisningsdepartementet, bibliotekskontor D – F, KUD arkivet, boks nr. 205. Riksarkivet, Oslo. 

614 Folkeakademiene i Norge begynte sin virksomhet på 1880 tallet, inspirert av ‖university extension‖ bevegelsen i England og ‖arbetarinstituttet i 
 

Stockholm‖. Det første folkeakademi begynte sin virksomhet i Kristiania i 1885. Året etter ble ‖Trondhjems forelesningsforening‖ og ‖Foredrag 

for hverman‖ i Bergen etablert, i 1887 begynte ‖Arbeiderakademiforeningen‖ i Drammen og i 1890 ‖Stavanger forelesningsforening‖. Etter hvert 

fulgte de mindre byene og landdistriktene etter og i løpet av noen få år ble det dannet hundrevis av akademier over hele landet. Kirke – og 

undervisningsdepartementet, 3. Skolekontor, Folkeopplysningsnemdas Innstilling 1934, s. 32-34 Folkeopplysningsnemda 1934-36. Kirke – og 

undervisningsdepartementet, bibliotekskontor D – F, boks 205. Riksarkivet, Oslo.  

615 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisingsdepartementet, datert 25.8.1938. Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Ejav boks 0090. Riksarkivet, Oslo.  
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Året etter tok komiteen tok saken opp på nytt i et nytt brev og ba om kr. 105 000.
616

 Departementet 

la saken ram for både for Justisdepartementet og Finansdepartementet. Også denne gang ble avslag 

sakens resultat. I budsjettet 1939/40 innstilte allikevel departementet på at budsjettposten, ‖andre 

vitskaplege og litterære formål‖, kunne overskrides med kr. 33 000 til kasser og annet i forbindelse 

med nedpakkingen.
617 

De institusjoner som i første rekke skulle omfattes av tiltaket var 

Universitetets Oldsakssamling, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet i Oslo, Universitets-

biblioteket, Riksarkivet og Statsarkivet, Riksantikvariatet, Bergens museum, Trondheims museene 

og museene i Stavanger. De lokale museene måtte finne egne løsninger på evakueringsspørsmålet. 

Noe også mange gjorde ved å ta i bruk brannsikre kjellere, bomberom og så videre. 

 

 

Okkupasjonsårene - et museumspolitisk intermesso? 

 

NS-styrets kulturpolitikk fra april 1940 og fram til mai 1945 er et lite utforsket område. Årsakene til 

dette kan være mange. En årsak jeg selv har fått erfare, er at arbeidet med kildene er relativt 

omstendelig. Dette skyldes blant annet at NS styrets arkiver bare delvis er ordnet og systematisert i 

Riksarkivet. Forarbeidene til kulturbudsjettet og deler av korrespondansen når det gjelder 

kulturvernspørsmål har imidlertid vært tilgjengelig. Ved at Norske museers landsforbund 

opprettholdt sin virksomhet under hele krigen har kildetilfanget likevel vært relativt godt når det 

gjelder museene i disse årene. Forbundets styreprotokoll og årsberetninger representerer derfor en 

viktig kilde. Enkelte av museumsmonografiene inneholder også små avsnitt hvor virksomheten 

under krigen omtales. 

 Nå utgjør en nærmere undersøkelse av museene i Norge under den tyske okkupasjonen utgjør 

i seg selv et eget forskningstema. Undersøkelsen i denne avhandlingen er mer begrenset, men kan 

kanskje tjene som en inspirasjon til videre arbeid. I denne sammenheng har oppmerksomheten vært 

rettet mot de tiltak som fant sted i statens regi for å sikre museene før utbruddet av 2. verdenskrig. 

Deretter skisseres hovedtrekkene i NS styrets museumspolitikk og de virkninger det fikk for de 

lokale museene. At Norske museers landsforbund opprettholdt sin virksomhet under hele krigen, og 

hvilke arbeidsområder organisasjonen kunne fortsette sin virksomhet på, er også av interesse å 

undersøke nærmere.  

 

                                                 
616 Brev fra Kirke og undervisningsdepartementet til Finansdepartementet, datert 30.8.1939. Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, 

 
Ejav boks 0090. Riksarkivet, Oslo.  

617 Brev fra Kirke – og undervisningsdepartementet til Riksantikvaren, datert 6.9.1939. Tilrådningen kom på bakgrunn av departementets brev til
 

 Finansdepartementet av 30.8.1939, hvor det framkom at departementet opprettholdt bødvendigheten av å stille et beløp til formålet. Kirke og 

Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Ejav boks 0090. Riksarkivet, Oslo. 
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Kulturpolitikken under NS-styret 

 

På midten av 1930-tallet hadde de politiske partiene i Norge i liten grad skrevet kulturpolitiske 

tiltak inn i sine partiprogram. Det fantes imidlertid et unntak, Nasjonal Samling (NS), stiftet i 1933. 

NS var et lite parti og fikk ingen mandater ved Stortingsvalgene. I kommunevalgene i 1934 og 1937 

fikk de bare et lite antall representanter i kommunestyrene. På den annen side var NS et av de første 

politiske partiene som hadde et eget kulturprogram. Det hadde formuleringen: 

 

 Fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn og kontinuerlig økonomisk støtte. 

 Presse, teater, kringkasting og andre kulturformidlere skal fremme nasjonens interesser. Samfunnsfiendtlig 

propaganda og utbredelse av klassehat forbys. 

 Den naturlige sammensmeltning av de to målfører til ett norsk skriftspråk fremmes, men uten tvang.
618

 

 

I løpet av 1940 manifesterte NS seg som landets politiske parti etter at den tyske okkupasjons-

makten hadde oppløst de øvrige partiene i landet. I januar 1942 fikk NS overdratt statsmakten i 

Norge og ble ‖statsbærende‖ på tilsvarende måte som Hitlers parti i Tyskland. Det bærende i NS sin 

kulturpolitikk var at kulturlivet skulle organiseres på fascistisk vis i korporasjoner, som i sin tur 

skulle danne grunnlag for en korporativ forfatning. Kulturen skulle brukes til å avvikle demokratiet, 

slik det hadde vært satt ut i praksis fram til 1940. Videre skulle det skulle etableres et nytt forhold 

mellom staten og partiet.  

 I en egen ‖lov‖ av 12.3.1942 ‖om parti og stat‖ søkte Quisling å formulere dette på en 

prinsipiell måte. Av § 1 framgikk således at ‖Nasjonal Samling er et statsbærende parti i Norge og 

fast forbundet med staten‖.
619

 I begrepet statsbærende lå at parti og stat hadde hver sine oppgaver å 

fylle. De skulle derfor ikke forenes i en og samme enhet, men måtte på den annen side være i 

overensstemmelse med hverandre. Både parti og stat skulle arbeide mot et felles mål. Målet var for 

Quisling formulert som ‖folkets vel‖. Både parti og stat var utgått av folket selv og var helt 

avhengig av hverandre, uløselig forbundet med hverandre og måtte av den grunn sees på som et 

samlet hele.
620

  

 Selv om parti og stat skulle være separate organisasjoner, innførte Quisling likevel i sitt 

statsapparat den samme blanding av stats- og partifunksjoner som var alminnelig i Tyskland. Blant 

annet hadde flere av Quislings ‖ministre‖ sentrale partifunksjoner, slik som blant annet Rolf Jørgen 

Fuglesang som i tillegg til å være generalsekretær i NS og partiminister også var minister for 

Kultur- og folkeoplysningsdepartementet. Kultur- og folkeopplysningsdepartementet ble opprettet 

var et 26.9.1940, og lagt ned ved krigens slutt. Departementet ble opprettet som en direkte følge av 

                                                 
618 Referert fra Dahl og Helseth (2006), 180. 

619 Sitert fra, Jan Debes, Sentraladministrasjonens historie, bind 5 1940 – 1945 (Oslo 1980), 80. 

620 Rolf Jørgen Fuglesang, Parti og stat, i Norges Nyreising, bind I (1942), 27, her referert fra Debes (1980), 80. 
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den tyske okkupasjonen, ved Reichskommissar Josef Terboven gjennom forordning av 25.9.1940 

og besto fra starten av tre avdelinger og fire direktorater. blant avdelingene fantes Departementets 

forbilde var Reichskommissariats Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda. Departementet 

overtok en del kultursaker fra Kirke- og undervisningsdepartementet og pressesakene fra 

Utenriksdepartementet. Kulturdepartementet var i stor grad et Propagandadepartement. De viktigste 

sakene var politisk propaganda og politisk sensur og en egen propagandaavdeling ble opprettet. 

Denne avdelingen fikk fra 1944 navnet Avdeling for folkeopplysning. I tillegg til denne avdelingen 

besto departementet av en alminnelig avdeling (administrasjonsavdeling), en kulturavdeling, et 

pressedirektorat, Direktoratet for spesialorientering og senere også Statens filmdirektorat og Statens 

teaterdirektorat. Museumsforvaltningen ble lagt til kulturavdelingen. De vitenskapelige forble i 

Kirke- og undervisningsdepartementet.
621

  

  Kulturpolitikkforskeren Hans Fredrik Dahl har i sitt arbeid med norsk kulturpolitikk under  

NS-styret, stilt spørsmålet om ‖hvor nazistisk‖ NS-styrets kulturpolitikk egentlig var.
622

 Dahl 

konkluderer delvis med at kulturpolitikkens innhold og utforming i årene mellom 1940 og 1945 bar 

i seg spenninger og motsetninger som allerede fantes på 1930-tallet, spenninger innenfor både 

litteratur, film og kunst, som kan spores tilbake til rivaliserende skoler og kretser i norsk kulturliv. 

1930-årenes kulturliv i Norge var preget av en radikalisering, fortsetter Dahl. I 1930-årenes 

kulturpolitiske retorikk hørte også kravet om større offentlig engasjement i kulturen hjemme. 

Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemd var et eksempel på dette, et annet var at landets 

filmproduksjon ble lagt til interkommunale organer og institusjoner. Opprettelsen av et eget 

kulturdepartement og tanken om et eget kulturråd framsto på sin side institusjonelle nyorienteringer 

som i etterkrigstiden etter hvert også skulle framstå som en realitet.  

 På kulturvernområdet representerte NS-styret langt på vei en samling rundt kjente tema og 

orienteringer. Landets historiske storhetstid, vikingtid og middelalder ble aktivt tatt i bruk som 

riksbyggende elementer. Sitater og symboler ble tatt i bruk i partiets propaganda. NS-styret 

innvarslet samtidig også en langt mer aktiv stat på området enn hva som tidligere hadde vært 

tilfelle. Et budsjettområde som NS hadde arvet fra tidligere statsbudsjetter var arbeidet med norsk 

folkekultur. Det vil si virksomhet som omfattet alt fra mål- og minnegransking, stedsnavngransking 

og lokalhistorie. Posten ‖folkekultur‖ økte med 160 prosent i disse årene. Mye tyder på at det var 

departementsjefen selv, Gudbrand Lunde, som sto bak arbeidet med å styrke nynorsk som tale og 

skriftspråk. Lunde var norskdomsmann og ivrig målmann.
623

   

                                                 
621 Opplysning hentet fra Riksarkivets håndbok, internettvesjon, http://www.arkivverket.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-  

ra/regjering1814/kultur.html (24.02.2009). 

622 Dahl & Helseth (2006), 190-191. 

623 Dahl & Helseth ( 2006), 186; Sørensen (1989), 29. 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-%20%20ra/regjering1814/kultur.html
http://www.arkivverket.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-%20%20ra/regjering1814/kultur.html
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Museer og kulturminnevernet synes da også å ha ligget NS-styret på hjertet, og samlet økte støtten 

til museer og fortidsvern med rundt 50 prosent. Dahl ser da også NS idéhistorisk som en fortsettelse 

av en historisk nasjonalromantikk i Norge. Partiets selvforståelse bygget på dette grunnlaget.  ‖Vårt 

parti var en nasjonalromantisk bevegelse‖ står det bl.a. å lese i NS egen etterkrigshistorie.
624

  Steder 

som Borreparken i Vestfold og Nisseberget i Oslo, fikk stor ideologisk betydning, og ble tatt i 

utstrakt bruk som stevneplasser for partiets mønstringer. Når det gjaldt den organisatoriske siden av 

kulturvernet bygget NS-styret videre på Riksantikvaren som faginstans. Fortidsminneforeningen og 

Norske museers landsforbund fikk stort sett drive sin virksomhet i fred. Riksantikvaren fikk en fast 

representasjon blant NS-kulturtingets faste medlemmer. Riksantikvar Harry Fett reserverte seg 

personlig mot denne representasjonen, men embetet var representert med en fast 

restaureringskonsulent. 

 

 

Museumstilskuddene under NS-styret 

 

Hvordan var så situasjonen for de lokale og regionale museene i de fem årene okkupasjonen varte?  

I 1940, ved inngangen til andre verdenskrig fantes det rundt hundre slike museer i Norge. Også 

under okkupasjonsårene 1940 – 1945 ble det opprettet enkelte nye museer. Blant disse var museet i 

Alvdal, Fyresdal Bygdetun, Kvernes Bygdemuseum og Hordaland Folkemuseum med 

landbruksmuseet på Stend i Fana.
 625

 Av disse noe over hundre museene var 30 ført opp i 

statsbudsjettet for 1940 med statsbidrag. Fra Pengelotteriet samme året mottok 18 museer 

ekstraordinært bidrag. Blant disse fantes også mindre museer som ikke var ført opp med ordinære 

bidrag, som bl.a. Setesdalsmuseet, Trøgstad bygemuseum, Andebu Fortidslag osv.
 626

 

Er det så mulig å lese noe ut om museenes økonomiske rammebetingelser under NS – styret i løpet 

av okkupasjonsårene på bakgrunn av de satsbidrag som ble innvilget? Tabellen kan tjene som en 

illustrasjon på hvilken ramme museumstilskuddene under NS – styret fikk, og hvordan de ble 

fordelt. 
 

                                                 
624 Odd Melsom, Fra kirke-og kulturkampen under okkupasjonen, (Oslo 1980), 18. 

625 Kvernes Bygdemuseum (1941) Finnetunet, Grue Finnskog (1942) Gruetunet, Kirkenær i Solør (1942), Nordre Husan, Alvdal (1942), 
 

Tresfjord Museum (1943), Velfjord Bygdemuseum (1944), Fedrenes Minde, Rasvåg (1944), Hordaland Folkemuseum, Landbruksmuset (1945). 

Kirke – og undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomiteen 1967. (Bergen 1970), 

Vedlegg 1,34-53. 

626 Stortingsforhandlinger 1940, kap. 228 og 229, budsjettinnstilling S. nr. 23, behandlet i Stortingstidende 1940, 691-95.  
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 1941627 1942/43628 1943/44629 1944/45630 

Norsk Folkemuseum 64000 75000 

15000 

78000 

15000 

85000 

15000 

De Sandvigske 

Samlinger 

22000 

4400 

25000 

4620 

27000 

4620 

30000 

4620 

Øvrige  

lokale og regionale 

museer 

29135 

(28) 

32505 

(28) 

37530 

(28) 

38830 

(28) 

Sum, innvilgelse av 

nye statsbidrag 1 

940 – 1945  

1400 

 

3300 

 

4050 

 

5950 

 

 101135 155425 166200 179400 
 

 

Hva gjemmer seg bak budsjettallene, og er det mulig å si noe om hvilken fordelingspraksis  

NS – styret la opp til? Et innledende spørsmål i den sammenheng er om NS – styret videreførte den 

fordelingspraksis som hadde vært gjeldende før krigen. Eller om det i stedet ønsket de å lansere en 

egen praksis for de kulturhistoriske museene? 

 En gjennomgang av statens bevilgninger til lokale og regionale museer viser at i hovedsak 

fulgte NS- styret de praksiser overfor landets lokale og regionale museer som mellomkrigstidens 

regjeringer hadde stått for. Dette innebar praksisen med at Norsk Folkemuseum var hovedmottaker 

av statlige tilskudd ble videreført. I statsbudsjettet for 1941/42 viser eksempelvis tabellen over at 

bevilgningen til museet økte med nesten 30 prosent til kr. 90 000. De to neste årene var økningene 

mindre, i statsbudsjettet for 1942/43 mottok museet kr. 93 000, og i statsbudsjettet for 1944/45  

kr 100 000.  

 De Sandvigske Samlinger og de øvrige regionale og lokale museene ble også tilgodesett med 

økninger i statsbevilgningene disse årene, om enn i et langt mindre omfang. I statsbudsjettet for 

1941 viser tabellen at bevilgningen til De Sandvigske Samlinger (inklusive Aulestad) var på  

kr. 26 400. De øvrige 28 mindre museene delte en bevilgning på rundt kr. 29 000. I statsbudsjettene 

for 1942/43 til 1944/45 økte bevilgningene med noen tusenlapper. I 1944/45 viser også oversikten 

at den oppførte bevilgningen til De Sandvigske Samlinger dette budsjettåret var på kr. 34 620 og til 

de øvrige museene kr. 38 830. I snitt var tildelingen til hvert av disse museene på rundt kr. 1 500. 

Så bevilgningene var fortsatt svært små.  

  

                                                 
627 Statsbudsjettet 1941-1942, kap. 229, her referert fra Brazier (2005), 190-191. 

628 Ibid., 1942-1943, kap. 229, Brazier (2005), 196. 

629 Ibid., 1943-1944, kap. 229, Brazier (2005), 201-202. 

630 Ibid., 1944-1945, kap. 229, Brazier (2005), 207-208. 



 246 

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet fant på den annen side rom for innvilgelse av statsbidrag 

til åtte nye museer i løpet av de samme fem årene.
631

  Her finner man blant annet Setesdalsmuseet, 

som hadde søkt om statsbidrag allerede i 1938 og 1939.
632

 Disse nye museene var imidlertid små, 

og det var også bevilgningene. I 1941 ble det ført opp en samlet bevilgning til disse museene på kr. 

1 400. I statsbudsjettet for 1944/1945 var de samlede bidrag økt til kr. 5 950. Prinsippet med å ta 

inn nye museer som berettiget til statstilskudd ble på denne måten mer bærende enn de beløp som 

disse nye museene ble tilgodesett med.  

 Ved å se samlet på NS – styrets bevilgninger i årene mellom 1940 og 1945 framgår det på 

denne måten tydelig at mellomkrigstidens praksis med at Norsk Folkemuseum var statens hoved-

anliggende og med det fikk de største tilskuddene ble videreført. Deretter kom De Sandvigske 

Samlinger og så de større distriktsmuseene. De lokale museene fikk fremdeles bare et par hundre 

kroner i statsbidrag årlig.  

  Hva gjaldt tildelinger fra Pengelotteriets overskudd ble også denne ordningen videreført. 

Bevilgningen til museene var i statsbudsjettet for 1940 satt til kr. 113 000. Nivået ble i stor grad 

opprettholdt i årene som fulgte. En prinsipielt vanskelig side av saken som også fikk konkrete 

utslag berørte for så vidt ikke de lokale og regionale museene. De større museene var de som ble 

rammet. Årsaken lå i den endringen som NS – styret hadde gjort når det gjaldt de enkelte 

departementskontorenes ansvarsområder. Denne avdelingen ble av NS-styret overført til Kultur og 

folkeopplysningsdepartementets. Samtidig la man de fem sentralmuseene Universitets 

Oldsakssamling, Stavanger Museum, Bergens Museum, Videnskapsselskapets i Trondheim 

(museet) og Tromsø Museum igjen under Kirkedepartementets administrasjon, Denne 

administrative delingen førte til at disse museene kom opp i en vanskelig situasjon ved at Kultur – 

og folkeopplysningsdepartementet ikke fant å kunne dele ut midler av Pengelotteriets overskudd til 

de museer som sorterte under Kirke- og undervisningsdepartementet. Landsforbundet ba  

NS – styret om det kunne opprettes en egen bevilgning på statsbudsjettet til disse fem museene for å 

avhjelpe situasjonen.
633

  Reaksjonen var negativ og museene det gjaldt ble kommet i møte på dette 

punkt. Følgen ble at så lenge krigen varte kom landsforbundet årlig tilbake med sin henvendelse. 

 

 

                                                 
631 I årene mellom 1940 – 1945 innvilges statsbidrag til: Vestfold fylkemuseum, Ringerikes Museum, Toten Museumslag, Tynsetmuseet, 

 
Setesdalsmuseet, Bagn Bygdesamling, Lom Heimbygdslag, Kvitseid Bygdesamling. Se Brazier (2005), 191,197,208. 

632 Brev fra styret av førebuingsarbeidet for Setesdalskomiteen, Torgeir Bjørnarå, til Kyrkje- og undervisningsdepartementet, 28.9.1937, 
 

Samt brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisningsdepartementet 16.10.1937, Begge i
 
Kirke og Undervisningsdepartementet, 

 
1 skolekontor D, Eav boks 0089. Riksarkivet, Oslo. 

633 Brev fra Norske museers landsforbund til Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, datert 6.7.1942, 18.4.1944 og 12.2.1945 samt brev fra
 

 Kultur- og folkeoplysningsdepartementet til Norske museers landsforbund, datert 7.11.1944. Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Eav boks 0092. Riksarkivet, Oslo.  
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Lov til vern av gamle bondehus 

 

Den første loven som sikret verneverdige etter-reformatoriske bygninger var Lov om Bygnings-

fredning, som ble sanksjonert av Stortinget den 3. desember 1920. Forslaget ble utarbeidet av 

Riksantikvaren og baserte seg i hovedtrekk på den tilsvarende danske loven, som ble vedtatt i 1918. 

Loven gjaldt bare verdslige bygninger, og kriteriet for å frede hele eller deler av bygninger, var at 

disse måtte være over 100 år og ha spesiell kunstnerisk eller historisk verdi. I særlige tilfeller kunne 

også nyere bygninger, eller bygninger med spesiell betydning for lokalhistorien, fredes.  

 Den 2. mars 1944 vedtok NS-styret en egen lov for bevaring av ‖gamle bondehus‖, et 

supplement til bygningsfredningsloven. Loven var foranlediget av blant annet Joh. H. Andersen, 

(Tiedemanns Tobakfabrikk) kjøp av ‖Skuldalsloftet‖ i Telemark. En av dens pådrivere var Vidkunn 

Nitter Schreiner, redaktør i Bergens Tidende. Dens hensikt var i første rekke å hindre oppkjøp av 

antikvarisk verdifulle bygninger i den hensikt å flytte dem til private eiendommer. ‖Eit hus som 

soleis vert rive ut or sitt naturlege miljø, kan bety tap for den gamle bygningskulturen i bygdene‖, 

skrev departementet i sitt lovframlegg.
634

  

 Departementet var innforstått med at bygninger som var flyttet til museer eller kjøpt av 

privatfolk, i var blitt bevart. På den annen side måtte man likevel ikke glemme at dette kunne føre 

til en utarming av bygdene når det gjaldt deres kulturminner. Loven skulle derfor bidra til å sikre at 

også de av landets gamle bygninger som ikke var omfattet av Bygningsfredningsloven også skulle 

ha et lovhjemlet vern. Loven skulle sikre bevaring av landets bygningsarv på sitt opprinnelige sted. 

Salg og bortflytting burde komme under statlig kontroll. At den bare omfattet ‖bondehus‖ var i tråd 

med NS-styrets ideologiske grunnlag.  

 Lovutkastet ble ført i pennen av professor Jon Skeie som var medlem av antikvarisk bygnings-

nemd. Nemnda sluttet seg til utkastet i november 1942. Departementet la også lovforslaget fram for 

Norges Bondesamband, som ga sitt samtykke til loven.
635

 Forslaget gikk likevel ikke gjennom 

departementets administrasjon uten kritiske kommentarer, både hva gjaldt alderen på de bygninger 

som den skulle sikre og håndhevelse av bestemmelsene.
636

 Departementet var også av den mening 

at loven ville bety et inngrep i eiendomsretten. I videst mulig utstrekning burde derfor begrunnede 

søknader innvilges. Den endelige lovteksten til ‖Lov til vern av gamle bondehus‖, ble til slutt og til 

tross for betenkelighetene, godkjent av Ministerpresidenten 2. mars 1944: 

                                                 
634 Konsept Jnr. 149/44 II.1. Innstilling til lov om gamle bondehus. Kultur– og folkeoplysningsdepartementet, Kulturavdelingen, 

 
Kulturkontoret. Riksarkivet, Oslo. 

635 Brev fra Norges Bondesamband til Kultur og folkeopplysningsdepartementet, datert 18.2.1944. Kultur – og folkeoplysningsdepartementet, 
 

Kulturavdelingen, Kulturkontoret. Riksarkivet, Oslo. 

636 Notat fra byråsjef Hans Aalholm til ekspedisjonssjef Odd Viig, datert 6. september 1943. Ukast til Lov om gamle bondehus. 
 

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, Kulturavdelingen, Kulturkontoret. Riksarkivet, Oslo. 
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§ 1. Utan løyve fra Kultur- og folkeopplysningsdepartementet eller den som departementet gjev fullmakt, må man 

ikke flytte ut or kommunen eller riva bur, loft, stova, eldhus, aurbu eller badstove, som er eldre enn 100 år. 

Departementet dømer om alderen. 

§2. Den som uløyves flytter eller riv hus som nemnt i § 1, vert straffa med bot. 

§3. Den som uløyves har flytt eller rive ned eit hus som nemt i § 1, skal kosta oppatsetjing på den gamle tufti. 

Staten eig husvyrket til dess huset er sett oppatt i god stand.
637 

 

Loven var virksom i litt over ett år. Den Antikvariske Bygningsnemnd og Riksantikvaren var 

departementets faginstans. I Kulturdepartementets arkiv finnes 16 søknader om dispensasjon fra 

flytteforbudet. I hovedsak dreide det seg om eldre bolighus og uthus som eierne ønsket å rive.  

Tre saker omhandlet flytting av hus til lokale og regionale museer. To av sakene gjaldt flytting til 

Norsk Folkemuseum. I 1944 søkte museet om å flytte eldhuset fra Medetgården, Hovin i Telemark, 

ei bu fra Engelstad i Nannestad og en stall fra Simensbråten i Storelvdal. Året etter kom det søknad 

om å flytte et loft fra Rauland i Numedal og eldhus fra Rollag i 1945. Begge søknadene ble 

innvilget.
638

 Den tredje gjaldt Kviteseid bygdesamlings søknad om å flytte en stuebygning fra 

Nesland i Vinje til museet. Huset var oppført på Riksantikvarens fredningsliste, men søknaden ble 

innvilget, begrunnet med at eieren ikke var interessert i å holde huset ved like. Ettersom samtlige 

søknader ble innvilget kan det hevdes at lovens betydning var begrenset. Imidlertid fungerte den 

som en varslingsmulighet for lokale verneinteresser/museer når spørsmål om flytting kom opp.  

Den hadde også fokus på verneverdige bygninger som ikke var omfattet av Lov um 

Bygningsfredning og representerte et forsøk på å utvide grensene for hva som kunne vernes i 

medhold av lov. 

 

 

Norske museers landsforbund under okkupasjonsårene 

 

I de første dagene etter okkupasjonen 9. april 1940 rådet det usikkerhet om de praksiser som var 

etablert mellom Norske museers landsforbund og staten, ville bli ført videre av NS – styret.. Dette 

gjaldt både forbundets rolle som faglig instans og spørsmålet om statens økonomiske bidrag til de 

lokale museene. Funksjonen som ivaretaker og talerør for museumsansattes lønns – og arbeidsvilkår 

ble derimot lagt ned. Som profesjonsforening hadde Norske museers landsforbund i 1932 meldt seg 

inn i Embetsmennenes Landsforbund.
639

  

                                                 
637 Lov til vern av gamle bondehus av 2. mars 1944, bifalt av Ministerpresident Quisling. Trykt lovtekst i arkiv til Kultur – og 

 
folkeopplysningsdepartementet, Kulturavdelingen, Kulturkontoret. Riksarkivet, Oslo. 

638 Brev fra Riksantikvaren til Kultur – og folkeopplysningsdepartementet, datert.3.1944 og 3.4.1945. Kultur – og folkeopplysningsdepartementet, 
 

Kulturavdelingen, Kulturkontoret. Riksarkivet, Oslo. 

639 Embetsmennenes Fellesutvalg (1918), fikk i 1938 navnet Embetsmennenes Landsforbund. Forbundet var en selvstendig upolitisk 
 

sammenslutning av embetsmanns- og tjenestemannsorganisasjoner og selvstendige grupper av statsansatte. Norske museers landsforbund begynte 

sin virksomhet nærmest som et koordinerende organ for forskjellige grupper av embetsmenn.  Formålet var å fremme de interesser som var felles 
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Det første året skjedde det få merkbare endringer for landsforbundets virksomhet. Våren 1941 ble 

imidlertid forbundet kontaktet av Innenriksdepartementet som oppfattet Norske museers 

landsforbund som en underavdeling av Embetsmennenes Landsforbund. Forbundet hadde av den 

grunn blitt overført til Innenriksdepartementet og skulle rapportere sin virksomhet til 

departementets kommissær. Inntil videre satte departementet en stopper for forbundets virksomhet.  

 Styret i landsforbundet henvendte seg da til Kultur - og folkeopplysningsdepartementet og ba 

om en avklaring. Samtidig sto styret også sto fast på at slik det framgikk av lovenes § 1 var 

forbundet en sammenslutning av kunst- og lokale og regionale museer representert ved sine fagfolk 

eller hvor sådanne ikke finnes, ved dem som ledet arbeidet.
 640

 Man var derfor ikke i første rekke en 

funksjonærforening med formål å drive lønnskampanje. Bare et fåtall av medlemmene var dessuten 

statsfunksjonærer, ettersom det overveldende flertall av norske museer var private institusjoner. Det 

ble også redegjort for innmeldingen i Embetsmennenes Landsforbund, som var foretatt for å støtte 

opp om de medlemmer som var avhengig av statens lønnssatser og museumsansattes arbeid for å 

bedre sine kår.  

 Det synes nok som om landsforbundet også i denne sammenheng hadde et behov for å få 

avklart sin posisjon vis a vis departementet. I det samme brevet redegjorde styret derfor om at 

Norske museers landsforbund hadde hatt en tradisjon på å være Kirke- og undervisnings-

departementets faglige rådgiver, og etter 1940 Kulturdepartementets rådgiver. Denne praksisen 

ønsket man videreført. Forbundet var videre en uttaleinstans i forbindelse med Pengelotteriets 

overskudd (kapitel 229c på statsbudsjettet). I tillegg hadde det også tatt på seg, etter departementets 

oppfordring, å arbeide for Krigsskadetrygden med verdsettelse av museenes samlinger. For å kunne 

opprettholde sin virksomhet var det viktig at forbundets arbeid ble opprettholdt ettersom de 

tjenester den utførte for departementet kunne bare utføres av fagfolk.  

 Rollen som funksjonærforening ble som sagt tonet ned. Når styret gikk til dette kompromisset 

kan mye tyde på at det var en bevisst strategi for at det øvrige arbeidet og den sentrale posisjonen 

som var innarbeidet i forhold til departementet, kunne videreføres. Samme høst ble da også 

forholdet avklart i form av et brev fra Innenriksdepartementet til Kultur- og folkeopplysnings-

departementet.
641

 Resultatet ble at Norske museers landsforbund kunne videreføre sin faglige 

virksomhet og sorterte under Kulturdepartementet.  

                                                                                                                                                                  
for norske embetsmenn og tjenestemenn i lignende stillinger. Alle medlemmer hadde akademisk utdanning. Det arbeidet i hovedsak med lønns- og 

avtalemessige saker. I særlig grad lønnsforhandlinger, pensjonsspørsmål, godtgjørelser, bistillinger osv. Se, Lise Emilie Talleraas, En 

sammenslutning med formål å trygge medlemmenes lønns- og arbeidsvilkårForskerforbundet ved Museer og Kulturminnevern 50 

år.http/www.nord-jarlsberg.museum.no (15.1.2008). 

640 Brev fra Norske museers landsforbund til Kultur- og folkeoplysningsdepartementet, datert 26.6.1941. Norges Museumsforbunds
 
arkiv, Oslo. 

641 Brev fra Innenriksdepartementet, Foreningskontoret til Kulturdepartementet 6.8.1941. Norges Museumsforbunds arkiv,
 
Oslo.. 
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Den lønnspolitiske delen sorterte for sin del under Innenriksdepartementet og forbundet la ned 

denne delen av arbeidet sitt så lenge okkupasjonen varte.  

 Med denne avklaringen kunne Norske museers landsforbund fortsatte derfor med uforminsket 

styrke arbeidet med å opprettholde eller øke statens bevilgninger til museene, sitt engasjement når 

det gjaldt sakkyndig hjelp til de mindre museene, vurdering av søknader til Pengelotteriet og 

arbeidet med å få ‖reisekonservatorstillingen‖ på plass gjennom alle de fem krigsårene.
642

   

Bevilgningen til landsforbundets arbeid sto også ført opp på statsbudsjettet under hele krigen, med 

kr. 1 500 til ‖Sakkyndig hjelp for mindre museer‖ i både 1940 og 1941. Beløpet økte til kr. 2 000 i 

statsbudsjettet for 1942/43, kr. 5 000 i 1943/44 og kr. 2000 i budsjettet for 1944/45. I 1940 fikk 

forbundet også nærmere 6 000 kroner av Pengelotteriets overskudd.  

  Når det gjaldt reisekonservatorstillingen var NS-styret også positivt innstilt til denne. 

Stillingen, som skulle sikre de mindre museene sakkyndig hjelp, hadde vært et anliggende helt 

siden slutten av 1920-tallet. I en rekke brev til Kirkedepartementet hadde forbundet redegjort for 

behovet for stillingen, situasjonen ved de mindre lokale museene og konsekvensene av at stillingen 

ikke ble opprettet. Med begrunnelse i vanskelige økonomi gikk departementet egentlig aldri inn for 

å opprette stillingen. I stedet søkte man mot slutten av 1930-tallet å få til mindre omfattende 

inspeksjonsreiser i landsforbundets regi, som bl.a. konservator Midttuns reise i 1938. Forbundets 

sekretær Eivind Engelstad gjennomførte også en tilsvarende inspeksjonsreise i 1941.
643

  

Det var også NS-styret som først imøtekom landsforbundets mangeårige ønske om en reise-

konservator. Bevilgningen til denne stillingen var ført opp av Kultur – og folkeoplysnings-

departementet i 1943, men landsforbundet blokkerte den, siden bevilgningen var gitt av NS-styret. 

Da saken ble tatt opp igjen i 1945 argumenterte forbundet likevel overfor Kirke – og 

undervisningsdepartementet at stillingen nå burde opprettes og at den bevilgningen som NS- styret 

hadde ført opp nå kunne tre i kraft.
644

 

  Et viktig arbeidsområde for landsforbundet under okkupasjonsårene var de såkalte 

‖krisetiltak‖.
 645

 Krisetiltakene dreide seg både forhandlinger med okkupasjonsmakten om 

erstatning for skader forvoldt ved luftangrep og sikring av museenes interesser der hvor det var 

ønske om å ta museumsbygninger i bruk som bolig eller lager. En rekke slike saker ble brakt for 

dagen.  

                                                 
642 Norske museers landsforbund. De Kunst- og Kulturhistoriske museer, Årsberetninger 1939-40 til 1951-52. Årsmøter 1945-52 

 
red. Eivind S. Engelstad (Oslo 1953), 84. 

643 Brev fra Norske museers landsforbund til Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, 7.7. 1942. Kirke og Undervisningsdepartementet, 
 

1 skolekontor D, Eav boks 0091. Riksarkivet Oslo.  

644 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke- og undervisningsdepartementet, datert 23.6.1945. Kirke og Undervisningsdepartementets arkiv, 
 

 
1 skolekontor D, Eav boks 0093. Riksarkivet Oslo.  

645 En redegjørelse for dette er å finne i Norske museers landsforbund, De kunst- og kulturhistoriske museer. Årsberetninger 1939-40 ril 1951-52. 
 

Årsmøter 1945-52 (Oslo 1953), 37-38, 53, 64-65, 76. 
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Mest alvorlig var ødeleggelsen av Kristiansund Museum i forbindelse med byens bombing i 1940. 

Det var også viktig å ivareta museenes interesser overfor okkupasjonsmakten. Dette var hjemlet i 

det ‖Schutzbrief‖ som var utstedt av tyske myndigheter i 1940. ‖Schutzbrief‖ skulle beskytte 

museene mot innkvartering av tyske tropper eller annen militær belastning. Militære hensyn førte 

imidlertid til at tyskerne la beslag på enkelte museumsområder. Ønsket var å ha en dialog med 

Kultur- og folkeoplysningsdepartementet for å unngå dette, men man ble møtt med at sivile 

interesser måtte vike for de militære. Verdien av ‖Schutzbrief‖ ble etter hvert satt under tvil, og 

landsforbundet ønsket at ‖Wehrmachtbefehlshaber‖ skulle bekrefte betydningen av det på nytt.  

  Illustrerende for dette var at våren 1943 fikk en rekke av museene i landet besøk av en 

kommisjon som skulle undersøke i hvilken grad museene var sikret mot luftangrep. Kommisjonen 

påpekte en rekke mangler, som i sin tur resulterte i at Finansdepartementet stilte økonomiske midler 

til rådighet. Spørsmålet om sikring av museene dreide seg om to løsninger. Det ene var behovet for 

ytterligere evakuering av samlinger. Det andre var behovet for forsterket vern av museene med 

opprettelse av brannvernkorps, anskaffelse av brannslukningsmateriell. 

  Ytterligere at et anliggende for landsforbundet at museumsfunksjonærene fikk fortsette å 

arbeide med sine vanlige oppgaver. I den forbindelse gjorde landsforbundet et framstøt i forbindelse 

med innføringen av den ‖nasjonale arbeidsinnsatsen‖ (utskrivning til arbeidstjeneste). Forbundet 

henvendte seg til departementet med en anmodning om at museenes ansatte ble fritatt for slik 

tjeneste. Her oppnådde man at museumsansatte kunne søke om fritakelse fra tjenesten ved å vise til 

sine spesielle oppgaver. 

 

 

Stengte eller virksomme museer? 

 

Ved krigsutbruddet fantes det i Norge noe over 100 lokale og regionale museer og rundt 30 ulike 

mindre spesialmuseer. Hele seks nye museer ble opprettet i 1939
646

, og i 1940 kom ytterligere to.
647

. 

I hovedsak var dette bygdemuseer, men også et nytt fylkesmuseum ble etablert og umiddelbart 

innvilget statstilskudd i disse årene, nemlig Vestfold fylkesmuseum i Tønsberg. I løpet av krigs-

årene kom så ytterligere ni nye museer til, hvorav alle, så nær som ett var bygdemuseer. Hele tre av 

disse ble opprettet i Hedmark fylke og to viste finnekulturen i skogsområdene mot Sverige 

(Finnetunet Grue Finskog og Gruetunet, Kirkenær i Solør).  

 Hvilken aktivitet hadde så de lokale og regionale museene i disse årene? I liten grad er den 

kartlagt, på mange måter har det vært et fraværende tema i norsk museumshistorie. På den annen 

                                                 
646 Museumsopprettelsene i 1939 Framgår av oversikten s.177 

647 Berg Bygdemuseum i Østfold  og Sigdal og Eggedal Bygdemuseum, Se Kirke- og undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige 
 

museers virksomhet og drift, fra Museumskomiteen 1967(Bergen 1970):Vedlegg 1, 34, 39. 
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side, skal man tro evakueringsplanene og det som framkommer av museenes jubileumsskrifter var 

aktiviteten lav, men den opphørte ikke for de flestes vedkommende. Den fikk bare en noe annen 

karakter enn tidligere. Interessant er det også å registrere at bevilgningene ikke ble redusert, men 

snarere økte og at nye museer ble funnet tilskuddsberettiget. Bildet må derfor nyanseres noe.  

 I en del av museenes budsjettsøknader til Kultur– og folkeopplysningsdepartementet i årene 

mellom 1940 og 1945 beskrives til dels inngående de arbeidsforhold som rådet ved de enkelte 

museene. Det materialet jeg har hatt til rådighet viser på ingen måte den fulle situasjonen ved de 

kulturhistoriske museene under okkupasjonen. Det er allikevel interessant å gi et lite innblikk i 

arbeidsforholdene og virksomheten ved museene i disse årene, selv om min presentasjon mer blir en 

slags illustrasjon enn en godt dokumentert framstilling. Det viktige for meg har imidlertid vært å 

bidra til å kaste noe lys over forholdene og nyansere oppfatningen om at aktiviteten ved de fleste 

kulturhistoriske museene lå nede så lenge okkupasjonen varte. 

  I forbindelse med krigshandlingene ble byer som Kristiansund, Ålesund og Bodø bombet. 

Bombingen rammet også museene i disse byene. Skader i forbindelse med bombardement fikk også 

museet på Steinkjer. Andre museer igjen fikk merke følgene av at deres bygninger ble annektert av 

Wehrmacht. Enkelte museer ble på denne måten rammet mer enn andre. Men kildematerialet 

beretter om at virksomheten ved museene ikke sto stille under okkupasjonsårene. For mange var 

situasjonen den at virksomheten ble forsøkt opprettholdt, selv om den kunne endre noe karakter. 

Felles for museene var likevel at de første månedene etter 9. april opplevdes som turbulente, men så 

gikk situasjonen tilbake ved de fleste stedene til den vante. I tillegg til bombing og annektering av 

bygninger og eiendom, bidro reiserestriksjonene og begrensningene av offentlige tilstelninger til å 

redusere museenes besøkstall. Dette reduserte museets egeninntekter.  

Merkbart var også prisstigningen på materialer og trelast. Følgene var at restaurering, gjenoppføring 

av bygninger og nybygg måtte vente og ble de fleste steder ikke tatt opp igjen før etter 1945.  

  Det kulturhistoriske museet som ble hardest rammet var Kristiansund Museum, som brant ned 

under bombingen av Kristiansund i 1940. Både bygningen og store deler av samlingen gikk med. 

Rett etter bombingen fikk museet et ekstraordinært statsbidrag på 2 000 kroner som en slags 

førstehjelp. Under hele krigen fikk det ellers et statsbidrag på 600 kroner og et kommunalt bidrag på 

500 kroner årlig. Gjenoppbygging av museet og ny kraft i virksomheten kom imidlertid ikke i gang 

før i 1945 da det ble inngått en avtale med Nordmøre Historielag om å samarbeide i vernet av 

‖gammel kultur i by og land‖.  Museet ble gjennom denne avtalen nærmere knyttet til 

Historielaget.
648

 Museet førte likevel også under hele krigen forhandlinger med kommunen om tomt 

for reising av et nytt museumsbygg.  

                                                 
648 O.H .Volcmar & Johan Tømmervåg, 

‖
Kristiansund Museum 1894-1964‖, stensil (Kristiansund 1964), 10, 15. Finnes i Kirke-og

 
 undervisningsdepartementet, 1. skolekontor. Eav boks 741  Riksarkivet, Oslo.
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Museet klarte på den annen side, tross bombingen, å opprettholde en helt annen kulturvern-

virksomhet under krigsårene. I årsberetningen for 1942 skriver samlingsbestyreren at størst arbeid 

var lagt ned på innsamling av bilder fra byen i gammel tid og før brannen. Det var dessuten samlet 

inn en rekke fotografier av gamle hus og gjenstander fra bygdene på Nordmøre. I tillegg kom det 

dette året inn rundt 80 gjenstander til museet. Størst var savnet etter gjenstander og minner etter 

byen slik den hadde vært. Dette arbeidet ble derfor prioritert. Museet gjorde seg også bemerket på et 

annet område. Allerede før krigsutbruddet var det planlagt et byjubileum i 1942. Krigen satte en 

stopper for dette, men museet markerte jubileet med en minneutstilling. Av det innkomne 

fotomaterialet ble det plukket ut rundt 200 bilder. Utstillingen ble arrangert i arbeidsbrakken til 

Kvinnenes Arbeidshjelp som var satt opp på den tidligere museumstomten. Museet fikk stort sett 

drive sitt arbeid i fred uten større innblanding fra myndighetene.  

  Nordlandsmuseet i Bodø ble også utsatt for bombing og både museumsbygningen og 

samlingene fikk skader. I årsberetning 1940 – 41 meddelte styret derfor at museet hele året hadde 

vært lukket og lokalene utleiet til Nasjonalhjelpen. Reparasjonen efter bomardemanget har likevel 

pågått med enkelte avbrytelser.
649

  Skadene på museumsbygningen var delvis utbedret, men 

arbeidene hadde stoppet på grunn av materialmangel. Museumsplassen var også skadet i 

bombardementet, men også disse var utbedret ved planting av nye trær. Samlingene hadde man 

forsøkt å reparere så langt man kom og materialer var tilgjengelig. Alle båt- og skipsmodellene var 

satt i stand, også en gammel dreiebenk fra Misvær. Ødeleggelser var det også på museets 

friluftsavdeling ved Bodøsjøen, om enn av et annet slag. Her var all skogen blitt hugget ned av 

tyskerne, mens bygningene på den annen side, så å si var uskadd.  

  Det har stadig vært ført kontroll, og de skader man fant var utbedret i den utstrekning det var 

mulig.
650

  Mye av virksomheten kom med det til å handle om å utbedre skader. Mangelen på 

materialer gjorde likevel sitt til at dette arbeidet etter hvert stoppet opp. I årsberetningen for 1943-

44, meddelte styret derfor at det ikke hadde lyktes å skaffe materiale til museumsbygningens 

reparasjon. Bygningen hadde dessuten vært utsatt for en ny krigsskade. Kjelleren var tatt i bruk av 

Wehrmacht til lagring av poteter.
651

 Når det gjaldt samlingen hadde man heller ikke ‖under de 

noværende forhold‖ lagt noe arbeid på å få gamle gjenstander til museet. Det man var kommet over 

av interessante gjenstander hadde man registrert på stedet, slik at museet i ettertid kunne vite hvor 

de befant seg. Arbeidet med å konservere gjenstander i museets samlinger var i gang, så langt det 

hadde vært mulig å få fatt på de hjelpemidler som trengtes.  

                                                 
649 

‖
Årsberetning for Nordlandsmuseet for 1940 – 41

‖
, stensil datert 1.8.1941, 2. Kirke – og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor. 

 

 
Ej boks 743. Riksarkivet, Oslo. 

650 Ibid., 1941-42, (Bodø 1942), 4.  

651 Ibid., 1943-44  (Bodø 1944), 2, 
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Deler av samlingen var også sendt til et sikkert sted. Virksomheten ved Nordlansmuseet kom derfor 

ikke helt i gang igjen under okkupasjonen.
652

  

  I likhet med Kristiansund og Bodø ble Ålesund bombet og både museets hovedbygning og 

båthusene fikk skader. Virksomhet ble også vanskelig å holde oppe på samme nivå som før 

krigsutbruddet.
653

 Den ‖nye tids menn‖ erstattet dessuten de tidligere styremedlemmer. Dette 

innebar sannsynligvis at styret nå ble sammensatt av sympatisører og medlemmer av partiet NS. 

Styret fant det etter hvert sikrest å evakuere museets samlinger. Vedtak om evakuering ble gjort  

13. april 1942, etter at tyskerne var gått i gang med å sette opp antiluftskyts på eiendommen.
654

 

Dagen etter startet katalogisering av de gjenstandene som skulle bringes til et sikrere sted. De deler 

av samlingen som ikke ble evakuert tilhørte museets fiskeriavdeling og polaravdelingen. Disse ble 

på sin side pakket ned og lagt i museets kjeller og loft. Lokalene som nå ble ledige ble deretter leid 

ut til den lokale forsyningsnemda. Etter at museet ble stengt og utstillingsvirksomheten innstilt kom 

stadig nye gjenstander til museet, selv om det var færre enn i de første krigsårene. Mange kunne det 

imidlertid ikke ha vært, i årsmeldingen for 1943/44 står oppført at det i løpet av innberetningsåret 

bare var registrert seks gjenstander.  

  På den annen side øket museets medlemsmasse. I årene mellom 1940 og 1943 meldte 100 nye 

medlemmer seg inn i museumsforeningen, noe som var en dobling av medlemstallet. En mulig 

årsak kan utgivelsen av et større arbeid om framveksten av havfisket på Sunnmørskysten ha vært. 

Den kom ut i 1942 og var nr. 3 i museets skriftserie og et samarbeid med Fiskeridepartementet. 

Museumsforeningens medlemmer fikk skriftet tilsendt. Medlemsveksten forteller om den økende 

interessen for lokalhistorisk litteratur i krigsårene. I tråd med dette endret også museet 

virksomheten med utgivelser av populærvitenskapelige skrifter som et satsningsområde. Tidligere 

hadde hovedvekten ligget på innsamling og formidling gjennom utstillinger. Om denne dreining 

skyldes krigsårene eller det framvoksende Sunnmøre Museum, som i økende grad posisjonerte seg 

som et distriktsmuseum for Sunnmøre, er usikkert. Nyorienteringen vitner om en profesjonalisering 

av museets virksomhet, i en retning som mange av de øvrige lokalmuseene skulle komme til 

vektlegge langt senere.   

  Nå var det ikke bare de større kystbyene som ble utsatt for bombing, også Steinkjer i Nord – 

Trøndelag, ble rammet. Museet fikk ikke skader ved bombardementet men virksomheten ble 

redusert. I museets styreprotokoll fra det første krigsåret står det at styrets virksomhet i hovedsak 

omfattet betaling av kontingent til Norske museers landsforbund, å forhøye brannforsikringen og å 

ordne med såkalt Krigsskadetrygd for løsøre.  

                                                 
652 Ibid., 1944 – 45 (Bodø 1945), 3. 

653 Ivar G. Braaten, ‖Museet i byen‖, i I.G. Braaten m.fl., Museet i byen, Ålesunds Museum 100 år, 1903-2003 (Ålesund 2003), 36-39. 

654 Styremøte 27. mars 1942. I styreprotokoll 1940-1975, Aalesund Museums arkiv, henvisning i Ivar Gunnar. Braaten m.fl. ( 2003),note 54, 103.  
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Det framgår også at nye hengelåser ble kjøpt inn.
655

  I løpet av krigsårene ble noe av virksomheten 

opprettholdt, bl.a. ved oppføring av et tørkehus fra Beistad på museet høsten 1942. Ellers dreide det 

seg i stor grad om å holde bygningene vedlike og samlingene sikret. Styrets medlemmer ble i tillegg 

skiftet ut og erstattet, med unntak av en person fra det gamle styret. I krigsårene ble det også tatt 

initiativ ‖Arbeidsnemda for et vordende fylkesmuseum‖ tatt initiativ til. Av 50- årsberetningen til 

Steinkjer museum framgår at kommunen bisto med tomt, og at museet sto ovenfor en 

konsolideringsprosess. Museets styre sluttet seg til tiltaket og gjorde i 1942 et vedtak om at i tilfelle 

det ble opprettet et fylkesmuseum for Nord-Trøndelag fylke og dette ble lagt til Steinkjer, var man 

villig til å overdra administrasjonen av museets samlinger. Samlingene skulle likevel fortsatt være 

museumslagets eiendom og de skulle også holdes atskilt fra de øvrige av det nye fylkesmuseets 

samlinger. I planleggingen av det nye fylkesmuseets bygg, ble landets Riksarkitekt involvert i 

arbeidet, og en statlig bevilgning på 25 0000 kroner gitt til formålet. Det var også planer om å 

tilsette en fylkeskonservator, men denne bevilgningen ble inndratt i 1945. Nå ble imidlertid planene 

om et fylkesmuseum på den planlagte tomten etter frigjøringen annullert, etter at blant annet Nord-

Trøndelag fylke stilte seg kritisk til planene. 

  Ved Dalane Folkemuseum på Slettebø var forholdene vanskelige, om enn på en noe annen 

måte: ‖Arbeidsforholdene hos oss er naa fortvilet. De faste utgifter krever sitt som før, og museet 

har det vanskelig økonomisk‖, skrev styret i sin budsjettsøknad til Kultur – og folkeopplysnings-

departementet i september 1940.
656

 Ved flytting til de nye lokalene på Slettebø i 1933 hadde museet 

tatt opp lån, og dette betalte man avdrag på. Styrets medlemmer arbeidet for sin del hele tiden 

gratis. Når museet nå søkte om en forhøyelse av statens bidrag til kr. 500, var det for at museet 

skulle kunne klare låneavdragene og i det hele tatt føle at man var på trygg grunn. Det avsluttede 

regnskapet så pent ut på papiret, men sammenholdt man det med de skader som var forvoldt ved at 

tyskerne hadde annektert deler av museumsområdet, var det hele til ‖aa graate over‖. Følgen var og 

at det å stille opp et budsjett for det kommende år, nærmest var umulig, ettersom det var så vidt 

mange usikre faktorer en måtte regne med. I årsmeldingen for 1940/41 redegjør formannen  

J. Wehus mer utførlig om museets situasjon og for museets medlemmer og bidragsytere et år etter 

okkupasjonen.
657

 Når det gjaldt museets eiendom var lysthuset og vognskjulet innredet til kontorer 

for de militære anleggene. Kjøkkenet og et par rom i hovedbygningens kjelleretasje benyttet 

tyskerne til varelager. For dette fikk museet en månedlig leie. På museets grunn var det i tillegg satt 

opp en en mannskapsbarakke, en hestestall, en smie, materiallager og et skur.  

                                                 
655 Charles Karlsen, Steinkjer Museum 50 år, 1929-1979 (Steinkjer 1979), 23-26. 

656 Telegram fra styret for Dalane Folkemuseum til Kultur – og folkeopplysningsdepartementet, datert 1. september 1939. Kirke – og 
 

undervisningsdepartementet, 1. skolekontor. Eav boks 0070. Riksarkivet, Oslo. 

657 
‖

Årsmelding for Dalane Folkemuseum 1940 – 41
‖

 (Egersund 7. september 1941). Kirke – og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor. 
 

Ej boks 730. Riksarkivet, Oslo. 
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Museumsområdet var delt i to, og det militære formål var atskilt fra museet med et høyt 

stakittgjerde. Noen godtgjørelse for jorden eller erstatning for tap av inntekt og andre ulemper 

hadde museet ikke fått. Museets styre hadde av den grunn gått sammen med eiere av nabo-

eiendommene som også var berørt av tyskernes inntreden for å få avholdt en takst. Med taksten i 

hende ville man ha et nytt argument overfor sine tyske ‖leietakere‖. Når det gjaldt samlingene ble 

det ‖stagnasjon paa alle omraader‖.  

  En del verdifulle ting var likevel kommet til, deriblant to malerier som museet fikk som 

testamentarisk gave. De faste bidragsyterne hadde heller ikke sviktet museet helt, men bidragene 

var noe redusert. Mest merkbart var nok at Rogaland fylke hadde redusert sitt bidrag til kr. 1000 og 

at Egersund kommune hadde satt sitt til kr. 500. I forbindelse med tyskernes annektering av 

bygninger og eiendom ble også deler av museets samlinger evakuert til et skolehus i Fotland og en 

brakke som tilhørte Vegvesenet. Men evakueringen og den vanskelige økonomiske situasjonen 

hindret ikke at museet hadde utviklingsplaner. Mot slutten av krigen, vinteren 1945 ble det fattet 

vedtak om å forberede opprettelsen av et keramisk museum. Allerede sommeren 1945, etter at 

tyskerne hadde forlatt museet, var det på fote igjen. De evakuerte samlingene ble ført tilbake til 

Slettebø, og mannskapsbrakken og hestestallen tyskerne hadde satt opp kjøpt inn. Med denne 

handelen fikk museet en mulighet til å stille ut gjenstander fra håndverk og landbruk på en langt 

bedre måte enn tidligere. I tillegg fikk det nå både kontor og festsal.
 658

 

  Ved andre museer var situasjonen noe lettere. En gjennomgang av søknader om statsbidrag 

viser at både planer og aktivitet var i gang, selv om situasjonen mange steder var vanskelig. En 

illustrasjon på dette kan være Tynsetmuseet i Hedmark fylkes søknad om statsbidrag i stats-

budsjettet 1940/41. På grunn av krigshandlingene hadde styrets arbeid i hovedsak vært å ha oppsyn 

med museet og dets samlinger, samt restauranten. Den var bortleid, men åpen i kortere tid enn 

tidligere på grunn av krigshandlingene. Ingen hus var flyttet til museet og samlingene viste liten 

tilvekst, bortsett fra noen landbruksgjenstander. Museet hadde fått noen skader på grunn av 

krigshandlinger året før, og ikke fått erstatning. Driften var allikevel ikke lagt ned, men man hadde 

planer for både innsamling og katalogisering. På den annen side, ‖uten støtte fra offentlig og privat 

hold er det dog meget vanskelig for museets styre å foreta noget større løft‖, skrev styret i sin 

ansøkning. Med statsbevilgning kunne arbeidet fortsette, og styret avsluttet sin søknad da også med 

å skrive at: ‖Glædligvis merkes nu mer og mer forståelse hos folk for vårt arbeide med å bevare så 

meget som mulig av våre gamle kulturverdier, så vi trods alt kan se lyst på vårt videre arbeide ved 

Tynsetmuseet.‖
659
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,
 red. Dalane Folkemuseum, (Egersund 1985), 6-7. 

659 Brev fra Tynsetmuseet til Kultur – og folkeopplysningsdedepartementet, datert 14.7.1941. Kultur – og folkeopplysningsdepartementet. 
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Fra andre museer kom søknader om Pengelotteribidrag til oppføring av ildsikre bygninger, flytting 

av gamle hus osv. Søknader som på sin side vitner om at aktiviteten ved de mindre museene i løpet 

av krigsårene ikke var lagt helt ned.  

  Ved Lågendalsmuseet beskrives okkupasjonsårene nærmest som gode år. Da det ‖verste 

svimeslaget var overstade, tok det til å røre seg litt på Lågalsmuseet‖, skriver Olaus Såtvedt i 

museets 25 års beretning.
 660

 Etter noen turbulente dager i tiden etter 9. april i 1940 tok 

virksomheten seg opp igjen. Såtvedt trekker i den sammenheng fram et aspekt som han selv finner å 

være noe av grunnen til at driften av museet ble opprettholdt. På mange måter var det uttrykk for en 

indirekte motstandskamp mot okkupasjonsmakten: Troen på at det nå, mer enn tidligere, gjaldt å 

holde fast ved hva som var det nasjonale. Særlig det nasjonale som et selvstendigshetssymbol mot 

okkupasjonsmakten, var ‖grunnfest hjå dei som stelte med museet‖. Det viste seg også at museets 

besøkende heller ikke ble borte, men at de smått om senn begynte å finne veien tilbake.  

  Allerede året etter tyskernes invasjon, i 1941, var livet ‖mest i sitt gamle gjenge på museet‖. 

Kommunene fortsatte også å gi sine årlige tilskudd og bankene ga like mye som de hadde gitt i ‖dei 

gode år‖. Byggingen av museet og virksomheten på stedet kunne derfor holde fram. Såtvedt skriver 

i sin beretning om et museum som i liten grad var preget av stagnasjon og stillstand, derimot at 

‖Åra fram til frigjeringa blei nå gode år for museet på en måte‖. Museets økonomi bedret seg år for 

år og banklånene ble nedbetalt. Hele museumsområdet ble tatt i bruk av et større publikum.  Hva 

som mest skaffet penger i museets kasse var et tivoli som årvisst hadde tilhold på museets areal. 

Avtalen med tivolieierne var god og museet var sikret 20 prosent av inntektene etter at skattene var 

betalt. Museets restaurant var også satt bort og skaffet museet leieinntekter. Den administrative og 

styrende delen av museet ble imidlertid tonet ned. Årsmøtene ble opprettholdt, men styremøter var 

det lite av. Noe budsjett ble ikke satt opp.  Styret ba i stedet årsmøtene om fullmakt til å drive 

museet med de midler som til en hver tid var til rådighet.  

Virksomheten ved museet fikk etter hvert preg av å være ivaretatt av en mann, Einar Andersen.  

Han var museets kasserer, stedfortredende formann, sto for teateret, drev restauranten og var 

museets vaktmester. Museets mer tradisjonelle virksomhet som arbeidet med de gamle bygningene, 

var vanskelig i krigsårene. Mangelen på materialer var prekær. Allikevel maktet museet å sette opp 

både kvernhuset fra gården Dåset i 1943 og løa fra samme gård i 1945.  

  Ved Valdres Folkemuseum var situasjonen noe tilnærmet lik den på Lågendalsmuseet. Et 

tidsbilde av situasjonen i 1942 forteller at museet på dette tidspunkt hadde et 16 dekar stort areal, 

sju bygninger samt en friluftsscene. I tillegg var et kvernhus og et fjøs lagret på museumsområdet. 

Tallet på registrerte gjenstander var 3360. I gjennomsnitt kom det inn rundt 50 nye gjenstander til 

museet hvert år.  
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Styrelederen fungerte som museumsleder og styret sto for utstillingene i de enkelte bygningene. 

Utstillingsmontre fantes ikke. Gjenstandene var stilt ut på den måten at de var lagt utover på 

bordene i de enkelte bygningene. Det var vaktmesteren som hadde ansvar for omvisningene. 

Museets åpningstid var fra klokka 10.00 og fram til klokka 17.00 i sommerhalvåret. Inngangs-

billetten kostet 1 krone. Veggene i de gamle museumshusene var satt inn med bernacré og var i god 

stand. Takene var imidlertid dårlige, og det rant inn vann i de fleste av husene. Museet hadde ikke 

en eneste brannsprøyte. Framtidsplanene skisserte bl.a. kjøp av den gamle kapellangården i Lomen 

til utstillingsbygning, at de lagrede husene på museumsområdet skulle settes opp, og oppsetting av 

ny vaktmesterbolig.
661

  

  Ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg ble det et par år ut i krigen meldt om jevne og gode 

arbeidsår. Sikring av anlegget var viktig og i årsberetningen for 1944 anføres det at i 1943 hadde 

vært arbeidet med å sikre museets samlinger mot skade ved luftangrep. Et av tiltakene var å ordne 

med et luftvernkorps på ni mann som hadde i oppgave å møte opp ved flyalarm. Til deres 

disposisjon var det anskaffet slukningsmateriell, brannslanger, bøttesprøiter osv.
662

  Samme år 

besøkte også Eivind Engelstad på vegne av landsforbundet museet. Engelstads inntrykk var 

forholdene ved museet i de fleste forhold umerket. Det hersket full orden overalt. Arbeidet ble 

utført fagmessig og det hele bar ‖preg av energi og interesse fra styrets side, ikke minst 

formannen.‖
663

 Okkupasjonen og verdenskrigen var allikevel ikke helt ubemerket gått hen for 

museet. Vanskelighetene var i hovedsak knyttet til de byggeplanene som var lansert før 

krigsutbruddet. Nyanskaffelser og andre ervervelser til museet var også i det vesentligste stilt i bero. 

Museets utgifter til disse formålene ville bli for høye. Inntektene var også minkende ettersom 

reiserestriksjonene som var innført hadde endret publikumsbesøket da det var byens egen 

befolkning som søkte til museet, tilreisende var det færre av. Så lenge krigen varte var museet 

avskåret fra å arrangere friluftstilstelninger. Med reduserte publikumstilbud ble arbeidet konsentrert 

om katalogisering av samlinger og dokumenter samt fotografier. Likeledes oppmåling av eldre 

Østfoldbebyggelse og fotografering og innføring i kartotek. Dette arbeid var utført av styrets 

formann. Museets mål var å få ansatt en egen konservator. Med minkende egeninntekter søkte man 

Kultur - og folkeopplysningsdepartementet om dette. Det skulle likevel gå en tid før denne 

stillingen var på plass.
664 
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På Hadeland Folkemuseum ble en tømmerbygning, kombinert med en vaktmesterbolig, kafé og 

scene, reist i 1942. Scenen skulle brukes når det var dans og underholdning, men var også beregnet 

på historiske skuespill.
665

 Okkupasjonsmaktens forbud mot offentlige tilstelninger hindret imidlertid 

at denne virksomheten kom i gang før krigens slutt. Nordfjord Folkemuseum var på sin side stengt 

for publikum under krigsårene. Men de som ønsket å avlegge et besøk fikk allikevel komme inn. 

Noe konserverende bygningsarbeid ble også planlagt. I 1942 avla Hans Aall og konservator Robert 

Kloster museet et besøk og tilrådde nedtaking og konservering av bygningsmateriale for et par av 

bygningenes vedkommende. Kultur- og Opplysningsdepartementet innvilget 2000 kroner til 

formålet. Arbeidet ble utsatt fordi det ikke var mulig å få tak i prepareringsvæske. Museet fungerte 

såpass at okkupasjonsmaktens beskyttelsesordning for kulturelle minnesmerker skulle gjelde.
666

  

  Ved Voss Folkemuseum stilnet også driften av i krigsårene, men Mølstertunet og samlingene 

var oppe som vanlig. Tilreisende turister hadde før krigen vært en av museets viktigste 

inntektskilder. Under krigen lå reiselivet nede, men museets gjestebok viser at mange besøkende 

fant veien. Mest var det skoleklasser. Museets styre var opptatt av hvordan tunet og samlingene 

kunne sikres mot brann og mulig krigsskade. Således var det på tale å flytte et utvalg av samlingene 

fra Mølstertunet til et tryggere sted. Nå ble ikke noe av dette av.
667

  

  Situasjonen ved Vestfold fylkesmuseum var heller ikke urovekkende. Museet ble stiftet i 1933 

og hadde sin basis i Tønsberg Museums samlinger. Arbeidet før krigsutbruddet hadde i hovedsak 

vært å få det nye museet i gang, og det var ennå ikke skikkelig åpnet for publikum. I årsberetningen 

for 1940 – 41 skriver da også styret at museet hadde hatt en gledelig vekst trass i de mange 

hindringer som man møtte på grunn av okkupasjonen.
668

 Museet hadde kunnet åpne sine samlinger 

for publikum, og om anlegget ennå var beskjedent, var tilslutningen så stor som man hadde våget 

håpe på.  Arbeidet hadde vært konsentrert om to bygninger i friluftsmuseet, en fra Nøtterøy 

kommune og en Våle kommune. I begge bygningene var utstillinger montert. Året etter, i 1942, 

meddeles at museet, samlingene og de arktiske samlingene på Slottsfjellet hadde vært åpent for 

publikum onsdager, lørdager og søndager på sommeren. I 1943 ble denne tilgangen noe begrenset 

ved at publikum kun fikk tilgang til friluftsmuseet og ved at fredag erstattet lørdag som åpningsdag. 

Innenbys og utenbys skoleklasser sviktet, det var likeså en reduksjon i tilreisende sommergjester.  

  Annektering av bygninger fikk for Vestfold fylkesmuseums del en mer positiv vinkling. 

Tønsberg forsyningsnemnd overtok til potetkjeller murene som museet hadde satt opp til sitt 

nybygg på Teglhagene. På den annen side fikk det materialer som kompensasjon.  
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Byggingen kunne derfor ta til. Samlingene økte også betydelig i driftsåret 1943.
669

 Okkupasjonens 

mest drastiske følger var likevel at Wehrmacht overtok Slottsfjellet i januar 1943. De arktiske 

samlingene ble evakuert og hvalmuseet kunne ikke åpne sommeren 1943.  

  Arbeidet med samlingene og katalogiseringen fortsatte likevel som før og de viktigste 

gjenstandene ble evakuert. Fylkesmuseets leder hadde helt fra starten av hatt i oppgave å gjøre 

kulthistoriske feltarbeid rundt om i Vestfoldbygdene. Dette måtte som følge av reiserestriksjonene 

begrenses, men ble opprettholdt. Arbeidet med oppføring av museets administrasjonsbygning holdt 

fram og var nå under tak. I påvente av tillatelse til innkjøp av materialer var arbeidet foreløpig stilt i 

bero. Flytting av andre bygninger kunne ikke skje før krigens slutt. I driftsåret ble det meddelt at det 

var innkjøpt en del verdifulle gjenstander og at man kunne glede seg over å ha mottatt en rekke 

gaver fra museumsinteresserte. Bytteforbindelsene med museer i Norge og ellers i Skandinavia 

fungerte også tilfredsstillende. De økonomiske forholdene hadde også vært bedre enn de foregående 

år. Dette skyldtes i første rekke inntekter av to lotterier, Tønsbergutlodningen og Fylkes-

utlodningen. Museet hadde et eget tivoliarrangementet i 1943. I bidrag mottok museet dette året  

kr. 15 360. Bidragsytere var Vestfoldkommuner, Norges rederforbund, og større næringsdrivende i 

Tønsbergområdet.
670

 I årsberetningen 1944 - 45 meddeles at virksomheten var noe mindre. 

Museumsarbeidet var innskrenket til katalogisering og vedlikehold av samlingene. Byggearbeidene 

lå nede. Flyttingen av nye bygninger til friluftsavdelingen var utsatt, men arbeidet på 

administrasjonsbygningen fortsatte.
671

 

  Hva så med de to største kulturhistoriske museene i landet, Norsk Folkemuseum og  

De Sandvigske Samlinger? Ved utgangen av 1930-årene hadde Hans Aall klart å befeste Norsk 

Folkemuseums stilling som norsk nasjonalmuseum. Museet hadde fått nye store utstilinger, godt 

med magasinplass og ikke minst gode kontorer og arbeidsrom for de ulike ansatte, både på foto-, 

bibliotek og for teknisk konservering.  Museet hadde også en publikumstjeneste som fungerte godt, 

og en ny foredragssal var åpnet. Museets økonomi var tilfredsstillende, ikke minst på grunn av de 

årlige lotteriene som ga store inntekter. Gammel gjeld var ordnet opp i og museet hadde også fått 

etablert flere fordelaktige fond. I tillegg var staten, på tross av reduksjoner i tilskuddet, en fast årlig 

bidragsyter både til drifts – og kapitalkostnader.  

  Når det gjaldt bemanningssituasjonen og arbeidet med å ivareta samlingene var den 

vanskeligere. Samlingene hadde i mellomkrigstiden økt betydelig i omfang og utstillingsarealene 

var blitt større. Antallet gamle bygninger var også økt. Museet hadde likevel ikke fått en eneste ny 

vitenskapelig stilling.  
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Da krigen kom viste det seg at Hans Aall hadde vært forutseende for å sikre museet i tilfelle krig. 

Alt i 1938 hadde han anskaffet belgiske stålplater for å beskytte kjellervinduene i bygningene i 

hovedanlegget ved et eventuelt bombeangrep. I løpet av 1939 utarbeidet han i tillegg planer for å 

evakuere gjenstandene til kjellerrommene på museet. Da krigsutbruddet kom, ble 

evakueringsplanen gjennomført i løpet av få dager. Senere ble også en del av samlingene flyttet til 

gruvene på Kongsberg, og andre deler ble fordelt på forskjellige steder på museets eget område. I 

1943 imidlertid beslagla den tyske marine store deler av den nye museumsbygningen.  

  Friluftsmuseet var åpent under hele krigen, men de ekstraordinære forholdene som rådet, førte 

til at besøket gikk kraftig tilbake, omtrent til en tredjedel av hva det hadde vært før krigsutbruddet. 

Alle museets fester og tilstelninger ble sløyfet. Museets stab arbeidet i disse årene med å fullføre 

museets store studiemagasiner, billedkatalogen og billedsamlingen. Selv om det var vanskelig å 

reise, fortsatte registreringsreisene og håndverksundersøkelsene i distriktene. Publiseringsarbeidene 

fortsatte i serien Norske Bygder som kom med et nytt bind om Glåmdal i 1942.  

  Hans Aall arbeidet under krigsårene med en utvidelse av friluftsmuseet. I 1941 lanserte han 

den såkalte 15-tunsplanen. I korthet gikk den ut på at Folkemuseet i løpet av tre-fire år skulle 

anskaffe seg 15 fullt utbygde tun på museet. Økonomisk ble planen støttet både av det offentlige og 

av private. Den viktigste økonomiske bærebjelken ble likevel museets eget lotteri. Inntektene fra 

lotteriet økte voldsomt under krigen, og i løpet av fire år (1940 – 1944) utgjorde den 708 000 

kroner.
672

 For at tunplanen lettere skulle kunne gjennomføres, tilbød Aall seg å fratre stillingen som 

direktør, men ønsket å ‖bestyre stillingen så lenge dette måtte ønskes‖, uten utgift for museet. Aall 

ønsket på denne måten å lette museets budsjett.
673

 Det ble også sendt søknad til alle landets fylker 

om økonomisk støtte til realisering av planen. Innsamlingsarbeidet kom i gang, og allerede i 1941 

sto det første komplette gårdsanlegget ferdig. Det var da kjøpt inn løer, fjøs, stall og stolpehus fra 

forskjellige gårder i Setesdal som sammen med de innhusene som museet allerede hadde, dannet en 

dobbeltgard, slik det hadde vært vanlig i Setesdal. Arbeidet med realisering av planen fortsatte 

gjennom alle krigsårene, og i 1945 ble det skapt fire gardsanlegg (Numedalstunet, Telemark, 

Valdres og Hallingdal).  

  De Sandvigske Samlinger på Maihaugen opprettholdt også sin virksomhet under hele 

okkupasjonen. Virksomheten ble allikevel mindre, noe som både var en følge av, og som bidro til at 

inntektene minsket og besøkstallet gikk ned fra 21000 i 1939 til bare 3500 i 1940.
674

 De store 

arrangementene som tidligere hadde vært museets kjennemerke, ble også stilt i bero.  
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Museet fikk allikevel støtte fra annet hold. Store pengeinnsamlinger bidro da også til at bygninger 

som hadde vært lagret på museet i flere år kunne gjenreises. Museets setergrend var før 

krigsutbruddet ikke fullført, nå ble det mulig. Likeså ble fiskebuer og naust oppført. Fiskerkapellet 

ble flyttet til Breisjøen.  

  Maihaugen kom samtidig til å innta en viktig symbolposisjon og for mange framsto museet 

som et symbol i motstandskampen mot tyskerne og Nasjonal samling. Sandvigs samling av hjem 

ble skrevet inn i en ny nasjonal sammenheng ved å stå for det norske i opposisjon mot okkupasjons-

makten. Maihaugen ble også for mange Lillehammeringer et fristed. En illustrasjon på dette er et 

fotografi fra 1943 som viser ‖Den store barnedåpen‖ på Maihaugen. Arrangementet kom i stand ved 

at mange foreldre ikke ønsket å la barna sine døpe av nazipresten på Lillehammer. Andre prester 

fikk ikke anledning til å bruke kirken. Søndag den 30.mai ble så 23 barn døpt av ungdomsprest Aas 

fra Biri i svalgangen på en av museets bygninger, Skrefsrudstua.
675

 Maihaugens symbolverdi som 

‖den nasjonale kulturens fristed‖ under krigen, ble også understreket ved at det etter frigjøringen ble 

foreslått at det burde reises en bauta på Maihaugen over krigens falne. Det skulle ikke være et 

krigsmonument, men ‖... et symbol på vår vilje til å forsvare den kultur som er opparbeid av våre 

fedre gjennom århundrer, og som Maihaugen gir et så enestående bilde av.‖
676

 

  Denne korte gjennomgangen viser at man ved museene, i den grad det var mulig under 

okkupasjonsårene, la vekt på å opprettholde virksomheten, men at virksomheten til en viss grad 

endet karakter. Museenes årsberetninger forteller da også om at registrering og dokumentasjon av 

samlingene ble prioritert. På grunn av økte materialkostnader ble flytting og gjenreising av 

bygninger tonet ned. Museene gikk på lavere gir, men de var ikke stengt. At de også posisjonerte 

seg inn som symboler på ‖nasjonal selvstendighet‖ er også et fenomen som jubileumsberetningene 

forteller om.  

I hvilken grad museene ble direkte berørt av krigshandlingene kommer også fram av en kartlegging 

som fant sted rett etter frigjøringen avgitt til Skandinavisk Museumsforbund i 1946. Av denne 

framgikk at foruten de museer som det er redegjort for foran hadde Hedemarksmuseet og 

Domkirkeodden, Aulestad, Drammens museum, Arendals museum, Lista museum, Museums- og 

historielaget for Haugesund og bygdene, Det Hanseatiske museum og Schøttstuene på Bryggen i 

Bergen, Sunnhordland bygdemuseum, De Heibergske samlinger på Amble, Romsdalsmuseet og  

Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag blitt berørt, enten gjennom annektering av eiendom eller 

ødeleggelser som følge av minesprengninger og skuddveksling.
677
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En annen kartlegging foretatt etter krigen i forbindelse med mulige krav om krigsskadeerstatning 

viser for sin del at skadene på museenes samlinger var relativt beskjedne. Denne kartleggingen 

startet straks etter freden og skjedde i regi av Kirke- og undervisningsdepartementet. Oppgaven var 

tredelt. Det ene var å utarbeide en oppgave over kunstverk og museumsgjenstander fjernet under 

okkupasjonen. Dette oppdraget var gitt av den allierte militærkommisjonen i Norge. Særlig var man 

interessert i å få kunnskap om hvilke gjenstander som eventuelt kunne være sendt til Tyskland. Den 

andre oppgaven var oppnevning av en komité til å ivareta erstatningsspørsmålet. Det tredje var å få 

en oversikt over de materielle skader som krigshandlingene hadde påført museenes bygninger og 

anlegg. Norske museers landsforbund fikk i oppdrag å uarbeide oversiktene. 

  Høsten 1945 forelå resultatet av kartleggingen av mulige kunstverk og gjenstander som var 

fjernet under okkupasjonen. Resultatet var overraskende for de kulturhistoriske museene 

vedkommende.
678

 Ved de fleste museene var ingen gjenstander fjernet. Unntaket var 

Hedemarksmuseet som oppga tre originaltegninger av professor Nordhagen. Ved Folkemuseet for 

Trondheim og Trøndelag var det blitt borte en del laboratorieutstyr, noen møbler og sløydutstyr var 

borte ved Vestlandske skolemuseum og Kristiansand Folkemuseum savnet et wienersjal og et par 

andre tekstiler. Et gjennomgående trekk i museenes svar i kartleggingen, var dessuten at der 

museene meldte at gjenstander var savnet, var man ikke sikre på om det var tyske interesser som sto 

bak tyveriene. Alt i alt var skadene på samlingene etter okkupasjonen begrenset. Når det kom til 

skader på bygninger og anlegg var omfanget noe større. Takseringen av skader på bygninger og 

tyveri ble samlet beregnet til kr. 937 150.
679

  

 

 

 

3.5.          

SAMMENFATNING 
 

I 1920 var antallet lokale og regionale museer i Norge rundt 60 og de var å finne spredt rundt i hele 

landet. Også under den tyske okkupasjonen ble det opprettet en håndfull museer. I de nordligste 

fylkene, Nordland, Troms og Finnmark var antallet lite sett i forhold til østlandsområdet. Blant de 

museene som ble opprettet før 1920 finner vi en rekke museer som i mellomkrigstiden styrket sin 

ambisjon om å framtre som distrikts – og fylkesomfattende institusjoner.  

                                                 
678 Besvarelser på rundskriv om oppgave over kunstverker og museumsgjenstander som under okkupasjonen var fjernet fra samlingene på annen

 
 måte enn ved evakuering (Jnr. 1575 D 1945). Svar på Rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementets kulturavdeling til museene. KD jnr. 

1575 D 1945. I alt besvarte 55 av landet museer. Av disse var 47 kulturhistoriske museer. De øvrige var kunstmuseer og spesialmuseer. Kirke – og 

undervisningsdepartementet, 1. skolekontor, Ej boks 0703. Riksarkivet, Oslo. 

679 Brev fra Norske museers landsforbund til Kirke- og undervisningsdepartementet 6.11.1945. Kirke – og undervisningsdepartementet, 
 

1. skolekontor, Eav boks 0096. Riksarkivet Oslo.  



 264 

Blant disse finner vi bl.a. Hedemarksmuseet og Glomdalsmuseet. Også mindre by - og 

bygdemuseer konsoliderte sin posisjon. Et framtredende trekk ved disse årene var økningen i 

antallet institusjoner og konsolideringen av de som var opprettet i tiårene før. Økonomisk 

stimulering og forventning om statlige og andre offentlige bidrag kan neppe ha vært utslagsgivende 

faktorer her.  

  Museumsetablererne i mellomkrigstiden fikk i liten grad innfridd noen forventning om 

statsstøtte, om de hadde noen. I årene mellom 1921 og 1940 økte antallet tilskuddsberettigete lokale 

og regionale museer på statsbudsjettet fra 24 til 30. Samtidig i løpet av disse årene samme tid økte 

antallet museer med noe over 60. Av disse ble bare seks nye museer innvilget statstilskudd. Til 

sammenligning fikk 30 av de rundt 40 som ble opprettet i årene mellom 1900 og 1920 statstilskudd.  

Når museumsveksten kan virke i øyenfallende er det fordi det skulle være grunn til å tro at de 

politiske, ideologiske og økonomiske tendenser som preget denne perioden skulle virket i motsatt 

retning, ved at initiativene til å etablere og videreutvikle museene ble dempet noe ned. På den annen 

side, kanskje var det nettopp faktorer som økende internasjonalisering og vanskelige økonomiske 

forhold, med oppmerksomhet om det ‖hjemlige‖ i kontrast til ‖verden der ute‖ som nettopp bidro til 

museumsvekst. En annen side av saken var at gode eksempler for hvordan lokale og regionale 

museer kunne organiseres og se ut, nå begynte å feste seg. Initiativtakere til nye museer kunne med 

det besøke godt etablerte museer for å få inspirasjon. Det andre var at museumsetablerere utover 

mellomkrigstiden et større antall erfarne museumsfolk som de kunne henvende seg til. Denne 

veiledningstjenesten fikk også fastere organiserte former enn tidligere ved at Norske museers 

landsforbund i økende grad tok ansvaret for denne oppgaven. Et tredje aspekt ved mellom-

krigstidens sterke museumsvekst kan også være å finne i de ideologiske rammene som 

opprettelsene nå synes å ha vært lagt til grunn og det pedagogiske prosjektet som museene nå var i 

ferd med å bli skrevet inn i.  

  Min gjennomgang av museumsetableringene viser også at arbeidet for å sikre den norske 

kulturarven framstår som en viktig begrunnelse for opprettelsen av de mange lokale og regionale 

museene i mellomkrigstiden på samme måte som i tiårene før. Vektlegging av museenes 

identitetsskapende rolle framheves kanskje enda tydeligere og i stor grad var det nå den frilynte 

ungdomslagsbevegelsen, eller foreninger nært forbundet med disse, som var initiativtakere bak 

museene. Mellomkrigstidens økende internasjonalisering kan også ha vært en medvirkende årsak til 

dette økte fokus på egen kultur og heimbygdas kulturarv som noe fast i en foranderlig tid. I denne 

sammenheng kom jeg også inn på hvordan to historikere Edvard Bull d. e og Oscar Albert Johnsen 

bidro til å gi det lokalhistoriske arbeidet, og med det også rammer for opprettelse av bygdemuseer 

en ideologisk og faglig ramme. Den nære koblingen til historielag og Landslaget for Bygde og 

Byhistorie representerer også å mange måter de visjoner som Rikard Berge sto for når det gjaldt de 
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bygdehistoriske arbeidet. Mellomkrigstiden representer på denne måten oppstarten av en 

videreutvikling av de regionale museene som kulturhistoriske sentra og de største bygdemuseene 

vei til å framstå som det.  

   Når det kom til museenes formidling viste jeg til den betydning som faget Heimstadlære var i 

ferd med å få. Gjennom dette faget ble museene også skrevet inn i et pedagogisk program og som i 

sterkere grad enn tidligere kunne bidra til å formalisere samarbeidet mellom museene og skolene. 

Inn i dette pedagogiske programmet kunne et hvert museum være hjemmehørende, lite som stort. 

Heimstadlæren tok utgangspunkt i det nære og det lokale for så å sette dette inn i en større 

samfunnsmessig og ideologisk sammenheng. I hvilken grad Heimstadlæren som undervisnings-

opplegg ble en integrert del av museenes virksomhet i mellomkrigstiden er ennå et lite undersøkt 

tema. Mitt anliggende i denne sammenheng har vært å vise faget betydning som pedagogisk 

grunnlag for museene allerede i mellomkrigstiden, selv om formaliseringen av faget og samarbeidet 

med skolene sannsynligvis antok fastere former etter 2. verdenskrig. 

  I avhandlingens foregående del, ‖En museumsgruppe til bekymring‖ fant jeg at det 

framtredende ved Stortingets politikkutvikling i de to første tiårene av 1900-tallet var å fastsette 

retningslinjer for hvilke krav som skulle stilles til museene i forbindelse med innvilgelse av 

statsbidrag, samt komme fram til en samarbeidsmodell museene i mellom når det gjaldt deres 

innsamlingspraksis og funksjoner. Museumsmiljøets (eksempelvis Hans Aall 1916) egne struktur-

forslag, hvor museene ble ordnet hierarkisk i forhold til hverandre bidro her til å skapet et 

lettfattelig og tilsynelatende velorganisert bilde av hvordan den ideelle museumsstruktur burde se 

ut. Stortingsrepresentantenes ulike innlegg knyttet til museenes innsamlinger, retten til gjenstander 

og oppgaver i lokalsamfunnet, illustrerte likevel at virkeligheten noe mer komplisert enn den 

skjematiske oppstillingen. Fra Statens side manglet man dessuten virkemidler for å sette et strengt 

reguleringsregime ut i live på dette området.  

  Med retningslinjer for utøvelse av en statlig myndighetspraksis fastsatt og et museumsfelt i 

utvikling var det derfor andre tema som kom til å framstå som vesentlige og som fikk størst 

oppmerksomhet fra både Stortingets og departementets side. Det ene var behovet for større 

faglighet i de lokale og regionale museenes virksomhet og det andre var departementets eget behov 

for et sakkyndig apparat. Også når det gjaldt dette andre punktet kom regionale og lokale museer og 

deres forvaltning fra statens side til å spille en sentral rolle. 

  I denne delen av avhandlingen er det politikkutviklingen i mellomkrigstiden og under 

okkupasjonsårene 1940 – 1945 vært tema. I tillegg til å redegjøre for debattene som ble ført i 

Stortinget og den utvikling som fant sted når det gjaldt faglige initiativer, museumsfeltets egen 

organisering og departementets behov for et sakkyndig apparat, har jeg også ønsket å vise hvordan 

bildet av lokale og regionale museer endret seg.  
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Det kan sies å ha vært mange årsaker til denne endringen. Vektleggingen av museenes oppgave som 

en fysisk ramme rundt et lokalt identitetsarbeid ble gjerne framhevet i Stortingets debatter. I denne 

sammenheng fikk museenes støttespillere i Venstre også støtte fra Arbeiderpartiets og 

Bondepartiets representanter. En annen årsak, mindre ideologisk betont, kan være at Stortinget nå, 

på bakgrunn av de to foregående tiårene, hadde fått en forvaltningspraksis på området å forholde 

seg til, både når det gjaldt retningslinjer for statsbidraget og hvordan man fra statens side forholdt 

seg til museenes virksomhet. De vanskelige økonomiske forholdene i mellomkrigstiden resulterte 

samtidig i at ønsket om statsbidrag fra nye museer kunne avvises med en økonomisk begrunnelse. 

På den annen framstår det i Stortingets debatter som viktig å beholde bidraget til de museer som 

allerede befant seg på listen over tilskuddsmottakere.  

  Mellomkrigstiden framstår på denne måten som en slags konsolideringsperiode av de føringer 

og prinsipper som ble nedfelt i de foregående tiårene. Denne konsolideringen innebefattet samtidig 

en økende oppmerksomhet rundt fagligheten i museenes virksomhet. Departementet fikk her en 

alliansepartner og etter hvert en samarbeidspartner i museenes egen organisasjon Norske museers 

landsforbund. Et interessant tema i mellomkrigstidens museumspolitikk er med det samarbeidet 

mellom departementet og organisasjonen og institusjonaliseringen av den politikken som Stortinget 

ønsket å føre overfor lokale og regionale museer. Med institusjonalisering forstås da at den 

forvaltningspraksis som Stortinget hadde sluttet seg til ble satt i system gjennom et samarbeid 

mellom departementet og landsforbundet. Dette samarbeidet resulterte etter hvert også i en 

forsterking av faglige initiativer overfor museene i den hensikt å profesjonalisere virksomheten.  

  Et interessant aspekt i denne sammenheng må sies at okkupasjonsårene 1940 – 1945 i liten 

grad representerte noe intermesso i den sammenheng. Dels med bakgrunn i at landsforbundet 

fortsatte sin faglige arbeid overfor både departementet og museene, samtidig som museenes egen 

virksomhet i sterkere grad ble vendt mot samlingsforvaltning og lokalhistorisk arbeid. I det 

følgende vil jeg derfor med bakgrunn i beskrivelsene gitt i de foregående kapitlene, søke å trekke 

noen slutninger for utviklingen i det politiske saksfeltet lokale og regionale museer i årene mellom 

1920 og 1945.  

 Sett under ett viser både debatten om lokale og regionale museer, og politikkutviklingen i 

mellomkrigstiden en gradvis endring i Stortingets tilnærming til lokale og regionale museer. 

Tilnærmingen bar preg av at de tidligere bekymringene som Stortingsrepresentanter hadde framført 

i budsjettdebattene om vanskelighetene med å kontrollere opprettelse av nye museer og fraværet av 

retningslinjer for hvordan denne gruppen museer burde forvaltes fra statens side, ble avløst av en 

økende bekymring for deres rammevilkår og eksistensgrunnlag.  
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Enkelt sagt synes det som om den tidligere virkelighetsdefinisjonen i Stortinget om disse museenes 

mangfold og uregjerlighet, ble erstattet med en oppfatning om at deres posisjon som institusjoner i 

lokalsamfunnet var truet på grunn av de vanskelige økonomiske tidene som rådde.  

 Min gjennomgang av den økonomiske utviklingen i statens bidrag til lokale og regionale 

museer i mellomkrigstiden viser da også at de vanskelige økonomiske tidene ut over 1920-tallet 

kom til å sette en stopper for utvidelse i antallet nye museer som kunne påregne statsbidrag. En 

økning i bidragene til de museene som allerede var inne på statsbudsjettet, kunne heller ikke 

påregnes. Mer gjaldt det for Stortinget å opprettholde de bevilgninger som var, eller å se til at 

reduksjonene ble minst mulig merkbare. De økonomiske rammebetingelsene ga med det i og for seg 

lite rom for større statlige initiativer i museumspolitikken. En lesing av Stortingets debatter i denne 

sammenheng viser at i tillegg til å opprettholde bevilgningen til disse museene på et noenlunde 

forsvarlig nivå, handlet det også om det som ble ansett som en rettferdig behandling av de ulike 

museene. Den vanskelige økonomien ga på denne måten lite handlingsrom for prinsipiell og 

ideologisk argumentasjon. Som en antatt følge av dette, framstår debatten i Stortinget i 

mellomkrigstiden om lokale og regionale museers statsbidrag mer som en kollektiv argumentasjon 

overfor departementet om ikke å skjære bevilgningene ytterligere ned, enn at den preges av 

partipolitisk uenighet om i hvilken grad disse museene skulle være et statlig ansvar.  

 Min gjennomgang av ordskiftene i Stortinget illustrerer også et annet aspekt ved debatten om 

museenes statsbidrag. Nemlig den at det hos de ulike representantene mer synes å ha vært en 

orientering mot eget hjemsted, og ‖eget museum‖. Min gjennomgang av argumentasjonen viser da 

til at sett under ett ble for mange representanter viktigere å argumentere for sine egne hjemsteds 

museer statsbidrag, enn å rette oppmerksomheten mot mer prinsipielle argumentene. 

  Ett unntak i denne Stortingets tilsynelatende samstemmigheten finnes likevel, nemlig den 

foran nevnte debatten rundt statsråd Sælens forslag i 1923 om å sløyfe bygdemuseenes mulighet til 

statsbidrag. I Stortingets ordskifter rundt museumsbevilgningene i mellomkrigstiden framstår også 

dette langt på vei eneste gang hvor en ideologisk farget argumentasjon framsettes og hvor 

partipolitiske skillelinjer, mellom Høyre og Venstre tydeliggjøres. Debatten rundt bygdemuseenes 

rett til statstilskudd illustrerer da også de ulike argumenter som ble tatt i bruk av representanter fra 

de to partiene på en interessant måte. Følgen av statsråd Sælens forslag om å sløyfe bygdemuseenes 

statstilskudd ville i realiteten bare ha omfattet to museer. Bevilgningene det var snakk om utgjorde 

dessuten bare noen hundre kroner. Når debatten i Stortinget ble så intens som den ble må årsaken 

derfor søkes et annet sted, nemlig i en legitimitetsdebatt hvor prinsippet om statstilskudd 

representerte et viktig element.  

  Debatten mellom Hambro, Tveiten og Skaar illustrerer foruten partipolitiske skillelinjer også 

betydningen av hvor viktig innvilgelse av statsbidrag var for museer som søkte anerkjennelse i det 
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offentlige rom. En innvilgelse av statsbidrag kunne på denne måten gis en symbolfunksjon hvor 

hensikten var å redusere tvil og i stedet skape troverdighet om mottakermuseets eksistens-

berettigelse. Statsbidraget fikk samtidig en integrerende funksjon når det kom til bygdemuseets rett 

til en plass i det samlede museumslandskapet. Med dette kom også Stortingets aksept av at også 

lokale og regionale museer museene representerte viktige samfunnsinstitusjoner som det var viktig 

for Stortinget å støtte opp under. Eksemplet med debatten rundt bygdemuseene på statsbudsjettet i 

1923 viser da også hvordan dette standpunktet ble omformet til konkrete tiltak. For selv om 

statsbidraget til bydemuseene i disse årene var skåret ned til et minimum, hadde de likevel krav på 

et bidrag på linje med de øvrige museene, selv om det var lite.  

  Det andre tema som dominerte både Stortingets debatter og politikkutviklingen var av den 

grunn ulike initiativer av faglig karakter iverksatt av Norske museers landsforbund tilkjennega en 

økende anerkjennelse av disse museenes eksistens og virksomhet fra fagmiljøets side. Nå var for så 

vidt ikke disse bekymringene av ny dato, det nye syntes likevel å ligge i at med aksepten for 

museenes berettigelse kunne en bekymring over deres behov for faglig hjelp og hvordan dette 

kunne løses, løftes mer konkret inn. Min gjennomgang av Stortingets debatter, men kanskje mest av 

Norske museers landsforbunds ulike initiativer i så måte synes å underbygge denne hypotesen. 

Historien bak opprettelsen av landsforbundet og vektleggingen av forbundet som en møteplass for 

store som små museer bidrar også til å underbygge dette. Likeså at blant de første tiltakene som den 

nye organisasjonen tok, var orientert mot en fagliggjøring av de lokale, og til dels regionale 

museenes virksomhet, slik som kursene i museumsteknikk (1919 og 1920), opprettelse av 

fylkeskonservatorstillinger (1919)og initiativet med Hans Aalls håndbok i museumsarbeid (1924) 

  Hvordan passer denne utviklingsbeskrivelsen med Clifford Geertz analysebgreper slik som jeg 

skisserte det i avslutningskapitlet i forrige del av avhandlingen? Med Geertz begreper som 

bakteppe, kan så den temaforskyvning som fant sted i den statlige politikken i mellomkrigstiden, 

sies å ha en forankring i at lokale og regionale museer nå ikke lenger bare framsto som en gruppe 

museer hvor disiplineringstiltak relatert til styringsprinsipper var det toneangivende åpnet det for et 

større fokus på å styrke det faglige grunnlaget for deres virksomhet. Realiseringen av den ønskelige 

situasjonen som Stortinget nå kunne orientere seg mot fikk ved det en større oppmerksomhet om 

hvordan behovet for faglig hjelp kunne løses. Stortinget og departementet fikk her en god 

alliansepartner innenfor museumsmiljøet selv, nemlig Norske museers landsforbund.  

Sett under ett kan det derfor hevdes at mens de to første tiårene av 1900tallet kan beskrives 

som et tidsrom hvor fokus lå på utarbeidelse av retningslinjer for statsbidragene til lokale og 

regionale museer, samt forsøk på å etablere en funksjonsfordeling museene i mellom, kan 

mellomkrigstiden og okkupasjonsårene 1940 – 1945 beskrives som et tidsrom hvor retningslinjene 

ble satt i system og hvor ulike tiltak for å etablere et sakkyndig forvaltningsapparat ble fremmet.  
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Så om de økonomiske forholdene i mellomkrigstiden i liten grad ga grobunn for prinsipielle 

nyorienteringer fra Stortingets side, fant det likevel sted et forvaltningsrelatert endring som på sikt 

skulle komme til å prege innholdet i den politikken som i etterkrigstiden skulle legges til grunn 

overfor lokale og regionale museer.  

Særlig gjelder dette Kirke – og undervisningsdepartementet arbeid med å styrke sin egen 

forvaltning og de ulike initiativene som var tatt fra begynnelsen av 1900-tallet for å sikre seg faglige 

vurderinger som grunnlag for sin behandling av museumssaker. Engasjementet av Gabriel 

Gustafson i 1901 og Hans Aall framstår i ettertid som enkeltstående eksempler på dette. Fra 1918 

forsøkte departementet å formalisere dette samarbeidet på en bedre måte gjennom opprettele av 

Kulturminnerådet. Kulturminnerådet var bredt sammensatt av representanter fra ulike kulturvern-

faglig miljøer. Rådets rolle var å være departementets sakkyndige råd i forbindelse med søknader 

om statsbidrag. Ved å referere til deres innstilinger og anbefalinger i de årlige budsjettforslagene 

tilla også departementet rådet en betydelig rolle.  

 Med Kulturminnerådets avvikling i 1925 og Norske museers landsforbunds posisjonering 

overfor departementet, viser min undersøkelse at saksbehandlingen i museumsspørsmål i økende 

grad fikk den form at departementet rådførte seg med landsforbundet. Fra slutten av 1920-årene 

åpnet også departementet for å formalisere kontaktflatene inn mot museumsfeltet. Konket ble 

samarbeidet i første omgang knyttet til behandling av museenes søknader om ekstraordinære 

tilskudd fra Pengelotteriets overskudd, dernest også de ordinære statsbidragene. Når departementet 

gjorde dette var det for å sikre seg sakkyndige råd i egen saksbehandling. På den annen side ble 

resultatet av denne samhandlingen også at profesjonsfeltet ble nærmere knyttet til den politiske 

forvaltningen.  

 Med dette begynte en gradvis utvikling av et styringsregime som kan beskrives som et 

fagstyre også innenfor norsk museumspolitikk. Et konkret uttrykk av denne utviklingen kan leses ut 

av departementets budsjettproposisjoner utforming. I de første tiårene av 1900 - tallet hadde 

departementet valgt å referere museenes søknader slik at stortingsrepresentantene selv kunne gjøre 

seg opp en mening når det gjaldt det enkelte museum. Denne praksisen ble etter hvert erstattet av 

departementets egne vurderinger, gjerne med referanse til Norske museers landsforbunds uttalelser.  

Samarbeidet med Norske museers landsforbund fikk på denne måten en rekke aspekter. På den ene 

siden ble det nå for første gang etablert en formalisert samarbeidsrelasjon mellom museumsfeltets 

egen interesseorganisasjon og departementet. På den annen side fikk dette følger, i form av et 

sterkere preg av fagstyre i den statlige forvaltningen av museene, hvor departementet gjennom å ha 

en sakkyndig instans å henvende seg til i større grad enn tidligere underbygget sine budsjettforslag 

til Stortinget med faglige begrunnelser og gjerne med en henvisning til de uttalelser som styret i 

Norske museers landsforbund kom med i de ulike sakene. 
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Departementet og Norske museers landsforbund fant dessuten sammen i en virkelighetsdefinisjon 

hvor bekymringen for særlig de lokale museenes manglende faglighet førte til at landets kulturarv 

ikke fikk den behandling som var nødvendig. Gjennom denne enigheten fikk samtidig 

landsforbundet en rekke argument for bedre faglige retningslinjer og nødvendigheten av å styrke 

veiledningsarbeidet overfor lokale museer i forbundets regi. Av de forslagene som forbundet 

fremmet var en fast stilling som fylkeskonservator i hvert fylke, kombinert med en egen reise-

konservator regi av forbundet, finansiert av staten. Faren for at de særlig de lokale museene skulle 

framstå som ‖raritetskabinetter‖ var fremdeles høyst levende.  

  Sett under ett kan det på bakgrunn av den gjenomgang jeg har foretatt av mellomkrigstiden, 

hevdes at den statlige politikkutviklingen i stor grad var preget et ønske om å stabilisere den 

myndighetspraksis som var etablert i tiårene før, samt å sikre en faglig behandling av museums-

spørsmål i departementets regi. At den modell som skulle utvikle seg var et begynnende korporativt 

samarbeid mellom museenes interesseorganisasjon og departementet var i utgangspunktet ikke 

tilsiktet, på den annen side fulgte museumsfeltet her tilsvarende utviklingstrekk som man fant 

innenfor de fleste andre samfunns – og politikkområdene. Embryoet til et nytt motiveringsgrunnlag 

for statens deltakelse i kulturfeltet ble samtidig skapt i siste del av mellomkrigstiden. Den nye 

motiveringen for kultur som redskap i en utdannende på den ene siden, og som fritidstilbud på den 

andre fikk sin første formulering gjennom Folkeoplysningsnemndas Innstilling i 1936. 

Konkretisering av nemndas forslag til praktisk politikk skulle allikevel ikke bli realisert før i 

etterkrigstiden, på grunn av okkupasjonen. Det utgangspunktet som Folkeopplysningsnemndas 

innstilling hadde skapt skulle i den sammenheng komme til å prege mye av motiveringen for 

etterkrigstidens politikkutvikling, også når det kom til de lokale og regionale museene. 

  Gjennomgangen av situasjonen under okkupasjonsårene 1940 – 1945 avdekker for sin del at 

NS-styret for sin del økte antallet museer som mottok statsbidrag i disse årene med til sammen åtte 

nye museer. Det andre var at samarbeidet mellom Norske museers landsforbund og departementet 

på mange måter fortsatte som før med landsforbundet som sakkyndig og forslagsinnstilende instans, 

både for de ordinære museumstilskuddene og for de ekstraordinære tilskuddene fra Pengelotteriets 

overskudd. Forbundets veilednings- og inspeksjonsrutiner ble også opprettholdt. Under Kultur- og 

folkeopplysnings-departementets funksjonstid ble også landsforbundets merkesak om en 

reisekonservator eller helst en Statens Museumsdirektør, foreslått opprettet. Landsforbundet 

markerte i denne sammenheng likevel en avstandtaken til NS-styret ved at det ikke gikk inn i 

konkrete forhandlinger om opprettelse av stillingen. At landsforbundet opprettholdt sin funksjon i 

faglige spørsmål og rolle overfor myndighetene bidro på sin side til at arbeidet fikk kontinuitet, 

også under okkupasjonen og at forbundet etter frigjøringen kunne videreføre arbeidet på vanlig 

måte. 
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DEL 4   

1945 – 1970 

DE FORLØSTE MUSEENE  

 

Etterkrigstiden ble av Norske museers landsforbund karakterisert som en museenes krisetid. Selv 

om mange av museene under krigen hadde forsøkt å holde hjulene i gang, var oppgavene de sto 

overfor etter fredslutningen store, både når det gjaldt å få opp igjen aktiviteten i selve museums-

arbeidet og å gjenåpne museene for publikum. Museenes økonomi var en bekymring. En annen 

bekymring i det faglige museumsmiljøet var alle etableringene av små bygdemuseer, eller bygde-

tun. Museumsfeltet synes likevel gjennomgående å preges av en begynnende profesjonalisering, 

både når det gjaldt arbeid med en relevant utdannelse for arbeidet i kulturhistoriske museer, og det å 

få opprettet flere faglige stillinger. Dette var stillinger som skulle opprettes ikke bare ved regionale, 

fylkesomfattende museer, men også de mindre lokale museene. Inn i disse profesjonaliserings-

bestrebelsene hørte også Norske museers landsforbunds arbeid med å bedre ordningen med faglig 

hjelp til lokale museer, og opprettelsen av en statlig finansiert sakkyndig instans i museums-

spørsmål. En reisekonservator, eller en statens museumsdirektør, som kunne være like disponibel 

for museene som for departementet.  

 Debattene i Stortinget gjennom de første etterkrigsårene og gjennom hele 1950-tallet bar for 

sin del preg av en sterk orientering mot museenes vanskelige økonomi. Strukturspørsmålet og 

arbeidsdelingen museene i mellom, opprettelse av fylkeskonservator, og arbeidet med å sikre 

museenes ildsikre bygninger, var også viktige tema. Sett under ett framsto utviklingen mot 1970-

tallet på denne måten som å bære preg av en forståelse i både museumsfelt og politikkfelt om 

betydningen av å styrke, både økonomisk og faglig de lokale og regionale museene. Ved inngangen 

til 1970-tallet var de lokale og regionale museene et viktig saksfelt i den statlige museumspolitikken 

som kulminerte med Stortingsmelding 93 (1971-72), Om museumssaken. I meldingen ble disse 

museenes økonomi og innbyrdes organisering og struktur tatt opp i en større bredde.  

 Min undersøkelse i avhandlingen slutter da også med en redegjørelse for innholdet i Stortings-

meldingen Om museumssaken. I ettertid har denne kommet til å danne et slags tidsskille i den 

statlige museumspolitikken, blant annet på grunn av forslaget om innføring av en tilskuddsordning 

for halvoffentlige museer i kombinasjon med et ønske om en mer aktiv forvaltning fra offentlige 

myndigheters side av denne gruppen museer.  
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4.1. 

MUSEER I KLEMME 

 

Stadig flere lokale museer 

 

I årene mellom 1946 og 1970 økte antallet lokale og regionale museer med rundt to til tre nye 

institusjoner årlig og nær sagt alle var av bymuseer, bygdemuseer eller bygdetun. Til sammen i 

disse 25 årene ble det opprettet 60 nye museer av denne typen.
680

 I de samme årene ble det også tatt 

initiativ til 13 nye spesialmuseer, og her var mangfoldet stort, fra fiskeri- og sjøfartsmuseer i 

Kabelvåg og Sandefjord, til Røde Kors krigsmuseum i Narvik.
 681

 Nye museer ble på denne måten 

opprettet i alle deler av landet, men den største økningen i nye institusjoner fant sted i landets 

nordligste fylker. Landsdelen hadde tidligere nærmest vært uten lokale og regionale museer. Her ble 

det i løpet av 1950- og 60-årene opprettet rundt 20 nye museer.  

 Bak mange av museumsinitiativene sto gjerne egne komiteer. Den nære tilknytningen til 

ungdomslagsbevegelsen som hadde kjennetegnet museumsutviklingen fra hundreårsskiftet og fram 

til 2. verdenskrig, var ikke lenger like tydelig, men den fantes. De museumskomiteer som nå ble 

opprettet hadde en mer heterogen sammensetning, av enkeltpersoner til representanter fra bondelag, 

historielag osv. En sterkere medvirkning fra kommunene i museumsopprettelsen begynte også etter 

hvert å gjøre seg gjeldende. Et annet trekk ved utviklingen er at kommunene etter hvert kom 

sterkere inn i bildet også på driftssiden. Målet for de ulike initiativene var å bidra til at hjembygda 

fikk et eget museum.  

                                                 
680 Uvdal Bygdetun (1946), Farsund Museum (1946), Målselv Bygdemuseum (1947), Follo Museum (1948), Florø Bygdemuseum (1948), 

 
Modum Bygdetun (1948), Råde bygdetun (1949), Degernes bygdemuseum (1949), Asker Museum (1949), Leksvik Bygdesamling (1949), Rollag 

Bygdetun (1950), Eidsvoll Bygdetun (1950), Lårdal Bygdemuseum (1950), Tuddal Bygdetun (1950), Grytten heimbygdslag (1950), Rindal 

Bygdemuseum (1950), Vardøhus Museum, Vardø (1951), Meråker Bygdemuseum (1951), Finnmark Museum, Hammerfest (1952), Troms 

Folkemuseum (1952), Vennesla Bygdemuseum (1952), Tveit Bygdemuseum (1952), Rennesbu Bygdetun (1953), Rælingen Bygdetun (1953), 

Vardal-Snertingal Museumslag (1954), Museumslaget for Heddal og Notodden (1954), Mandal Bymuseum (1954), Klepp Bygdemuseum (1954), 

Kvæfjord Bygdemuseum (1955), Malm Museum (1955), Skånland Bygdetun (1955), Stjørdal Bygdemuseum (1956), Hemne Museumslag (1956), 

Sør-Varanger Museum, Kautokeino (1956), Hemsedal Bygdetun (1956), Nesna Bygdemuseum (1957), Odalstunet (1958), Haa Bygdemuseum 

(1959), Brudavoll Bygdetun (1959), Mosvik – Sæteråsgården (1960), Sandtorg Bygdetun (1960), Drangedal Bygdetun (1962), Time 

Bygdemuseum (1962), Leka Bygdemuseum (1962), Vestvågøy Museum (1962), Vadsø Museum, Finnmarks-biblioteket (1962), Aremark 

bygdemuseum (1964), Aurskog Høland Bygdetun (1964), Esther og Sigv. Tveitens saml., Eggedal (1964), Carl Knudsen-gården, Lillesand (1964), 

Bardu Bygdemuseum (1965), Grytøya Bygdetun (1965), Hægebostad Bygdemuseum og Eikern Bygdemuseum (1965), Rennsøy Bygdemuseum 

(m. Mosterøy) (1966), Erfjord Bygdemuseum (1966), Ofottunet, Narvik (1966), Balsfjord Bygdemuseum (1966), Melhus Kulturvernnemd (1967), 

Hemnes Bygdetun, Lillebjerka, Kongen (1967), Tromsø Bymuseum (1967), Kirke – og undervisningsdepartementet, Innstilling om de 

halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomitéen 1967. Vedlegg 1, Oversikt over institusjoner, ordnet fylkesvis, (Bergen 1970), 

34-53.  

681 Sondre Norheimstova, Morgedal (1950) Myllargut-heimen, Rauland (1951), Norsk Skogbruksmuseum (1954), Roald Amundsens Minde Borge 
 

(1957), Sandefjord sjøfartsmuseum (1957), Norges Birøkterlags Museum (1961), Røde Kors krigsmuseum, Narvik (1964), Vestlandske 

setermuseum (1965), Astrupheimen (1965), Fiskerimuseet i Sund, Moskenes (1966), Polarmuseet, Andenes (1966), Olav Bjålandmuseet, Morgedal 

(1966), Jernverksmuseet på Nes (1967). Ibid., 34-53. 
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Opprettelsen av Rollag Bygdetun kan i denne sammenheng stå som et illustrerende eksempel 

Initiativet ble tatt av en privatperson, Halvor Prestmoen. Bygdetunet ble stiftet i 1946, men noen 

fortgang i arbeidet kom ikke i gang før en kommunal kulturnemnd ble opprettet og en 

Museumsnemnd nedsatt av Rollag kommune.
682

 Kommunal medvirkning finner vi også i 

forbindelse med opprettelse av Tveit Bygdemuseum i Vest-Agder.
683

 Tilsvarende var tilfelle også 

for Mandal Bymuseum
684

 og Hemsedal Bygdetun.
685

 Et annet eksempel er Follo Museum i 

Akershus, hvor initiativet ble tatt i 1948 av representanter fra de daværende ni kommunene i Follo, 

Drøbak, Frogn, Kråkstad, Nesodden, Oppegård, Ski, Son, Vestby og Ås.
686

  

 Innad i Norske museers landsforbund gikk diskusjonen på hva som skulle veie mest når det 

kom til opprettelse av nye museer, om initiativet kom fra et museumslag eller en kommune. 

Spørsmålet var hvem skulle så stå bak og drive et bygdetun? Økonomisk kunne det kanskje være 

bedre med et kommunalt samarbeid, men i hvilken grad bygdefolket da ville se på bygdetunet som 

sitt, var mer usikkert. Det som var sikkert var at lokal interesse ville støte sammen med faglige 

kunnskaper og meninger. Noen entydige regler for hvem som burde stå bak et bygdetun initiativ var 

derfor vanskelig å fastsette. Hver opprettelse måtte derfor vurderes individuelt og landsforbundets 

rådgivere måtte sette seg inn i lokale forhold så langt det lot seg gjøre. 

   Et flertall av museene var bygningsmuseer. I de første etterkrigsårene ble mye av innsatsen 

konsentrert om å ta opp igjen arbeidet med gjenreising av gamle hus som var flyttet til museet og å 

holde ved like de som allerede fantes. I den offentlige debatten ble særlig de lokale museene 

framhevet som en viktig del av det folkelige kulturarbeidet. De var møteplasser i bygdesamfunnet 

og utfluktsmål. Samarbeidet med skolene ble mer og mer betydningsfullt. Skole og museum skulle i 

fellesskap formidle et nasjonsbyggende budskap til et samfunn som i fem år hadde vært under 

okkupasjon. Oppgaven var å formidle sansen for historie og historiske minner. Utgangspunktet var 

den lokale kulturen. Det å kjenne sitt eget steds historie var viktig som byggestein i det nasjonale 

kulturarbeidet.  

   Om de kulturhistoriske museene kunne ha sett konturene av en utfordring i forhold til sin 

nasjonsbyggende rolle i mellomkrigstiden, representerte etterkrigstiden en gjeninntreden i tidligere 

mønstre. I okkupasjonsårene hadde de mindre museene forsterket sin betydning som møteplass, der 

de var blitt et sted hvor den besøkende fikk muligheten til å tre inn i en forestilling om ‖det frie 

Norge‖. I museet sto tiden stille og den gamle norske bondekulturen sto som monumenter over 

landets tidligere selvstendighet.  

                                                 
682 Opplysning gitt av Rollag kommune v/ Else Berit Grette (2007). 

683 http://www.agderkultur.no/TveitMuseum/Side 1.htm (2007). 

684 Opplysninger gitt av Knut Lindseth, avdelingsleder Vest-Agder-museet IKS (2007). 

685 http://www.hallingdal-museum.no/innhold/museene/hemsedal/hemsedal.htm (2008). 

686 Brev fra Stiftelsen Follo Museum (15.4.2007). 

http://www.agderkultur.no/TveitMuseum/Side%201.htm
http://www.hallingdal-museum.no/innhold/museene/hemsedal/hemsedal.htm
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Lite tyder på at det skjedde noe radikalt i denne ideologiske grunnholdningen i etterkrigstiden. I 

etterkrigstidens nyvåknede nasjonalfølelse fant museene en naturlig plass i byggingen av 

nasjonstanken. Det trengtes ingen ny ideologisk debatt, museenes eksistensberettigelse og måte å 

drive på, var like selvfølgelig som før. 

  Ved å se på formålsparagrafer til en del av de nye museene som ble opprettet i løpet av 1950- 

og 1960-tallet, er det da også lite som skiller deres eksistensbegrunnelser fra de tidligere museene. 

Eksempel på dette kan være Eiktunet ved Gjøvik i Oppland opprettet av Vardal og Snertingdal 

museumslag i 1954. Det nye museets formål var å ‖... samle på og bevare gamle bygninger og 

gjenstander som særpreger distriktet.‖
687

 Hjelp til planlegging av det nye museet fikk man som så 

mange andre bygdemuseer tidligere, av arkitekten Halvor Vreim. Planen for det nye museet var å 

gjenskape en vanlig bondegård, slik den var rundt 1850, med hus, bohave og redskaper fra det 

førindustrielle bondesamfunnet.  Rundt gården skulle det bygges opp en husmannsplass, en seter og 

andre hus som man mente hørte med. Disse bygningene skulle hentes fra andre steder i distriktet og 

gjenreises på museet. Eiktunet skulle med sine bygninger og anlegg etter hvert utvikle seg til 

Gjøviks variant av Maihaugen. To byer ved Mjøsa skulle ha hver sine friluftsmuseer, skapt ut fra 

samme modell og tankegang. I utbyggingsplanen, som i tillegg til friluftsmuseet med sine 30 – 35 

bygninger, inngikk også festplass med friluftsscene og sitteplasser i amfi. Dessuten dansegulv med 

musikktribune og restaurant for uteservering. Eiktunet skulle i likhet med andre lokale og regionale 

museer av noe størrelse, framstå som en møteplass hvor de besøkende både kunne møte historien og 

hverandre.  

 

 

Bygdemuseene og fagmiljøets bekymring 

 

Av de nesten 40 nye lokalmuseene som ble opprettet i årene mellom 1946 og 1960 var så å si alle 

små bygdemuseer. De mange initiativene ble godt mottatt samtidig som de bekymret det lokal-

historiske fagmiljøet og Norske museers landsforbund. Verdien i bygdemuseene lå i den nære 

koblingen til det lokalhistoriske granskingsarbeidet. Uroen var på sin side knyttet til frykten for at 

bygdemuseet ville miste sin oppslutning i lokalsamfunnet så snart etableringsfasen var over. Følgen 

ville bli halvferdige museer og gjenstandsamlinger som ingen ville føle ansvar for. Muligheten for å 

bistå de mange og små museene med faglig veiledning var også liten. Underbemanning var det som 

preget alle fylkes- og større distriktsmuseene og forbundet kunne heller ikke være til særlig hjelp. 

                                                 
687 

‖
Lover for Vardal – Snertingdal Museumslag (Eiktunet), stiftet 10. april 1954. Vedtatt den 10. april 1954, uendret 16.2.1955

‖
 (stensil), 

 
Kirke – og undervisningsdepartementet, kulturavdelingen, boks 160. Riksarkivet Oslo. 
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Statlige tilskudd kunne de nye initiativene under de rådende bevilgningsforhold ikke regne med. 

Det var lokalsamfunnet som selv måtte ta ansvar og sikre at det nye museet var liv laga.  

Opprettelsen av bygdemuseer ble satt i sammenheng med det øvrige lokalhistoriske arbeidet og 

Landslaget for bygde- og byhistorie framsto i denne sammenheng som en ær organisatorisk 

samarbeidspartner. I landslagets tidsskrift Heimen skrev blant annet lokalhistorikere og 

museumsmenn som Olaus Islandsmoen og Kristofer Sydnes i etterkrigsårene om bygdemuseenes 

nære tilknytning til det lokalhistoriske arbeidet, eller bygdegranskingen som de betegnet det.  

 For Islandsmoen var det et paradoks at så mange av landets bygdebøker var skrevet med kilder 

funnet i sentrale institusjoner som Riksarkivet og Statsarkivet. Bygdemuseene burde i denne 

sammenheng ha hatt en selvskreven plass ettersom forskeren her ville ha funnet en annen type 

kilder enn det de sentrale arkivene kunne tilby. Aksepten fra sentralmuseene om at bygdemuseene i 

en viss grad også kunne oppbevare jordfundne saker fra eget distrikt ville også kunne gi forskerne 

en nærhet til et kildemateriale de ellers ville ha vanskelig tilgang til.
688

  

  Kristofer Sydnes, i sin tid en av initiativtakerne bak Sunnhordland folkemuseum på Stord 

fulgte opp Islandsmoen i dette synet. Et bygdemuseum var på den ene siden et samlingssted for folk 

som ønsket å gjøre seg kjent med de livsforhold som tidligere generasjoner hadde levd under. 

Denne identitetsskapende rollen var en viktig funksjon, men ikke den eneste ettersom den andre 

oppgaven for bygdemuseet var nært i slekt med bygdegranskerens oppgave. Bygdegranskeren 

oppave var i følge Sydnes komparativ. Den var å lete seg fram til sammenhengen mellom gammel 

og ny tid og samtidig vise forskjellen mellom de ulike tidene. Gjennom sammenlignende forskning 

skulle han anskueliggjøre disse forskjellene mellom tidene for sitt publikum. Bygdegranskeren 

framsto med det som en mellommann mellom museet og befolkningen. Hans rolle var 

historiepedagogens.
689

  

  Både Islandsmoen og Sydnes tilnærming til bygdemuseet hadde organisatoriske følger. 

Klarest uttrykte Sydnes det ved å framholde at det mest tjenlige ville være at de bygder som etter 

naturforholdene var forbundet med hverandre gikk sammen om å etablere et bygdemuseum. Å 

opprette et bygdemuseum i hver bygd ville på sin side føre til at museet ikke fikk mulighet til å 

oppfylle de mål som ble satt for arbeidet. Det hadde også vist seg at det var vanskelig for de små 

bygdemuseene å sikre seg et godt nok økonomisk grunnlag. Et museum som dekket flere bygder og 

kommuner kunne også lettere få tilskudd fra fylket staten enn de som bare omfatte en kommune.
690

  

  Norske museers landsforbunds tidsskrift Museumsnytt inneholdt for sin del i de første årene av 

1950-tallet flere artikler om problematikken rundt de mange små bygdemuseene.  

                                                 
688 Olaus Islandsmoen,‖Bygdemuse og bygdesoge‖, Heimen bd. VII (1946-1948), 172-173 

689 Kristofer Sydnes, ‖Bør kvar bygd ha sitt bygdemuseum ?‖, Heimen bd. VII (1946-1948), 174. 

690 Ibid., 175. 
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Det var særlig deres forvaltning av innsamlet materiale som vekket bekymring i museumsmiljøet. 

Den første artikkelen i serien om bygdetunene var en gjengivelse av en tidligere artikkel som hadde 

stått i Arbeideravisen i Trondheim i februar 1952.
691

 Den hadde overskriften: ‖Bygdemuseet – en 

samling skrap? – eller monument over fortiden og det beste vår egen tid kan skape i bygdemiljøet‖. 

Redaksjonen i Museumsnytt hadde valgt å gjengi artikkelen som en begynnelse på en diskusjon om 

de små bygdemuseenes rolle og funksjon. De problemer artikkelforfatteren satte fingeren på hadde 

også en mer generell relevans. Essensen i den debatten var om museene skulle framstå som en slags 

mausoleer over fortiden, eller som institusjoner i takt med sin egen samtid. 

  Forfatteren var Jarl Skarpsno. Den ble trykt i andre nummeret av Museumsnytt i 1952. 

Skarpsnos innstilling til de mange ‖museumsentusiastene‖ var kritisk.  For ham var bygdemuseet, 

slik det framsto, en merkverdighet og et samlingssted for bygdens rariteter. For de større museene 

syntes oppgaven tydelige, men for de små bygdemuseene var arbeidsområdene for uklare. Det var 

nødvendig med en formålsdiskusjon om bygdemuseene om de skulle ha noen berettigelse, der de 

måtte se sin funksjon i tråd med bygdas øvrige pulserende liv. De måtte ikke framstå som 

gjemmesteder for fortidens ‖rusk og rask‖.  

 Året etter, i 1953 fulgte museumsarkitekten og rådgiveren Halvor Vreim opp diskusjonen i 

Museumsnytt med en artikkel hvor han med bekymring så på de mange påbegynte prosjektene og 

den manglende faglige kompetansen.
692

 Det var ingen ting å si på lekmannsskjønnet når det gjaldt 

valget av de museene som skulle flyttes og gjenreises på de ulike bygdemuseene og bygdetunene. 

Problemene kom i forbindelse med nedtaking og gjenreising av de samme bygningene. Når 

håndverkere uten antikvarisk kompetanse skulle forestå dette arbeidet, var det ikke alltid like 

ønskelig å ha sitt navn som fagmann knyttet til prosjektet. For å møte dette problemet måtte Norske 

museers landsforbunds krav innskjerpes og følges opp gjennom inspeksjoner. Kvalitetskravene til 

håndverkerne måtte også skjerpes. For å unngå de mange halvferdige bygdetunene lå løsningen i at 

kommunene stilte økonomiske garantier for å sikre ferdigstillelsen. De små bygdemuseene og 

bygdetunene var også offentlige institusjoner. Et større offentlig ansvar, og ikke en skjebne hvor 

framdrift og ansvar var overlatt til privatpersoners engasjement og kunnskap, var det som måtte 

komme.  

 Det var styret Norske museers landsforbund som hadde bedt om Vreims synspunkter i 

artikkelen. I etterordet skrev redaktøren for Museumsnytt at situasjonen var bekymringsfull. 

Forbundet anmodet derfor ledelsen ved et hvert lite bygemuseum eller bygdetun å være seg sitt 

ansvar bevisst.  

                                                 
691 Jarl Skarpsno, 

―
Museet – en samling skrap? Eller et monument over fortiden og det beste vår egen tid kan skape i bygdemiljøet?

‖
, 
 

Museumsnytt (1952):2, 10 – 11. 

692 Halvor Vreim, Reising og pleien av bygdetun under ansvar, Museumsnytt (1953): 1, 11. 
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Initiativtakerne hadde ansvar for at de utvalgte bygningene ble gjenreist på en god faglig måte.  

I tillegg hadde de ansvar for at innsamlingen av gjenstander skjedde i tråd med god museumsskikk. 

Et museum var en kulturinstitusjon og ikke en skraphandel. Til dette kom også ansvaret for sikring 

og konservering av samlingene. Om dette ikke var nok, kom de økonomiske og administrative 

oppgavene det var å drifte et museum. Innleggene i Museumsnytt om bygdemuseene og 

bygdetunene fortsatte i 1954. Det gjennomgående temaet var nødvendigheten av å presisere hvilken 

rolle de to institusjonstypene kunne inneha.  

 Historikeren og konservator Fartein Valen Senstad ved De Sandvigske Samlinger var å finne 

blant forfatterne til disse artiklene. Valen Senstad var på mange måter positiv til etableringen av nye 

bygdemuseer og bygdetun, under forutseting av at initiativtakerne hadde mulighet til å følge opp 

tiltaket.
693

 For Valen – Senstad hadde bygdemuseet mange likheter med den lokale kulturarv-

institusjon som Rikard Berge hadde sett for seg da han publiserte heftet Bygdesamlingar i 1907, og 

artikkelen ‖Decentralisation – Folkeminne. Historielag. Bygdemuse‖ i Norsk Folkekultur i 1919.  

  Tanken om å få reist et bygdemuseum var mange steder blitt et dominerende fellesmål for 

sterke krefter og interesser. Arbeidskomiteene besto gjerne av slektshistorikere og lokale 

historielag. For Valen-Senstad var dette lokale ekspertgrupper. Bak dem igjen sto det han betegnet 

som en stor skare av menn og kvinner som bare drives fram av en sterk kjærlighet til hjembygda. 

Slike folk lot seg ikke avfeie av ekspertuttalelser utenfra, og i særdeleshet ikke så lenge de hadde en 

så negativ form som ofte var tilfelle. Det var viktig at museumsfagfolk var innforstått med de sterke 

kreftene som sto bak bygdetunene i bygdesamfunnet. Om, og når dialogen kom i gang, var det 

nødvendig med en revurdering av etablerte oppfatninger, både hos museumskomiteene og hos 

fagfolkene. I stedet for advarsler, kunne det være mer gunstig med positiv veiledning. Når bygdene 

ønsket seg et historisk samlingssted, hadde bygdemuseet så langt fortonet seg som eneste farbare 

vei for mange lokalkomiteer. Faren lå i oppbygging av tilfeldige og lite typiske samlinger, slett 

vedlikehold og vanskelig økonomi. Festet dette inntrykket seg, ville det kulturhistoriske 

vernearbeidet på lengre sikt bli kompromittert i distriktet. Det var derfor viktig at Norske museers 

landsforbund engasjerte seg med råd og veiledning.  

  Det fantes et alternativ til vanskelig realiserbare bygdemuseumsplaner etter Valen Senstads 

oppfatning, nemlig bygdetunet.
694

 Bygdetunets fremste funksjon var å være en bruksting i 

bygdesamfunnet, som kunne brukes av foreninger, sammenslutninger og gjerne private på en 

rimelig leiebasis. Tunet skulle være en naturlig festplass for bygda, og først og fremst tjene bygda, 

og ikke baseres på tilfeldige besøk av sommerturister. Det springende punktet i hele arbeidet var å 

få fram en klar målsetting for arbeidet.  

                                                 
693 Fartein Valen Senstad, ‖Bygdemuseum eller bygdetun‖, Museumsnytt (1954): 2, 5-7. 

694 Valen Senstad (1954): 2, 5. 
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Om målsettingen var å skaffe bygda et bygdetun, ville arbeidet komme over i andre enklere former. 

Bygdetunene var ikke lokale ‖Maihauger‖ med husmannsplasser, seterbuer og kvernhus i tillegg til 

gårdsanlegget. Dette kunne til nød være en sekundær oppgave, utover det å skape en ramme for 

tunet med en passende stuebygning og enkelte andre bygninger. I innsamlingen av gjenstander var 

det sentrale å skaffe det som var nødvendig for å utstyre tunet, ikke å bygge opp store 

gjenstandssamlinger eller å framskaffe et oppstykket ‖raritetskabinett‖ som knapt interesserte noen 

utenfor museumskomiteen.  

  Valen Senstad var samtidig optimistisk når det gjaldt det økonomiske grunnlaget. Ved at 

bygdetunet fikk en bruksfunksjon i bygdesamfunnet, lå mulighetene til rette for leieinntekter og 

andre innkomster. Ble det brukt til ulike formål og av mange mennesker, ville det gå inn i 

bevisstheten til bygdefolket som ‖uunnværlig‖. Og hadde først bygdetunet fått denne posisjonen, 

ville også herredsstyrer, almenningsstyrer, sparebankdireksjoner, meieristyrer osv. langt lettere føle 

ansvar for bygdetunet. Et godt ledet bygdetun burde etter hvert bli ansett som et felleseie for hele 

bygda. Og da ville fagfolkene slippe å klage over innsamlingsmåter og vedlikehold. Det som 

manglet i disse spørsmålene var veiledning og opplysning. Mange komiteer var ukjent med at det 

var forskjell på et bygdemuseum og et bygdetun. Konklusjonen måtte derfor være at man ikke 

skulle skremme komiteen med formaninger om det forkastelige ved bygdemuseer, men heller gi råd 

og hjelpe komiteene fram til en gunstig målsetting og organisasjonsform. 

  I samme nummer av Museumsnytt sto også en artikkel av landsforbunds generalsekretær 

Eivind Engelstad med tittelen ‖Bygdetunene – og særlig ansvaret ved å etablere dem‖.
695

 De menn 

som sto bak museet og forærte det til bygda, måtte være klar over at ikke bare de selv, men hele 

bygda påtok seg en stor økonomisk byrde. Kunne man ikke ta det, burde man la planene om et 

museum fare, og i stedet inngå et samarbeid med et større museum. Det var ingen skam for en bygd 

å være uten museum. Heller det enn et mislykket tiltak.  

  Engelstad og Vreim var i sine artikler samstemt når det gjaldt de små bygdemuseene og 

bygdetunenes funksjon. I sin form og i sine gjenstandssamlinger skulle de avgrenses til å gi et bilde 

av bygdas liv. Det kunne forsøke å framheve det spesielle ved bygda, et håndverk eller en 

husflidsgren, men ikke å samle på ‖snurrepipperier‖ og ‖rariteter‖ bare fordi det var gammelt. 

Hovedfunksjonen var å være en møteplass. I bygdemuseene og bygdetunene skulle fortsatt de 

gamle husene skape en ramme rundt ulike aktiviteter og arrangementer i bygdesamfunnet. 

Meningen var ikke at det her skulle sikres antikvarisk verdifulle bygninger og kulturhistorie. De 

skulle være et møtested for kulturelt arbeid og interesser, både av faglig og underholdende art, til 

17. mai fest og Olsokfest, og andre dager hvor bygdefolket ville samles. Her skulle barna oppdras 

med ‖inderlig nysgjerrighet‖ til en forståelse av at bygdetunet var en felles møteplass.  

                                                 
695 Eivind Engelstad, ‖Bygdetunene – og særlig ansvaret ved å etablere dem‖,  Museumsnytt 1954:2, 2 – 4. 
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Men spørsmålet var hvem som i siste instans skulle være ansvarlig for bygdetunene, var det 

kommunene eller bygdefolket?  

  En supplerende artikkel skrevet av O. O. Bakken handlet da også om offentlige myndigheters 

medvirking i opprettelsen av bygdetun.
696

 Bakken reiste spørsmålet om hvem som burde stå bak 

initiativet om opprettelse av et bygdetun og han manet samtidig landsforbundet til å sette seg godt 

inn i lokale forutsetninger for institusjonens opprettholdelse og drift før forbundet anbefalte og 

støttet opprettelsen.
697

 Generelle regler som skulle følges var likevel vanskelig å fastsette, til det var 

utgangspunktet for det enkelte så ulik, samtidig som disse tunene ble etablert med interesse for 

saken som drivkraft. Planene for hvert tun måtte derfor vurderes for seg.  

  Andre artikler i Museumsnytt tok for sin del opp de kulturminnefaglige sidene ved opprettelse 

av bygdemuseer og bygdetun. En var forfattet av Norske museers landsforbunds rådgiver i 

Trøndelagsfylkene, Førstekonservator og leder for Trøndelag Folkemuseum, Sigurd Tiller. 

Artikkelen hadde tittelen ‖Bevaring av gamle bygninger på sin opprinnelige plass eller flytting til 

museer.
698

   Tiller fulgte her Vreim i bekymringen når det kom til bygdetunenes flytting av eldre 

bygninger. Som rådgiver hadde han vurdert museumsplaner både for Trøndelag og Nord-Norge i 

regi av Norske museers landsforbund. Det var foruroligende at det ennå ble opprettet museer som så 

det å flytte gamle bygninger som sin hovedoppgave. Ved vurdering av nye museumsinitiativ burde 

man derfor være restriktiv om det var dette som var formålet. Gamle bygninger burde stå på sitt 

opprinnelige sted og ikke flyttes. Det var en sannhet at vedlikeholdet av gamle bygninger på de små 

bygdetunene var mangelfullt.  

  Hva munnet så de ulike innleggene om bygdetunene i Museumsnytt ut i? Og hvorfor kom 

disse innleggene nettopp tidlig i 1950-årene? Går man tilbake til okkupasjonsårene og følger 

utviklingen fram mot midten av 1950-årene viser det seg at det i løpet av disse årene ble opprettet 

noe over 40 nye bygdemuseer og bygdetun. Landsforbundets styre uroet seg over utviklingen. Ikke 

bare var de nye museumsinitaitivenes økonomi vanskelig. Det knyttet seg også en faglig usikkerhet 

til både forvaltningen av så vel samlinger som museumsbygningenes vedlikehold i regi av 

bygdetunene. I forkant av artiklene i Museumsnytt i 1953 fattet da også styret i forbundet at man 

ønsket å støtte opp under de anlegg som var forsvarlig lagt opp, men advarte mot at man gikk til 

opprettelse av nye anlegg, uten at grundige forarbeider ble gjennomført og at det var sikkerhet for at 

den lokale interessen var tilstrekkelig til stede, også i økonomiske sammenheng.
699

  

                                                 
696 O.O. Bakken, ‖Det forsvarlige i å få til opprettelse av nye bygdetun‖, Museumsnytt (1954): 2, 7-8. 

697 Bakken, (1954); 2, 7. 

698 Sigurd Tiller, ‖Bevaring av gamle bygninger på sin opprinnelige plass eller ved flytting til museer‖, i Museumsnytt (1954) :2, 8 – 10. 

699 Norske museers landsforbund, 
‖

styrets beretning 1955
‖

, i Årsberetninger og årsmøter 1953 – 59 , Norske museers landsforbund , 
 

De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1960), 25.  
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Opprettelsen av de mange bygdetunene bidro på den annen med ny energi i arbeidet med å plassere 

de ulike museene inn i definerte kategorier. I 1955 oppnevnte landsforbundet et eget utvalg 

bestående av Engelstad, Bjørn Hougen og Nygård-Nilssen som skulle legge fram en definisjon i 

‖presise former‖ av begrepene bygdemuseum – bygdetun. Utvalget skulle også undersøke 

muligheten for en framgangsmåte som medførte at offentlige myndigheter fikk større kontroll med 

anleggene.
700

 Dette arbeidet hadde røtter tilbake til tidlig på 1900-tallet, med både Hans Aalls hefte 

Om store og smaa kulturhistoriske museer fra 1916, og gjentatt i hans håndbok i museumarbeid fra 

1924. Debatten om bygdetunene i fagmiljøet videreførte på denne måten den samme 

komplementære tankegangen som hadde rådet i tidligere strukturdebatter. Nemlig den at de ulike 

museenes eksistens var berettiget, bare deres posisjon var avklart.  

 

 

En begynnende profesjonalisering 

 

Med bakgrunn i fylkesmuseene og distriktsmuseenes behov for fagfolk og ønsket om å knytte 

bygdemuseene nærmere opp til den lokalhistoriske granskingen bidro til at det som kom til å 

dominere mye av det museumsfaglige arbeidet i regi av Norske museers landsforbund, og den 

nystiftede profesjonsforeningen ‖Foreningen for vitenskapelige tjenestemenn ved museene‖ (VTM, 

opprettet i 1949), var en økende oppmerksomhet på utdanningstilbudet til framtidige museumsfolk 

og ulike løsninger for å etablere en god faglig veiledningsordning for de ubemannede museer.
701

  

                                                 
700 Ibid, 79. 

701 Selv om Norske museers landsforbund tok ansvar for lønnsspørsmål og arbeidsvilkår, var det et tilbakevendende spørsmål om det skulle være et 
 

politisk fagforbund eller en interesseorganisasjon. Det viste seg etterhvert vanskelig å være begge deler. Selv om oppmerksomheten de første årene 

var konsentrert om museumspersonalet med akademisk utdannelse fantes det blant institusjonsmedlemmene et stort antall som ikke hadde 

personale med en slik formell bakgrunn. Landsforbundet ønsket å ivareta disse, selv om interessene ikke alltid var sammenfallende med den lønns- 

og ansettelsespolitikken som ble ført. Det hersket derfor usikkerhet om hvilken strategi som skulle velges i forhold til Norske museers 

landsforbunds sammensatte medlemsmasse. Behovet for å forankre lønns- og avtalearbeidet i en egen frittstående forening- en 

arbeidstakerorganisasjon, meldte seg etter hvert. På årsmøtet i 1946 tok landsforbundets styre opp spørsmålet. I første omgang ble det opprettet en 

egen Tjenestemannsgruppe innenfor landsforbundet. Den skulle i følge vedtektene være en sammenslutning av de vitenskapelige tjenestemenn ved 

de kunst- og kulturhistoriske museer. Formålet var å arbeide for å ‖trygge medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og deres rettslige og tjenestelige 

stilling‖. I både lønnsspørsmål og tjenesteanliggender skulle Tjenestemannsgruppen ha selvstendig handlefrihet. Samarbeidet mellom 

Tjenestemannsgruppen og Norske museers landsforbund ble fastsatt ved at Tjenestemannsgruppen skulle inngå som ordinært medlem i de 

sakkyndige komiteene og i den utstrekning det var mulig, være rådgiver i lønns- og personal-spørsmål for de øvrige museumsfunksjonærene. Både 

de som ikke hadde anledning til å være tilsluttet Embetsmennenes Landsforbund gjennom Tjenestemannsgruppen og de som ikke var tilsluttet 

noen annen tjenestemannsgruppe. Styret skulle også samarbeide med lederne for de lokale museene og bidra til å skaffe disse en 

organisasjonsform. Tjenestemannsgruppens engasjement kom imidlertid til å bli av kort varighet. Det viste seg snart at også denne ordningen, med 

en egen gruppe innad i Norske museers landsforbund, var for komplisert. På generalforsamling 7. september 1949 ble den oppløst. Samtidig ble det 

nedsatt en komité for å arbeide fram utkast til lover og formålsparagraf til en ny organisasjon. På møte 16. desember 1949 ble foreningen av 

Vitenskapelige Tjenestemenn ved de Kunst- og Kulturhistoriske Museer (VTKKM) dannet, og det første styret valgt. Jf. Talleraas (2008); Andreas 

Ropeid, VTM 25 år (Oslo 1974). 
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Felles for initiativene var at de inngikk i det man kan betegne som en økende profesjonalisering. 

Dette impliserte at hele gruppen av kulturhistoriske museer ned til det minste bygdetun, ble omfattet 

i prinsippet av den samme profesjonelle interesse som de øvrige museene.  

Flere av de nye museumsdirektørene som kom etter verdenskrigens slutt hadde vært unge, 

fremadstrebende forskere og museumsarbeidere. De kjente til Folkeopplysningsnemdas innstilling 

fra 1936, og var sannsynligvis påvirket av den. Illustrerende i så henseende var bl.a. annet Sigurd 

Griegs (1894 – 1973) tanker om utviklingen ved De Sandvigske Samlinger. Griegs ambisjon var at 

under hans ledelse skulle samlingene utvikle seg til et institutt for folkeopplysning.
702

  

  En allmenn tendens i etterkrigsårene, både blant politikere og kultur - og museumsarbeidere 

var at det burde finne sted en spredning av de kulturelle fellesgodene, slik at de kunne nå fram til 

flest mulig av landets innbyggere. I etterkrigstiden ble museenes målsetting på denne måten satt inn 

i en proaktiv holdning i folkeopplysningens tjeneste. Denne nye erkjennelsen hadde bl.a. som følge 

at museene ikke bare skulle være minnesmerker over en svunnet tid. De skulle også være et sted der 

folk kunne søke rekreasjon og finne inspirasjon og kunnskap. En viktig oppgave for museene ble 

med det å framstå som et sted hvor folk kunne knytte trådene tilbake til fortiden, og med det bidra 

til en forståelse av sin egen samtid. ‖Det folkeoplysningsarbeid museene driver, er nødvendig‖, 

skrev Grieg i årboken for Maihaugen 1947-49. Men man kom ikke gratis til kultur, det krevde mye 

av alle parter, både av arbeid og penger og det var museumsmannens plikt å yte det store publikum 

service som folkets, forskernes og pressens ydmyke tjener.
703

  

  De nye tankene om museenes rolle og museumsvirksomhetens nye tilnærminger vant gehør, 

men i museenes daglige arbeid måtte de gjerne vike på grunn av mer akutte oppgaver. Ved de 

mange by- og bygdemuseene fantes ikke lønnet personale i det hele tatt. Disse ble drevet på frivillig 

basis av sine styrer og interesserte lokalhistorikere. Bemanningssituasjonen ved landets fylkes- og 

distriktsmuseer var heller ikke stort bedre. Ved distrikts- og fylkesmuseene som i Telemark, 

Vestfold og Østfold, Drammen og ved De Heibergske samlinger var imidlertid faglige leder-

stillinger begynt å komme på plass.
704

 Flesteparten av de lokale museene ble for sin del fremdeles 

ledet av lekfolk, og i de regionale museene var også andelen av lekfolk stor, sett i forhold til 

vitenskapelig utdannet personale.  

                                                 
702 Buggeland og Ågotnes (1987), 148. 

703 Sigurd Grieg og Fartein Valen-Senstad,
‖

 Bak kulissene i et kulturhistorisk museum
‖

, i
 
Maihaugen 1947-49. De Sandvigske Samlinger årbok 

 
(Lillehammer 1950), 25. 

704  I Norske museers landsforbunds oversikt over fagstillinger ved de lokale kulturhistoriske museene (utenom Norsk Folkemuseum og 
 

De Sandvigske Samlinger) fra 1948 oppgis det at ved Glomdalsmuseet på Elverum var opprettet en bestyrerstilling, Hedmarksmuseet var ledet av 

‖en for sommeren ansatt konservator‖. Hadeland Folkemuseum hadde en faglig bestyrer som også var sekretær og kasserer. Ved Drammens 

Museum var det opprettet en direktørstilling. Vestfold fylkesmuseum og Borgarsyssel Museum i Østfold hadde ansatt konservator som også 

fungerte som fylkeskonservator.  Kristiansands Folkemuseum hadde en konservator som også var konservator ved Kristiansands Sjøfartsmuseum 

og fungerte som fylkeskonservator. Ved De Heibergske samlinger ble det daglige arbeid skjøttet av en styrer. Nordlandsmuseet i Bodø hadde også 

ansatt en styrer. Skandinaviska Museiförbundet (1948) 55-56. 
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Til tross for at de første museumsfolk hadde sett på kunsthistorie som det relevante museumsfaget, 

var deres egne utdanningsbakgrunner svært varierte. Flere av dem var jurister, teologer og noen var 

filologer. Andre igjen var kommet til faget uten noe akademisk studium i det hele tatt. I 1920 – 

årene ble magistergraden i kunsthistorie innført ved Universitetet i Oslo og gjennom det ble 

kunsthistorie gradvis en vanlig museumsutdannelse. I løpet av mellomkrigstiden var imidlertid de 

kulturhistoriske museene i ferd med å bevege seg bort fra tradisjonelle kunsthistoriske prinsipper og 

interessefelt. Følgen ble at ulike utdanningsveier på nytt ble aktuelle. Diskusjonens tema ble hva 

den mest relevante museumsutdannelsen var, og hva en fagutdannet museumsmann skulle ha for 

kompetanse.
705

  Utdanningsbakgrunnen til de første vitenskapelige ansatte ved de lokale 

kulturhistoriske museene var med det sammensatt. Opstad var som nevnt kunsthistoriker, Grieg var 

arkeolog, fylkeskonservator Hals i Vestfold var teolog.  

  Opprettelsen av professoratet i folkelivsgransking kom ikke bare fra det vitenskapelige miljøet 

ved universitetet. Allerede fra tidlig i 1930-årene argumenterte Norske museers landsforbund for 

opprettelse av et eget professorat i etnologi. Fortgang i saken synes likevel å ha kommet først etter 

initiativ fra Landslaget for Bygde- og Byhistorie i 1937. Med et sterkt engasjement fra formannen i 

Romerike historielag, politiadjutant H. Refsum fikk saken også gjennomslag i Stortinget, og 

allerede i budsjetterminen 1940 – 41 ble det gitt en bevilgning til et professorat i folkelivsgransking 

(etnologi) ved Universitetet i Oslo.
 706

  

  Formodentlig ble ikke det nyopprettede professoratet lyst ut. I et referat fra Universitetets 

forhandlingsprotokoll for 25.9.1940 framgår nemlig at ‖en har forutsatt embetet besatt med dosent 

Nils Lid hvis han etter vitenskapelig bedømmelse av hans arbeider anses for kvalifisert‖.
 707

  

Nils Lid (1890 – 1958), som da kom fra Institutt for sammenlignende kulturforskning fikk etter 

bedømmelsen et personlig professorat i faget ‖norsk folkelivsgransking‖ (etnologi) Målet for 

etnologistudiet under Lid var at de ferdige kandidatene skulle ha: en inngående kunnskap til den 

norske folkekulturen i eldre tider‖ (før omformingen på 1800-tallet). De måtte også ha satt seg inn i 

den sosiale, økonomiske materielle og immaterielle kultur i det førindustrielle bondesamfunnet. 

Sentralt i faget sto det norske materialet. Studentene skulle også ha lest seg inn på tilsvarende 

tradisjoner som det norske materialet omhandlet hos andre europeiske og primitive folk. I en 

                                                 
705 Spørsmålet om museumsutdanning var ikke av ny dato og ble brakt på bane av Norske museers landsforbund allerede i 1918. 

 
Se i den sammenheng Gjestrum (1993): 2, 3. Se også Styremøte 19.6.1918, Norske museers landsforbund styreprotokoll 6.6.1918 – 14.6.1927, 4.
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706 Ragnar Pedersen, Norsk etnologisk fagprofil 1940 – 1960, en forskningshistorisk studie, Norveg (1989):3,
 
 27-28.Se også Knut Kolsrud, 

 
‖Etnologien ved Universitetet i Oslo‖,  Norveg 21 (Oslo 1982), 199 – 200.Initiativet fra Landslaget for Bygde- og Byhistorie hadde form av et brev 

støttet av ‖en rad institusjonar og einskildmenn‖ undertegnet Lars Reinton, formann i Landslaget. Det er referert i Heimen, bd. VII (1946-1948), 
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707 Referet fra Pedersen (1989): 3,
 
 28. Bedømmelseskomiteen medlemmer var Magnus Olsen, Knut Liestøl, Anders Bugge og Sverre Steen,

 
 alle professorer ved Universitetet i Oslo. Komiteen fant Lid kvalifisert for stillingen. 
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særstilling sto kulturforholdene i de andre nordiske landene, og folkekulturen her skulle studeres 

mer inngående enn det øvrige europeiske materialet. 
708

  

  Fagets profil under Nils Lid hadde fokus på arbeidsliv og materiell kultur. Det var krav til 

inngående kunnskap om redskapsformer, byggeskikk og samferdsel. Lid var også opptatt av det 

norske materialets sentrale stilling, men ikke som et autonomt fenomen. Hans tilnærming var 

komparativ. Folkekulturen i Norge var ikke bare av lokalhistorisk eller nasjonal interesse. I hans 

plan for faget skulle den norske folkekulturen studeres i sammenheng med den nordiske. Han la 

også vekt på at både den norske og den nordiske folkekulturen måtte studeres i sammenheng med 

den europeiske og samtidig inkludere en kjennskap til såkalte primitive kulturer.  

  Lid døde i 1958 og Knut Kolsrud (1916 – 1989), som da var ansatt som konservator ved 

Norsk Folkemuseum, ble bedt om å undervise og forestå eksamen fra høsten samme år. Kolsrud 

med sin bakgrunn som etnograf, kulturvitenskapelig fritenker og museumsmann, ble fagets 

institusjonsbygger. Leder for bygningsavdelingen ved Norsk Folkemuseum, konservator Hilmar 

Stigum (1897 – 1976), fikk stilling som professor II og ble Kolsruds samarbeidspartner i 

utviklingen av faget. Med Kolsrud fikk faget en modernisering i samfunnsvitenskapelig retning og 

Stigum ble med sin tittel som professor II en museal garantist for at de kulturhistoriske museenes 

arbeidsfelt skulle innpasses i undervisningen.
 709

  

  I løpet av 1960 - årene ble kravet fra museumshold og Norske museers landsforbund, om at 

studentene som skulle kunne gi museumsomvisning og skulle ha satt seg inn i ordning og arbeid 

ved slike samlingsinstitusjoner, aktualisert ytterligere. 
710

  Etnologifaget pekte på denne måten etter 

hvert i retning av et konkret arbeidsmarked. Under Kolsrud utviklet studiet seg i retning av et 

profesjonsfag for framtidige vitenskapelige stillinger i museene. I løpet av 1950 - årene var det også 

andre faktorer som virket inn på fagets profil som profesjonsutdanning. Ved professor Anders 

Bugges bortgang endret studiet i kunsthistorie karakter. Folkekunsten kom i skyggen av den mer 

klassiske kunsthistorien. Samtidig var studenttallet ved universitetet lavt. Antallet studenter var 

rundt halvparten av studenttallet ved Historisk Filosofisk fakultet et par tiår senere. Hvordan 

museene skulle sikre tilgang til kvalifisert vitenskapelig personale framsto i denne situasjonen som 

kritisk.  

                                                 
708 Oddlaug Reiakvam, ‖Etnologi: Forskningsprogram eller 

 ’Norge rundt – program’, i Etnologi av hjartans lyst , red Torunn Selberg og 

Eva Reme (Bergen 1997), 7.  

709 Etnologen Oddlaug Reiakvam beskriver Hilmar Stigum som etnolog på følgende måte: ‖Han var den reindyrka eksponenten for tradisjonell
 

 etnologi der verksemda er kjenneteikna av innsamling og berging, systematisering og typologisering av den førindustrielle bondekulturens 

materielle levningar, arbeidsliv og arbeidsfomer. Som historikar er han kjeldekritisk skulert, og han utvikla eit sterkt antirevolusjonistisk fagsyn, 

med kritikk av vulgær – darwinistiske forklaringar på kulturelle former og avvising av tesen om kulturelle hierarki. Han søkjer historiske svar på 

utvikling og endring via historisk – geografisk – diffusjonistisk analysemetodikk.‖ Sitert fra Reiakvam (1997), 15-16. 

710 Se i den sammenheng bl.a. Eivind S. Engelstad, ‖De vitenskapelige museumsmenns praktiske utdannelse‖, Museumsnytt (1956): 3, 3.  
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Ved å tilsette Stigum som professor II, ble bindeleddet mellom universitetet og museumsvesenet 

endelig etablert, og materiell folkekultur fikk status som legitimt forskningstema på det akademiske 

feltet. Stigum var en av samtidens veteraner i norsk folkelivsgransking. Han var på mange måter 

også en typisk representant for den forskningsgrenen som hadde vokst fram i tilknytning til 

folkemuseene, fra 1890-tallet og fram til 1950-tallet.  

 Stigum var også gjenstandsspesialisten som gjorde profesjonsutdanningen for vitenskapelig 

personale til de kulturhistoriske museene til en realitet. Kolsrud og Stigums strategi var å etablere 

etnologifaget ved Universitetet i Oslo som en utdanningsvei til arbeid i kulturhistorisk museer. 

Koblingen opp mot en supplerende praktisk feridghetsøkning, gjennom kurs i oppmåling av eldre 

bygninger og kurs i registrering av gjenstander bidro også til en skolering i lokale og regionale 

kulturhistoriske museer.  

 På mange måter kan det derfor hevdes at en profesjon var i ferd med å bli født ut av 

institusjonenes og fagmiljøets, i første rekke Norske museers landsforbunds, behov. Den norske 

stillingsbetegnelsen konservator som yrkesbetegnelse på en vitenskapelig utdannet, men samtidig 

praktisk skolert tjenestemann, var i ferd med å få en form tilpasset arbeidet i disse institusjonene. 

Det var på mange måter de konkrete arbeidsoppgavene som skulle utføres i museet som yrket la 

beslag på, eller monopoliserte, for å anvende det begrep som den svenske profesjonsforskeren 

Hellberg uttrykker det.
711

 Den spesifikke kunnskapen som museumsmannen først særskilte seg 

gjennom som yrkesgruppe, var en museumsfaglig kunnskap som var både praktisk og teoretisk, 

men ikke i seg selv en vitenskap. Den primære drivkraften i profesjonaliseringen var, om man 

følger Hellberg videre, profesjonenes krav på diskresjon, noe som i praksis innebar yrkesutøverens 

rett til å fatte beslutninger etter egen vurdering.
712

  Konservatorenes diskresjonskrav var blant annet 

relatert til de andre som av frivillighet engasjerte seg i museumsarbeidet og som også betraktet 

museene som sine. 

 

 

Krisetilstander i museene 

 

I 1968 feiret Norske museers landsforbund sitt 50 års jubileum. Det het nå Forbundet for Norske 

kunst – og kulturhistoriske museer (NKKM). Museenes økonomiske bekymringer var en 

fremtredende sak i forbindelse med markeringen. Året før hadde organisasjonen utformet et ‖P.M‖. 

om de norske kunst- og kulturhistoriske museene hvor de økonomiske rammevilkårene for landets 

                                                 
711 Inga Hellberg, Professionalisering och modernisering (Stockholm 1991), 16. 

712 Hellberg (1991), 18. 
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museer ble beskrevet i alvorlige ordlag.
713

 Norsk museumsvesen var preget av stor spredning og 

oppdeling i mange små og en del mellomstore og få store museer. Ved landets noe i overkant av 

200 kunst- og kulturhistoriske museer var det bare 67 som hadde fast ansatt vitenskapelig- eller 

annet personale. Ved 115 museer var det ikke fast ansatt personale i det hele tatt.
714

  

 De fleste museene var såkalte halvoffentlige institusjoner som var eid og drevet av foreninger 

eller stiftelser hvor representanter fra staten, kommunene var representert i styrene. Museenes 

inntekter var høyst varierende, både når det kom til offentlige bidrag og egne inntekter. Museene 

var så godt som alle skapt av enkeltpersoner eller sammenslutninger, men hadde hatt ulik utvikling 

alt ettersom arbeidet med museet hadde vært fulgt opp med fortsatt interesse og innsats. Dessverre 

var det nå slik at mange museumstiltak var kommet i vanskeligheter på grunn av både sviktende 

interesse fra de som hadde ansvar for museet og på grunn av den dårlige økonomien. Når også 

landets mest utbygde og best økonomisk funderte museer var kommet i økonomiske vanskeligheter 

skyldtes det også at landets museer. I likhet med andre av landets halvoffentlige institusjoner maktet 

de ikke lenger å følge med i utviklingen og løse de oppgaver, gamle som nye, som ble stilt til dem 

uten økt økonomisk støtte fra det offentlige.  

 Den støtten som allerede staten ga til museenes drift hadde heller ikke økt i takt med økningen 

i deres driftsutgifter. Statens bevilgninger til museene hadde heller ikke økt i samme takt som de 

statlige bevilgningene til undervisning, forskning og samfunnsliv for øvrig. Mens Kirke- og 

undervisningsdepartementet bevilgninger siden 1962 hadde økt med 120 prosent, hadde økningen 

til museumsformål vært på 45 prosent og andelsmessig falt fra 0,55 til 0,35 prosent av 

departementets budsjett.
715

 Museenes inntekter var på sin side temmelig statiske, ikke minst de 

inntektene som kom fra deres fonds-avsetninger. Heving av inngangspenger kunne heller ikke 

foretas i samme takt som museets utgiftsøkning. For å øke sine inntekter hadde flere av museene a 

den grunn satt i gang virksomhet som i liten grad hørte hjemme i museene. Virksomhet som i 

tillegg til å utgjøre en belastning for museumsanleggene også var bekymringsfullt med tanke på 

museumspersonalets øvrige oppgaver.  

 Når museene nå stilte seg i køen blant de som framsatte krav og ønsker om større statsbidrag, 

var Norske kunst- og kulturhistoriske museer for sin del opptatt av å få klargjort hvilken stilling 

museene både hadde, og burde ha i samfunnet. Spørsmålet var hvilke oppgaver de burde ivareta 

innenfor folkeopplysning, undervisning, forskning, kulturvern og reiseliv. I den sammenheng var 

det også viktig å få klargjort hvordan museene burde avveie sin innsats i på den ene siden 

bevarende og forskningsrelaterte oppgavene, og på den andre siden den utadrettede virksomheten 
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‖
P.M. vedr. norske kunst- og kulturhistoriske museer‖, Norske kunst- og kulturhistoriske museer, Årsberetninger og årsmøter 1960-75, 

 
Norske kunst- og kulturhistoriske museer (Oslo 197), 187-188. 

714 Ibid., 187. 

715 Ibid., 187. 
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med utstillinger og omvisninger. Begge disse arbeidsområdene var uatskillelige deler av 

museumsarbeidet, men som ingen av landets museer under de forholdt som rådet kunne sies å 

makte tilfredsstillende.  

  I denne vanskelige situasjonen så likevel Norske kunst- og kulturhistoriske museer for seg en 

del tiltak som burde iverksettes for å bedre forholdene i museumsfeltet. For det første gjaldt å for 

staten å følge opp organisasjonens Landsplan fra 1947. Museenes ulike størrelse og arbeidsfelt ga 

dem ulike oppgaver, både i antall og omfang. Det var derfor nødvendig med en oversikt og en plan 

for en rimelig arbeidsfordeling museene i mellom. Landsplanen fra 1947 anviste likevel ikke lenger 

noen tilfredsstillende gruppering av museene og deres arbeidsoppgaver. Det måtte derfor foretas en 

fullstendig ny vurdering av de enkelte museene og grupper av museer og deres enkeltoppgaver og 

fellesoppgaver.  

  Å få gjennomført en større samordning av landets mange små museer måtte i tillegg være en 

hovedoppgave, både faglig og økonomisk. En slik samordning måtte for sin del kunne foregå i 

forbindelse med en videre utbygging av fylkeskonservatorstillingene. I den forbindelse burde også 

sentralmuseer for større distrikter kunne overveies. Likeledes måtte fordelingen av de økonomiske 

forpliktelsene for staten, kommunene og private overfor de forskjellige museene klargjøres bedre. 

En gjennomgående rasjonalisering av musenes virksomhet måtte i sin tur munne ut i en ny 

vurdering og en oppstilling av bevilgningene fra statens side slik at man kom ut av det lite 

tilfredsstilende mønster som dagens oppstilling i statsbudsjettet hadde.
716

  

  I sitt P.M. tok organisasjonen til slutt opp den vanskelige finansieringsformen av stillingene 

ved museene. Krisen ved museene ble karakterisert som en bemanningskrise. Bare ved en håndfull 

lokale og regionale museer var det ansatt personale. De stillingene som var opprettet var også av to 

slag, og med hver sin finansieringsform. Den ene gruppen var de såkalte ‖godkjente stillinger‖, som 

var opprettet av departementet og innlemmet i Statens Pensjonskasse.
717

 Disse stillingene var i 

hovedsak reservert for vitenskapelig personale ved museene, i første rekke konservatorstillinger. 

Antallet var lite, og stillingene fantes utenom ved Norsk Folkemuseum og ved De Sandvigske 

Samlinger ved de regionale fylkesmuseene. Innehaverne av disse sistnevnte stillingene hadde gjerne 

en dobbel oppgave, ved at de i tillegg til å være leder for fylkesmuseet også var fylkes-

konservatorerer og med det hadde et faglig ansvar for og tilsyn med de lokale museene i fylket. For 

de ‖godkjente stillingene‖ dekket staten lønnskostnadene og tilsettingen fulgte i stor grad de samme 

prosedyrene som tilsetting av vitenskapelig personale ved museene.
718

  

                                                 
716 Ibid., 188. 

717 Betegnelsen ‖godkjente stillinger‖ innebar at stillingene var innlemmet i Statens lønnsregulativ, at staten bevilget penger  til stillingene og påtok 
 

seg å dekke de merutgifter som eventuelle lønnsreguleringer ville avstedkomme. 

718 Noss (1978): 2, 56. 
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Ved en del av de øvrige museene fantes også en annen type stillinger. Dette var stillinger som var 

finansiert av institusjonen selv gjennom egeninntekter og/ eller med fylkeskommunale og 

kommunale bidrag. Finansieringen var med det mer usikker enn for de ‖godkjente stillingene‖, og 

fikk følger for økonomien knyttet til vedlikehold og drift ved de museene det gjaldt. Ved de 

mellomstore og større museene merket man også de vanskelige økonomiske forholdene på en annen 

måte. Her var presset mellom publikums forventninger om nye utstillinger og de manglende 

økonomiske rammene å arbeide under, krisen. En krise like sterk som de ovennevnte, fordi den 

bidro til å reise tvil om museenes berettigelse. Til dette kom vanskeligheten med å skaffe 

kvalifiserte søkere til ledige museumsstillinger, altså også en rekrutteringskrise.  

 I artikkelen ‖Museumskrisen – hvor står vi, hvor vil vi hen‖ i Museumsnytt i 1971, satte Peder 

Anker, direktør ved Vestlandske kunstindustrimuseum, ord på det hele med å spissformulere sine 

oppfatninger om museumskrisen.
 719

 Erkjennelsen var at de vanskelige økonomiske forholdene ved 

museene var ingen viktig sak for landets politiske og administrative myndigheter.
 
Landsforbundet 

hadde heller ikke lyktes i å slå igjennom med sine krav og argumenter ettersom dets autoritet var 

ikke særlig sterk overfor de statlige myndighetene.  

  Anker satte også ord på en gryende misnøye internt blant Norske museers landsforbund 

medlemmer når det gjaldt organisasjonens posisjonering. Spørsmålet var om ambisjonen om å 

opptre som departementets faglige instans var gått så langt at rollen som museenes talerør og 

interesseorganisasjon overfor statlige myndigheter hadde mistet sin kraft. Illustrerende på denne 

uklare posisjoneringen var for eksempel landsforbundets rolle når det gjaldt faglige uttalelser i 

spørsmål om statsbidrag til museene. Ettersom statsbidragene i så liten grad økte, kunne 

organisasjonens rolle bli mer som ‖gissel‖ enn en instans som talte museenes sak overfor 

departement og Storting. I en slik situasjon ville det kanskje heller være riktig å overlate den pinlige 

plikt til å foreta prioriteringen av enkeltbevilgningene, til departementet selv? Saken hadde også den 

siden at svært mye av styrets tid og arbeidsraft gikk med til å være departementets saksforbereder. 

Kapasiteten ble brukt til dette, framfor å arbeide med andre og mer perspektivrike oppgaver for 

museumsvesenet. Denne interne diskusjonen i løpet av 1960 - tallet museenes egen interesse-

organisasjon bidro etter Ankers mening på denne måten til en gryende tillitskrise mellom staten ved 

Kirke- og undervisningsdepartementet og sin tidligere støttespiller i museumsspørsmål 

 

 

                                                 
719 Peder Anker, ‖Museumskrisen: Hvor står vi, hvor vil vi hen‖, Museumsnytt 1(1971):2, 49-51. 
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En gryende debatt om samfunnsrollen 

 

En mer grunnleggende ideologidebatt begynte også etter hvert å gjøre seg gjeldende fram mot 1970-

årene. I 1946 ble den internasjonale museumskomiteen ICOM (International Council of museums) 

stiftet i Paris.
720

 På stiftelsesmøtet i Louvre16. – 20. november deltok også en norsk delegasjon.  

Nå var ikke tanken om deltakelse fra norsk side i internasjonale museumsorganisasjoner ny, 

ettersom både Hans Aall og Harry Fett i sin tid hadde vært aktive medspillere i arbeidet med å 

etablere Skandinavisk Museumsforbund allerede i 1915.
721

  

Museumsorganisasjonenes rolle var på den ene siden å være et møtested for kolleger. På den annen 

side var de interesseorganisasjoner og redskap i politiske sammenheng når det gjaldt å fremme 

museenes sak. ICOM har dessuten i ettertid også stått som det forum som eksplisitt har definert hva 

et museum er, og hvilke oppgaver og funksjoner institusjonen skal fylle.  

 Allerede under møtet i Paris i 1948 begynte arbeidet med å presisere hva som kunne 

inkorporeres i begrepet museum. Museet som en offentlig institusjon, med tilgang for et større 

publikum sto sentralt i definisjonen. Dernest fulgte en redegjørelse for hvilke samlingskategorier, 

som kunne inngå i museumsdefinisjonen.
722

  

 En viktig side ved ICOM arbeid var å være en faglig møteplass for verdens museumsfolk.  

I den sammenheng arrangerte organisasjonen verdensomfattende kongresser hvert tredje år, 

lokalisert til ulike land. På verdenskongressene ble ulike tema berørt, alt fra samlingsforvaltning, 

konservering til formidling. Spesifikke fagtema ble også løftet fram, slik som under General-

konferansen i Stockholm i 1959, hvor et viktig tema var industri- og teknologimuseer. Seks år etter, 

under generalkonferansen i 1965 i New York var det de museumsprofesjonelle, deres utdannelse og 

yrkesrolle som sto i fokus. Med utgangspunkt i definisjonen om at museet var en institusjon som 

skulle tjene samfunnet, ble også de museumsprofesjonelles rolle å utøve denne funksjonen i kraft av 

sin arbeidsinnsats.  Etiske koder for utøvelsen av museumsarbeid ble også forberedt. I det enkelte 

medlemsland ble arbeidet forestått av nasjonale komiteer. Norge hadde sin egen nasjonale komité 

og denne mottok fra 1951 et årlig tilskudd fra staten.
723

 

  I hvilken form kom så den gryende debatten om museenes samfunnsrolle til uttrykk i Norske 

museers landsforbund når det kom til lokale og regionale museer? Uten å gå i dybden, kan det være 

illustrerende for å få et inntrykk av de tema som ble brakt på bane i Museumsnytt i den 

sammenheng.  

                                                 
720 Sid Amed Baghli, Patrick Bolan & Yani Herreman, Histoire de’l ICOM 1946-1996 (Paris 1998), 11. 

721Om opprettelsen og initiativtakerne bak  Skandinavisk Museumsforbund, se Hegard (1994), 131-132. 

722 Baghli, Bolan & Herreman (1998), 15. 

723 Første bevilgning til ICOMs norske avdeling over statsbudsjettet ble gitt i 1951. Statsbidraget var på 1300 kroner, se Stortingsproposisjon nr. 1
 

 1950, kap. 229, 84. 
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For å finne embryoet til debatten må man søke tilbake til et innlegg av Eivind Engelstad i 

redaktørspalten om museene og statsbidragene.
724

  Engelstad innledet her med problemene rundt de 

manglende statsbevilgningene, underbemanningen ved museene og den manglende interessen for 

museene i samfunnet. For å oppnå denne aktualiteten måtte museene selv ta ansvar. Svaret var at 

museene måtte vise samfunnet sitt sanne ansikt. Ved effektivt arbeid og ved å få opp bevisstheten 

om at museenes eksistens var noe langt mer enn‖ en fjær i hatten‖ i det moderne samfunn – en fjær 

som fikk en nødtørftig oppussing en gang imellom. Ikke bare landets store museer, men også de 

mange mindre, spredt utover hele landet, var kultursentre for sine respektive geografiske områder. 

Museene var levende organismer som måtte gå aktivt inn for å gjøre seg til levende røster i 

samfunnet. Man måtte heller ikke slå seg til tåls innad i museumsmiljøet med bevisstheten om sin 

eksistensberettigelse, også samfunnet rundt måtte ta del i denne erkjennelsen. Da ville de statlige 

myndighetene kanskje gi museene bedre rammevilkår og se med større velvilje på deres arbeid og 

betydning.  

  Debatten om museenes samfunnsrolle og oppdrag forsterket seg utover 1960-tallet. I økende 

grad kom det til å handle om en museumskritikk med fokus på i hvilken grad museene maktet sine 

oppgaver som samfunnsinstitusjoner i det moderne etterkrigssamfunnet. I 1965 publiserte professor 

i etnologi Knut Kolsrud en artikkel med tittelen Museene og studiet av folkekulturen. Artikkelen var 

en redegjørelse for innholdet i etnologifaget ved Universitetet i Oslo, men samtidig de kultur-

historiske museers sosial oppgaver, som han beskrev det.
 725

 Den sosiale oppgaven var å gjøre 

samlingene meningsfylte og levende for mennesker i det moderne samfunnet. Selv det faktum at 

museer var kommet i stand var et uttrykk for radikale omskiftninger. De var forsøk på å bevare 

tapte verdier inn i en ny tid og sprang ut fra en trang til å skape sammenheng med en fortid som 

snart fortonte seg like fremmedartet som fjerne kontinenter under store oppdagelser. Denne fortiden 

var likevel et felleseie som hadde gitt nasjonen sin identitetsom gruppe. Denne sammenhengen var 

av symbolsk karakter, og museets oppgave var å være en formidler av dette symbolske innholdet.  

  Kolsruds artikkel ble året etter fulgt opp av journalisten Helge Sandvig. Hos Sandvig var det 

museenes formidlende oppgave som ble satt under debatt. Det var ikke nok å ha museer, 

museumsfolk måtte også være mer aktive folkeopplysere og museets presentasjonsformer måtte 

utvikles til å kunne favne større grupper. Artikkelen kunne også leses som en polemisk kritikk av 

museumsprofesjonen slik den hadde utviklet seg til en profesjon som tok avstand fra en mer 

populær framstillingsform: ‖Den grå masse av publikummere, hva bryr museumsmannen seg om 

dem?‖, var Sandvigs spørsmål. 

                                                 
724 Eivind Engelstad, ‖Museene og statsbidragene‖, Museumsnytt (1959):1, 18 – 19. 

725 Knut Kolsrud, ‖Museene og studiet av folkekulturen‖, Museumsnytt (1965): 1-2, 3. 
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Bare de får beholde museenes haller hellige, der det ikke er barn, men bare glassgulv, der det ikke 

er liv, men bare alvor.‖ 
726

  

  To år senere skrev konservator Ulf Hamran et innlegg hvor han slo fast: ‖Plutselig er museene 

kommet i brennpunktet. Hele vår etat og alle våre disposisjoner er for tiden gjenstand for den største 

oppmerksomhet fra samfunnets side, hvilket kommer til uttrykk i presse, fjernsyn og offentlig 

debatt‖.
727

 Klagemålene summerte Hamran stort sett på følgende måte: Museer av den gamle typen 

‖kunstens og kulturens hellige haller‖, ruger over sine skatter, de later til å eksistere for museums-

folkenes, ikke publikums skyld, de er stengt når vanlige folk er ferdig med sitt arbeid for dagen. På 

den annen side klaget museumsfolk over at museene hadde så få besøkende. Hamran betegnet det 

hele med å si at det fantes en kulturkløft, som i virkeligheten var en følge av en manglende helhet i 

museenes, skolenes og andre utdannelsesinstitusjoners framstilling av samfunnsutviklingen. 

Offentlighetens søkelys var verdifull, og museene måtte ha publikums støtte for å vinne fram med 

sine krav overfor myndighetene: 

 

‖Når kravene kommer fra det publikum vår etat og våre institusjoner er til for å tjene, må vi som er i museenes 

tjeneste, være lydhøre og benytte anledningen til å sadle alle hester (også trojanske!) for å ri på opinionen og sikre 

oss myndighetenes hjelp til å få nødvendige reformer gjennomført. Reformer er bedre enn revolusjon.‖ 
728

 

 

Debatten om museenes samfunnsrolle i disse årene famnet generelt sett alle typer museer. De var 

ikke direkte myntet på de lokale og regionale museene, men alle typer museer måtte vende seg ut 

mot det samfunn det var skapt av og var en del av. Overført på lokale og regionale museer gikk 

budskapet i ut på at også disse museene måtte bli noe annet enn oppbevaringssteder for avlagte 

gjenstander og samlingssteder for gamle bygninger.  

 Oppfatningen i fagmiljøet var at museene i Norge var skapt ut av alle mulige motiveringer og 

samlet framsto de som en svært heterogen gruppe, med lite fellesskap, diffus målsetting og ingen 

begrunnelse for virksomheten, sett i samfunnsmessig sammenheng. Det var derfor på høy tid å 

klargjøre museenes målsetting, og begynne å sette spørsmål ved hvilke oppgaver de hadde i det 

moderne samfunnet. I hvilken grad dekket de et behov, eller manglet de en formulert eksistens-

berettigelse?  

 Et viktig punkt i kritikken gikk på at det ikke lenger var nok å verne om det gamle fordi det 

var gammelt. Vurderingskriteriet for museenes berettigelse var i hvilken grad de maktet å være 

deltakere i samfunnsdebatten, fylle sin pedagogiske funksjon på en hensiktsmessig måte og evne til 

å framskaffe ny kunnskap innenfor sine områder. Skulle museene i det hele tatt ha mulighet til å 

                                                 
726 Helge Sandvig, ‖Det er ikke nok å ha museer‖, Museumsnytt (1966): 3-4, 41. 

727 Ulf Hamran, ‖På den andre siden‖, Museumsnytt (1969): 1-2, 2. 

728 Hamran (1969): 1-2, 2. 
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oppnå økte offentlige bevilgninger, i hvert fall statlige, måtte museet bli en bruksgjenstand for dem 

som betalte, dvs. folket. Om man satset litt mer av bevilgningene på utadvendt virksomhet, ville 

man erfare at man støttet et behov. Da kunne museet engasjere og gi folk kjennskap til hva man 

drev med. I neste omgang kunne dette virke inn på de bevilgende myndigheter.  

 Kombinasjonen av manglende oppslutning og minsket aktualitet i budskapet førte i sin tur til 

at de museene i økende grad ble liggende som en slags ‖fredete reservater‖ over fortidens kultur. En 

måte å aktualisere dem på nytt var derfor å bryte med den kulturelle nasjonalismen som hadde 

formet museene til modellsamlinger for den kulturelle egenarten. Landets kulturhistorie måtte sees i 

en europeisk sammenheng og det var bedre for å søke likhetene og slektskapet mellom folkene. Det 

var landets egen befolkning som trengte museene og ikke turistene som skulle få inntrykk av at 

Norge var et malerisk og rart land. Hvis man betraktet kunnskap som et sosialt og kulturelt gode, 

ville dette alene berettige museenes eksistens. 

 

 

 

4.2. 

POLITIKKENTREPRENØRER TIL UNNSETNING 
 

 

Museumspolitikk i endring 

 

Under tittelen ‖Fram til sosialistisk kultur‖ skrev historikeren og kulturpolitikeren i Arbeiderpartiet 

Halvdan Koht i 1951: ‖Arbeiderklassa må gjera det klart for seg at ho har ei kulturgjerning å føre 

fram – i vårt lang som i andre land‖.
729

 Skriftet var et forsøk fra Koht på å binde sammen 

norskdomstradisjonen med røtter i 1800-tallets folkebevegelser med bærende ideer i mellom-

krigstiden og etterkrigstidens arbeiderbevegelse. Hva arbeiderklassen i første rekke kunne bidra 

med til den nasjonale felleskulturen var for Koht, en ny ‖sosialistisk åndskultur‖ og arbeider-

kulturen kunne også forstås som en mentalitetsforandring og et skifte i grunnleggende innstilling. 

Kjernen i denne sosialistiske åndskulturen var samhold og solidaritet.  

 Fire år senere, på Arbeiderpartiets landsmøte i 1955 holdt Helge Sivertsen (som senere ble 

kirke- og undervisnings-minister) et foredrag med tittelen ‖Sosialistisk kulturpolitikk‖. Sivertsen 

var da medlem i et utvalg i partiet som skulle arbeide fram et kulturprogram. Skriftet forelå i 1959 

med tittelen Et kulturprogram til debatt.
730

  

                                                 
729 Halvdan Koht, Fram til sosialistisk kultur (Oslo 1952), 8. Skriftet var opprinnelig en tale som Kohnt holdt i forbindelse med 20- års jubileum for 

 
Arbeidernes Opplysningsforbund i 1951. Jf. Vestheim (1995), 132. 

730 Vestheim (1995), 135, og 240. Vestheim viser her till Sivertsens opplysning i forordet til den trykte utgaven av foredraget at utvalget skulle legge 
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I talen la Sivertsen vekt på det samfunnsetiske i det å være et kultivert menneske. Det kultiverte 

mennesket, eller det Sivertsen betegnet som det ‖sosialistiske kulturmenneske‖ var et dydig 

menneske som oppsøkte det som var sant og vakkert. Behovet for sannhet framsto med det som en 

etisk verdi slik solidaritetstanken var det. Når så disse etiske dydene ble kombinert med dyrkingen 

av den estetiske sansen, fikk en det Sivertsen beskrev som det sosialistiske kulturmennesket.
731

 

  I en sammenstilling av Halvdan Koht og Sverre Sivertsen som ideologibyggere for 

Arbeiderpartiets kulturpolitikk under 1950- og 1960-tallet peker kulturpolitikkforskeren Geir 

Vestheim på en del interessante forskjeller i deres tilnærming. Koht hadde som faghistoriker en 

forankring i et evolusjonistisk historiesyn. Hans kulturpolitiske syn hadde for sin del røtter i den 

nasjonalt orienterte Venstre-liberalismen på slutten av 1800-tallet. Dette kom også til uttrykk i den 

veksttanken som Koht sto for, hvor essensen var at den ene klassestriden bygget på den andre. 

Kulturstriden til arbeiderklassen måtte derfor ta opp i seg de kulturverdiene som borgerskapet og 

bøndene hadde skapt. Men de grunnverdiene som arbeiderklassen selv sto for, nemlig solidariteten 

og samholdet måtte føyes til. Med dette som basis kunne etter Kohts oppfatning den utpregede 

individualismen modereres, og solidariteten med kollektivet styrkes.  

  På den annen side, framholder vestheim. Som ideologisk runnlag for en ny kulturpolitikk 

skulle denne nye mentalitetsorienteringen ikke legge opp til et brudd med foregående tiders 

tilnærminger. Også den borgerlige dannelseskulturen hadde sine positive aspekter, ikke minst et 

bærende frihetsideal for enkeltindividet, som i. Målet var å smelte disse den gamle og den nye 

mentalitet ved å nedfelle en like rettigheter for alle. For Koht var arbeiderkulturen et ledd i 

framveksten av en nasjonal felleskultur som var uavhengig av klasseinteresser.
732

  

  Sivertsens syn på kulturspørsmål finner Vestheim var mindre teoretisk anlagt enn hos Koht, og 

hans skrift var mer opptatt av de almennpolitiske målene for Arbeiderpartiet. Politisk fungert 

Sivertsen også i en annen rolle enn Koht i 1950-årenes kulturdebatt innad i Arbeiderpartiet. Han var 

en kommende sentral skole- og kulturpolitiker i regjeringspartiet, og måtte med det også ta stilling 

til konkrete spørsmål av administrativt og organisatorisk art etter hvert som partiet kom i 

regjeringsposisjon. Arbeiderpartiet var i etterkrigstiden innhentet av realpolitikken, og politisk 

pragmatisme ble en nødvendighet. Utvalgets endelige dokument om kulturpolitikken forelå i 1959 

under tittelen ‖Et kulturprogram til debatt‖. Utvalget hadde arbeidet med dokumentet i seks år, fra 

1953 og det hadde med det vært rikelig tid til å diskutere innholdet innad i partiet.  

                                                                                                                                                                  
  fram et utkast til kulturprogram for landsmøtet i 1957.  

731  HelgeSivertsen Sosialistisk kulturpolitikk (Oslo 1955), 3-4. se også Vestheim (1995), 136. 

732 Vestheim (1995), 133-134 
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Dokumentet kan med dette som bakgrunn sees på som et offisielt og representativt syn for 

kulturpolitikken i Arbeiderpartiet.
 733

  Et kulturprogram til debatt framsto med det forsøk på å 

formulere et helhetlig dokument for en sosialdemokratisk kulturpolitikk. Utgangspunktet for 

programmet var det menneskesynet som Arbeiderpartiet forfektet. Kulturpolitikken skulle etter 

dette programmet bidra til 1) sannhet i samfunnet, 2) og utvikle sansen for det vakre i kunst og 

omgivelser, men også evnen til vennskap og gode menneskelige relasjoner, 3) det solidariske 

mennesket, og med det ble forstått evnen til å respektere, forstå og samarbeide med andre 

mennesker og 4) det frie mennesket, det vil si enten til å forme sitt eget liv.
734

  

  Store deler av dette kulturpolitiske programmet dreide seg om allmenne prinsipp og politiske 

visjoner. Framstillingen hørte hjemme i det Vestheim betegner som en politisk – retorisk stil-

tradisjon. I pakt med den pragmatiske tradisjonen ble likevel visjonene balansert opp et konkret og 

romslig kulturbegrep med vekt på aktivitet. Dette ble så koblet opp mot en konkret oppstilling av de 

samfunnsinstitusjonene som skulle danne grunnlag for den kulturpolitikkens praktiske 

gjennomføringen, nemlig, arbeidsplassene, familien, nabolaget, lag og organisasjoner.
 735

 

Programmet la videre til grunn et instrumentelt perspektiv på kulturpolitikken.  

Kultur var ikke et mål i seg selv, men hensikten med kulturpolitikken var å gi den enkelte et 

tryggere og rikere liv. Tydeligst framkom dette i avsnittet Kulturpolitiske oppgaver‖. Det sentrale og 

overordnede begrepet i dette avsnittet var ikke kultur, men miljø. Innefor rammen av 

miljøpolitikken var kulturpolitikken og sosialpolitikken nært koblet opp mot hverandre.  

 Denne koblingen falt sammen med samfunnets to hovedoppgaver, nemlig det å gi beskyttelse, 

det å sikre den frie utfoldelse av individets evner, og det å gjøre livet trygt og rikt for den enkelte og 

for fellesskapet. Også den økonomiske politikken hørte hjemme innenfor denne visjonære ramme. 

Det overordnete målet var en anerkjennelse av alle menneskes like adgang til kulturell utvikling, i et 

fritt samarbeid som omfattet hele folket. Hele miljøet skulle så være kulturpolitikkens arbeidsfelt.  

En sosialistisk miljøpolitikk måtte derfor stille seg store mål med å legge de ytre vilkårene til rette 

slik at menneskene fikk utvikle seg tilfrie personligheter, med evne til samarbeid og solidaritet. 

Oppgavene med å løse dette hvilte på alle felt av samfunnslivet, arbeidsplassen, familien, 

boligmiljøet, skolen, foreningen, det politiske livet og åndslivet. Også den økonomiske politikken 

måtte vurderes t fra denne tilnærmingen, og by og arealplanleggere måtte i høy grad være 

kulturbevisste. Det hele måtte så smelte sammen i den stor oppgaven å skape en sterk indre 

kultursammenheng, i hele nasjonen, og fra generasjon til generasjon. 
736

  

                                                 
733 Ibid., 138-139. Vestheim viser i denne sammenheng også til det Helge Sivertsen skrev i 1985 om at det som kom fram i Et kulturprogram til 

 
debatt lå til grunn for kulturpolitikken i Arbeiderpartiet inntil stortingsmeldingene om den nye kulturpolitikken kom i 1970 – årene. 

734 Et kulturprogram til debatt (1959), 24, refert fra Vestheim (1995), 139. 

735 Ibid., 139 

736 Et kulturprogram til debatt (1959), 68, her referert fra Vestheim (1995), 140. 
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Kjennetegnet på skriftene til Koht, Sivertsen og utvalget som utarbeidet en ideologisk plattform for 

Arbeiderpartiets kulturpolitikk var at det ideologisk betonte ble framhevet og skriftene generelle i 

sin tilnærming. Etter valget i 1945 fikk Arbeiderpartiet alene regjeringsmakt og kom til å sitte med 

regjeringsmakt uten avbrudd i nærmere 20 år. Det interessante i min sammenheng er derfor å stille 

spørsmålet om de kan si noe om retningen i museumspolitikken, og da særlig med tanke på de 

lokale og regionale museene.  

 

 

De første etterkrigsårene 

 

Høsten 1945 framla det som tidligere hadde utgjort Hjemmefrontens kulturutvalg et eget 

kulturpolitisk dokument, ‖Kulturbevet‖.
737

  Brevet inneholdt 18 punkter, og det bærende tema var å 

‖gjenreise kulturbærerne‖. Brevet drøftet den alminnelige kulturkrise og pekte på at det som 

trengtes, var en prinsipiell nyorientering og en radikal omvurdering av kulturens midler og mål. 

Innholdet var likevel gjennomgående elitistisk og kulturarbeidets overordnete mål var å gjenskape 

hos folket troen på åndelige verdier. Gjennom kulturen styrket man landet, og om åndsverdiene var 

det enkelte menneskes endelige mål, så måtte også staten – som var summen av de enkelte 

mennesker – se kulturarbeidet som et midtpunkt i sitt arbeid for nasjonal selvhevdelse.  

 I brevet var det ikke skrevet noe om ønskede bevilgninger fra statens side til kulturformål, 

men i avsnittet om de særlige kulturproblemene og oppgavene for kulturarbeidet ble det pekt på en 

rekke tiltak som ville medføre betydelige bevilgninger. Museene var ikke nevnt eksplisitt, men 

deres rolle som dannings- og opplysningsinstitusjoner kunne settes inn i den rammen som man så 

for den videre kulturpolitiske utviklingen i landet.  

 Ved stortingsvalget høsten 1945 gikk seks norske partier til valg på et felles program ved 

siden av sine egne programmer. Tanken om et fellesprogram hadde tidlig vært diskutert i 

motstandskretser under okkupasjonen. Det utløsende initiativet til arbeidet med Fellesprogrammet 

ble tatt av Gunnar Ousland, fagforeningsmann og tidligere redaktør for Bergens Arbeiderblad. På 

høsten 1944 samlet han redaktørkolleger fra de tre store borgerlige partiene — Herman Smitt 

Ingebretsen, fra Høyre, Chr. A. R. Christensen, fra Venstre og Hans Holten fra Bondepartiet, til 

                                                 
737 Det var forlagsjef Henrik Groth som førte dokumentet med det offisielle navn ‖Vår kulturs framtid. Et brev til den norske regjering 1945‖, 

 
i pennen. Bak Kulturbrevet sto en nokså uensartet gruppe: forfatterne Johan Borgen, Sigurd Hoel og Alex Brinchmann, dr.philos. H.O. 

Christophersen, redaktør Olaf Gjerløw, forlagssjef Henrik Groth, rådmann Sverre Iversen, riksprogramsjef Olav Midttun, lagmann Erik Solem og 

professor Sverre Steen. Her var ikke bare forskjellige profesjoner og typer av åndsarbeid representert, men forskjellige ideologiske og kulturelle 

holdninger. Bernt T. Oftestad, ‖Mellom fortid og framtid. Kulturbrevet fra 1945,‖ i Prismet 1-2 (1995). Internettversjon, 

http://home.chello.no/~berntt/Kultur.html (24.2.2008). 

http://home.chello.no/~berntt/Kultur.html
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forhandlinger om et felles politisk program for etterkrigstiden. Hjemmefrontens Ledelse (HL) stilte 

seg bak samarbeidsbestrebelsene
.738

  

 Med erfaringer fra de økonomiske og sosiale kriser i mellomkrigstiden og med tanke på det 

enorme gjenreisningsarbeid som lå foran, var det mange - ikke bare sosialdemokrater - som så 

nødvendigheten av en politisk aktiv stat. Staten skulle ta ansvar både for samfunnsøkonomien og 

det sosiale liv, og i det hele tatt ta et aktivt og bevisst politisk ansvar for borgernes velferd i videste 

forstand. Hva denne velferden skulle bestå i var at sosial og økonomisk trygghet måtte sikres for 

alle og at alle måtte få samme adgang til utdannelse og kulturgoder. Etterkrigstidens norske 

samfunn bar på denne måten preg av en tro på framskritt, med sosial likhet og velferd for alle. Inn i 

denne rammen gikk også kulturarbeiderne og kulturinstitusjonene inkludert museene. Dette 

representerte på mange måter de retningslinjer som Folkeopplysningsnemndas Innstilling fra 1937 

hadde vektlagt, nemlig det å se kultur som et velferdsgode og som tiltak mot sosial oppløsning.  

 Fra 1945 begynte også kulturpolitikk å bli synlig i partienes programmer.
739

  Begrunnelsen for 

at kultur var et politisk anliggende bygde både på nasjonalkulturelle og demokratiske argumenter.  

I Høyres valgprogram for 1945 sto bl.a. at det som hadde fått nasjonen til å slutte opp om kampen 

for friheten, var den gode folkeopplysning.  

Den satte hver enkelt i stand til å ha sin selvstendige mening og ikke blindt la seg påvirke av en 

ensartet propaganda. Venstres program sa nærmest det samme. Også i Arbeiderpartiet og 

Bondepartiet kom satsingen på kultur klarere fram etter 1945 enn hva det hadde gjort før krigen.  

 Blant de politiske partiene i Norden var det i første rekke de sosialdemokratiske partiene som 

gikk inn for å bruke staten som instrument i fordeling av velferdsgodene. Innenfor arbeider-

bevegelsen sto opplysnings- og kulturspørsmål sentralt allerede fra hundreårsskiftet, særlig i 

Sverige.
740

 Den svenske arbeiderbevegelsen lå langt foran den norske når det gjaldt opplysnings og 

kulturarbeid. I Norge om dette arbeidet først til å skyte fart i løpet av 1930 – årene.
741

 Så lenge 

sosialdemokratene ikke hadde regjeringsmakt, utviklet arbeiderbevegelsen egne organisasjoner for 

opplysningsarbeid, slik som Arbeidernes Opplysningsforbund (1936) og kulturaktiviteter. Men etter 

at de kom i regjeringsposisjon fra midten av 1930 – årene, kom staten mer og mer til å utvikle seg 

til å bli det viktigste redskapet for å gjennomføre e egen politikk på kulturområdet.
742

  

  I følge Vestheim er det i denne sammenheng viktig å legge til grunn at selv om den statlige 

kulturpolitikken langt på vei var identisk med Arbeiderpartiets sin kulturpolitikk, er det viktig å 

gjøre et analytisk skille mellom regjeringen på den ene siden og partiet som selvstendig 

                                                 
738 Norgeslexi, http://www.norgeslexi.com/krigslex/h/h6.html (2008). 

739 Dahl & Helseth ( 2006), 198. 

740 Bengt Gustvsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-930 (Stockolm 1991). 

741 Vestheim (199), 131 

742 Ibid., (1995), 131 

http://www.norgeslexi.com/krigslex/h/h6.html
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organisasjon på den andre. Partiet og organisasjoner som eksempelvis Arbeidernes Opplysnings-

forbund representerte organisatoriske rammer for debatt og meningsdanning. Statsforvaltningen var 

på sin side regjeringens redskap for iverksetting av vedtak som ble gjort i samarbeid med Stortinget. 

Den statlige kulturpolitikken framsto ved det som en konkretisering, men på den annen side også en 

avgrensning sett i forhold til debattene som ble ført innad i partiet.
 743

  

  I museumspolitikken, som i kulturpolitikken og på øvrige politikkområder måtte Arbeider-

partiet, selv om det hadde flertall i Stortinget, ta hensyn til de andre partiene. Vestheim viser i den 

sammenheng til at Arbeiderpartiet som regel hadde støtte fra de borgerlige mellompartiene i 

Stortinget i kulturspørsmål. I mange saker kom Arbeiderpartiet til å føre den gamle Venstre-

politikken videre, og Bondepartiet og Kristelig folkeparti sto heller ikke langt fra sosial-

demokratene i kulturspørsmål. De sto blant annet sammen bak den første loven om folkebibliotek i 

1935.
744

 Historisk sett var dette en naturlig allianse. Både Venstre, Arbeiderpartiet, Bondepartiet og 

Kristelig folkeparti vokste fram av brede folkebevegelser. Selv om motsetningene kunne være store 

i andre politiske spørsmål, hadde de et felles utgangspunkt i folkelige kulturtradisjoner. Venstre, 

Bondepartiet og Kristelig folkeparti vokste fram av bygdekulturer og liberale mellomklasseverdier i 

byene fra midten av 1800-tallet og fram mot mellomkrigstiden.  

Arbeiderpartiet på sin side var tuftet på de internasjonale sosialistiske solidaritetsverdiene som 

vokste fram under industrialismen i Norge fra 1880 – årene, men også på de folkelige 

bygdekulturene. I sum framholder Vestheim at de felle røttene i de folkelige kulturtradisjonene 

skapte en kulturpolitisk allianse mellom sosialdemokratene og de borgerlige mellompartiene.  

  Innenfor denne alliansen var det allment akseptert at staten måtte spille en aktiv rolle i 

fordelingen av kulturgodene I den praktiske politikkens hverdag handlet det likevel mer om 

konkrete økonomiske spørsmål, mer enn ideologiske perspektiver. Budsjettdebatten i Stortinget om 

museumstilskuddene i 1946 på sin side omhandlet for sin del om et helt konkret spørsmål, nemlig 

reguleringstilleggene, eller rettere kompensasjon fra staten til museene for økte lønnsutgifter til 

funksjonærene.
745

 En kommende lønnsjustering også for museenes funksjonærer var varslet av 

departementet året før. Departementet hadde den gang tatt forbehold og lagt inn i budsjett-

merknadene en passus om at staten formelt sett sto fritt med hensyn til bevilgninger fra termin til 

termin, og ikke var forpliktet om museumsfunksjonærenes lønninger ble økt.
746

 Økningen ble 

vedtatt i 1946, og departementet bifalt gjennom å føre opp tillegg til landets større museer, herunder 

Norsk Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger i kommende års bevilgning.
747

  

                                                 
743Ibid., (1995), 158 

744 Ibid., (1995), 131 

745 Innstilling fra Statens lønnskomité av 1946, spesielle del, Kirkedepartementet, 46. 

746 Stortingsproposisjon nr. 1 1945-46, kap. 228, 30. 

747 Stortingsproposisjon nr. 1 1946, kap. 228, 48. 
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Landets øvrige lokale og regionale museer kom i denne sammenheng ikke inn under ordninger, selv 

de som hadde fast ansatt personale, slik som eksempelvis landets fylkesmuseer.  

 At lokale og regionale museer ikke ble tilkjent reguleringstillegg opptok ikke Stortinget i 

særlig grad. På den annen side aktualiserte reguleringstilleggene likevel sentrum – periferi-

problemstillingen i form av en debatt mellom komiteformannen og representant for Venstre 

Christian Stephansen Oftedal fra Stavanger og Høyrerepresentanten Rolf Stranger fra Oslo. Med 

utgangspunkt i at Stavanger museum ikke var tilgodesett med reguleringstillegg ønsket Oftedal å 

bringe debatten opp til en mer prinsipiell debatt om skjevfordelingen til museer mellom Oslo og 

landets øvrige større byer. Posisjonen til universitetsmuseene i Oslo, Bergen og Trondheim sto i en 

særklasse. Men utover landet kunne det bygges opp sentralmuseer hvor det kunne drives viten-

skapelig arbeid av stor verdi og innenfor disse områder som de sentrale museene hadde, ville det 

finnes en rekke lokale museer som ga en frodig underskog og skapte interesse for det som skulle 

bære landets kulturliv på dette området.
 748

 Stranger på sin side repliserte Oftedal med at han hadde 

ikke regnet med at debatten om statsbidragene til landets museer skulle komme til å forme seg som 

en veritabel bystyredebatt. Oslo kommunes bidrag til kulturinstitusjoner og museer var så langt 

større enn landets øvrige byer at hovedstadens særstilling var det lite å stille spørsmålstegn ved.
749

  

Debatten mellom Oftedal og Stranger revitaliserte likevel på nytt en geopolitisk debatt knyttet til 

landets større museer. Hva Oftedals innlegg også fortsatte var et komplementært syn på funksjons-

fordelingen landets museer i mellom. Museene hadde alle definerte oppgaver å fylle. Innlegget i 

1946 revitaliserte da også et ønske om en plan for hvordan staten skulle støtte sin kultur, og med 

det, museene. Det måtte skjelnes mellom de museer som hadde en vitenskapelig forskning som 

oppgave, og de museer som hadde en mer konserverende oppgave. 

 Det mest statsteoretiske aspektet i debatten om museumsbevilgningene var den likevel 

arbeiderrepresentanten Rakel Seweriin fra Vestfold som framla, når hun pekte på at i spørsmålet om 

bevilgninger til museumsfomål, hadde kommunene visse forpliktelser. Men det var staten som 

hadde forutsetningene for å se helheten og det var Stortinget som måtte trekke opp planene for den 

videre utbyggingen på dette, som på alle andre felter i samfunnet.
750

 Seweriins lansering av en langt 

mer aktiv statlig styring på området representerte aspekter i debatten om statens rolle i 

museumsspørsmål.   

 Spørsmålet om statens rolle i museumsspørsmål ble i liten grad berørt videre i de påfølgende 

årene av Stortinget. I 1947 ble ikke bevilgninger til lokale og regionale museer drøftet i det hele tatt.  

                                                 
748 Stortingsforhandlinger 1946 7 d. behandlet i Stortingstidende 1946, 769,770 komitéordfører Oftedal. 

749 Ibid., 773 representanten Stranger. 

750 Ibid., 773 representanten Seweriin. 
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I 1948 var oppmerksomheten rettet mot De Sandvigske Samlinger og håndverkssamlingens 

ildsfarlige lokaler.
751

  I 1949 brakte komiteordfører Oftedal på nytt funksjonsfordelingsdebatten 

mellom museene på bane, og med en komplementær begrunnelse. Landets vitenskapelige museer 

framsto som landsdelssentra for kulturelt arbeid. Disse skulle i sin tur søke samarbeid med de lokale 

museene, gi dem en bakgrunn og fordele oppgaver.
752

  Perspektiver på de lokale og regionale 

museene hos Oftedal var, i god Venstreånd, at Stortinget skulle ha all respekt for det arbeid som ble 

utført ved disse museene. Det var svært ofte fritidsarbeid, frivillig innsats som ikke var lønnet på 

noen måte, av folk fra de forskjelligste yrker, som for eksempel skolelærere, med en brennende 

trang til å dyrke fedrenes minne.
753

 

 

 

Den vanskelige museumsøkonomien 

 

I det første statsbudsjettet etter krigen, budsjettet 1945 – 46, var statsbidraget til Norsk 

Folkemuseum, De Sandvigske Samlinger og de lokale og regionale museene som var oppført på 

statsbudsjettet til sammen kroner 242 000. Nærmere 70 % av dette (kr.167 000) tilfalt  

Norsk Folkemuseum.  

De Sandvigske Samlinger fikk samme året 35 000 kroner i bidrag, mens de 25 øvrige museene fikk 

rundt 40 000 kroner på deling.
754

 I snitt ga dette et ordinært statsbidrag til hver på under 2 000 

kroner. Fordelingen i budsjettet var likevel slik at de regionale museene fikk et høyere statsbidrag 

enn gjennomsnittet, mens de lokale fikk mindre. Med statsbidragene som illustrasjon er det liten tvil 

om at økonomien i museene var svært vanskelig, og den bedret seg ikke vesentlig de første 

etterkrigsårene.  

 De neste års statsbudsjetter bidro ikke særlig til å bedre museumsøkonomien, og Norske 

museers landsforbund kom årlig med bekymringsmeldinger til departementet i forbindelse med 

budsjettinnstillingene.
 
Landet hadde nå 160 kunst – og kulturhistoriske museer, og bare 25 av dem 

var oppført med et statsbidrag. Den håndfull museer som mottok statsbidrag, fikk for sin del så små 

beløp at de i liten grad kunne avhjelpe en vanskelig museumsøkonomi.  Når Stortinget valgte å 

holde beløpene så små var det ikke snakk om noen reell økonomisk støtte til arbeidet. Mer var det å 

betrakte som en anerkjennelse av et samfunnsnyttig arbeid, men et slikt prinsipp kunne ikke utgjøre 

grunnvollen i landets museenes eksistens.  

                                                 
751 Stortingsforhandlinger 1948 7 d. behandlet i Stortingstidende 1948, 694 komiteordfører Osland.   

752 Stortingsforhandlinger 1949 7 d. behandlet i Stortingstidende 1949, 1472 komiteordfører Oftedal. 

753 Ibid., 1487 komiteordfører Oftedal. 

754 Stortingsforhandlinger 1945-46, stortingsproposisjon nr. 1, kap. 229, budsjetttinnstilling S. nr. 25 b, behandlet i Stortingstidende 1945-46 (7 d), 
 

768-773. 
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Størrelsen på de ordinære statsbidragene til drift i årene 1950 og fram til 1970 illustrerer 

forholdene: 

 

 1950755 1955756 1959757 1966758 1970759 

Norsk 

Folkemuseum 

331000 

25170 

(NEG)760 

514300 

37800 

(NEG) 

751000 

52300 

(NEG) 

1452700  

De 

Sandvigske 

Samlinger 

55000 

5000 

(Aulestad) 

88600 

16100 

(Aulestad) 

125100 

21500 

(Aulestad) 

286100  

Lokale og 

regionale 

museer 

103700 

(33)761 

185700 

(36) 

243600 584900 

(52) 

786500 

(52) 

 

Hva tabellen blant annet viser er at bevilgningene gjennom hele 1950-tallet ble holdt på et 

minimum. Ser man på den samlede bevilgningen til lokale og regionale museer fikk de i snitt i 

størrelsesorden noe over 3000 kroner i året fra staten.  

 For Norsk Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger var statsbidragene også svært lave. Fra 

1960 lysnet likevel den økonomiske situasjonen noe, mest for Norsk Folkemuseum. For de lokale 

og regionale museene var forholdene fremdeles vanskelige. Visst nok økte den samlede 

bevilgningen, men det gjorde også antallet museer som fikk innvilget sine søknader om statsbidrag.  

 De lokale by – og bygdemuseene og distrikts- og fylkesmuseene finansiering var et 

spleiselag. Foruten egeninntekter sto bidragene fra vertskommunene og fylkene for hoveddelen av 

den offentlige støtten. Eksempelvis utgjorde bidragene fra kommuner og fylker i 1970 noe over 60 

prosent av offentlige bidrag for fylkesmuseene, for distriktsmuseene utgjorde de rundt 80 prosent 

og for by- og bygdemuseene nærmere 90 prosent.
762

 Denne forholdmessige fordelingen mellom 

stat, fylke og vertskommune holdt seg relativt stabil i hele perioden.  

  Den vanskelige økonomien var et gjennomgangstema i Norske museers landsforbunds 

henvendelser til departementet, og i sine skrivelser til medlemmene. I første rekke var det 

rammebetingelsene for landets fylkesmuseer og distriktsmuseer som bekymret.  

                                                 
755 Stortingsforhandlinger 1950, kap. 229, budsjettinnstilling S. nr. 32, behandlet i Stortingstidende 1950 (7 d), 1364.  

756 Stortingsforhandlinger 1955, kap 221 og 2309, budsjettinnstilling S. nr. 25, behandlet i Stortingstidende 1955 (7 d), 1591. 

757 Stortingsforhandlinger 1959, kap. 221 og 2309, budsjettinnstilling S nr. 14, behandlet i Stortingstidende 1959 (7 d), 1660-65.  

758 Opplysninger hentet fra Norske museers landsforbund, ‖Styrets beretning 1965/66‖, i Årsberetninger og årsmøter 1960-75, Norske museers
 

 landsforbund , De Kunst- og Kulturhistoriske museer, (Oslo 1976), 153-154. 

759 Opplysninger hentet fra Norske museers landsforbund, ‖Styrets beretning 1969/70
‖

, i
 
Årsberetninger og årsmøter 1960-75, Norske museers

 
 landsforbund, De Kunst- og Kulturhistoriske museer, (Oslo 1976), 272-273. 

760 Oppføring til Norsk Etnologisk Gransking (NEG), lokalisert til Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 

761 Antall bidragsberettigede museer i parentes. 

762 Norske museers landsforbund,
 ‖

Styrets beretning 1969/70
‖

, i Årsberetninger og årsmøter 1960-75, Norske museers landsforbund , De Kunst- 
 

og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1976), 272-273. 
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Ved disse museene var det ansatt vitenskapelig personale som det var problemer med å finansiere 

lønningene. Fra landsforbundet ble det derfor gjentatte ganger i løpet av 1950 – årene fremmet et 

ønske om at statsbidragene til disse museene ble økt. I 1955 var blant annet forslaget styret at 

bidragene til fylkesmuseer med fast ansatt vitenskapelig personale fikk et statsbidrag på kr. 10 000, 

under forutsetning av at lederen (fylkeskonservatoren) ble lønnet i lønnsklasse 17.
763

  

  Landsforbundet brakte i forbindelse med sin oppgave som departementets sakkyndige instans 

i behandling av søknader om ordinære statsbidrag, også opp problematikk relatert til statsbidragene 

overfor museene som mottok slike bidrag. Det ene var en rolleavklaring overfor museene i den 

forstand at det ikke var landsforbundet som foretok utdeling av statsbidragene. Fra departementet 

var det understreket at bidragene til museene, både de ordinære og de ekstraordinære, avhang av 

den samlede bevilgningen som Stortinget innvilget departementet til rådighet i kulturspørsmål. 

Rolleavklaringen innebar en presisering overfor museene at det var Stortinget som ga bevilgningen 

etter tilrådning fra departementet, mens Norske museers landsforbund var en sakkyndig instans for 

departementet. Forbundet fulgte på sin side den strategi i sine innstillinger til departementet om 

museumsbevilgninger at det anbefalte et høyere beløp enn hva departementet fulgte. Når det gjaldt 

de ekstraordinære bevilgningene ble disse vanligvis stilt til rådighet for departementet av Stortinget. 

I de fleste tilfeller fulgte departementet landsforbundets innstillinger når det gjaldt museene, men 

landsforbundet var ikke bevilgende part.
764

   

  Det andre forholdet landsforbundet brakte på bane overfor sine medlemsmuseer var 

spørsmålet om rapportering av statsbidragenes anvendelse, ved at museene årlig sendte inn 

regnskap sammen med søknad om nye ordinære statsbidrag til driften. I tillegg til de ordinære 

bevilgningene fortsatte departementet å fordele ekstraordinære bidrag, eller såkalte 

omframløyvingar. Dette var midler som tidligere hadde vært bevilget under budsjettoveskriften 

‖Pengelotteriets overskudd‖. Rammen for dette ekstraordinære tilskuddet holdt seg på et relativt 

stabilt nivå på rundt 100 000 kroner i hele perioden. Også her var landsforbundet departementets 

sakkyndige instans.  Også når det gjaldt disse midlene ønsket landsforbundet en mer enhetlig 

søknadspraksis fra sine medlemsmuseer. Illustrerende i så måte var passusen i styrets årsmelding 

for 1954 hvor det viste til at det også i inneværende år måtte beklage at søkerne ikke hadde tatt 

hensyn til de råd sekretariatet hadde gitt vedrørende opplysninger som burde følge søknadene slik at 

museene kunne komme i betraktning ved en fordeling. Det innkom ofte mangelfulle søknader, hvor 

fotografier og vedlegg manglet. Styret hadde med det lagt seg på en praksis hvor slike søknader ble 

tilbakevist. Styret hadde også vendt seg til departementet for å etablere en praksis at museer som 

                                                 
763 Norske museers landsforbund, 

‖
Styrets beretning1955‖, i

 
Årsberetninger og årsmøter1953 – 59, Norske museers landsforbund , De Kunst- og

 
 Kulturhistoriske museer. (Oslo 1960), 71. 

764 Ibid., 64. 
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ikke hadde sendt inn regnskap for allerede mottatte statsbidrag ikke fikk komme i betraktning for 

nye tilskudd, før dette var brakt i orden.
765

 Bidragene fra Pengelotteriets overskudd opphørte etter 

1960, men ble fra 1964 erstattet med en egen tildeling fra det nyopprettede Kulturfondet som ble 

administrert av Norsk Kulturråd, også opprettet dette år.  

 Stortinget var på ingen måte ukjent med den vanskelige situasjonen som museene befant seg i.   

Den økonomiske situasjonen førte også til en tilspisset debatt om departementets tilnærming i 

spørsmålet. Under budsjettforhandlingene i 1953 innledet komitéordfører Jacob Friis fra Arbeider-

partiet, med en bekymring over det han betegnet som departementets hardhendte behandling av 

museumsssakene.
 766

 De kortfattede innstillingene tok han også til inntekt for departementets 

manglende vilje til å redegjøre for museenes økonomiske problemer i full bredde.  

 Under forhandlingene året etter fulgte dette årets komitéformann Caspar Christie fra Høyre 

opp sin forgjengers bekymring og viste til at de økonomiske problemene for lokale og regionale 

museer var et generelt og gjennomgående problem, som Stortinget måtte ta stilling til. Christie viste 

til at det ved mange museer var et samarbeid mellom profesjonelle museumsfolk og de mange 

interesserte privatfolk. Christie mente det fantes en meget livskraftig gren av den delen av landets 

kulturforskning, som var knyttet til museene. I tillegg var flere museer populære utfluktssteder og 

enkelte hadde utviklet seg til turistattraksjoner av høy rang. Mange av museene, helt ned til de 

minste bygdemuseer, hadde gjerne regelmessige besøk av skolene i nærheten, av organisasjoner og 

av reiseselskaper. Gjennom sin virksomhet hadde de bidratt til å øke sansen for historie og 

historiske minner, og framsto på denne måten som et viktig ledd i det nasjonale kulturarbeidet. 

Christie kom også i sitt innlegg med fire aspekter ved museenes rolle i samfunnet med relevans for 

den politiske håndteringen av dem. Det ene var betydningen av samarbeidet mellom lekfolk og 

profesjonelle, det andre var museenes lokalhistoriske granskningsarbeid, det tredje aspektet var 

museenes betydning som møteplass, mens det fjerde var viktigheten av samarbeidet mellom skole 

og museum i et oppdragende og identitetsskapende arbeid.
 767

 Men pengemangelen var 

bekymringsfull: 

 

‖Flere av museene, flere av våre ansette museer, arbeider med store underskudd ved å angripe fonds som er gitt til 

særskilte formål. Et av de mindre museer balanserer sitt regnskap med en post som hete ‖lånt av kassereren‖, og 

beløpet er på kr. 50, 86. Jeg nevner det fordi det på sett og vis er symptomatisk for den prisverdige interesse og 

offervilje som er til stede hos dem som steller med våre museer.‖ 
768

  

 

                                                 
765 Norske museers landsforbund, ‖Styrets beretning1954‖, i

 
Årsberetninger og årsmøter 1953 - 59 60-75, Norske museers landsforbund , 

 
De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1960), 37. 

766 Stortingsforhandlinger 1953 7 d, behandlet i Stortingstidende 1953, 877 komitéformann Friis. 

767 Stortingsforhandlinger 1954 7 d behandlet i Stortingstidende 1954, 1361 komitéformann Christie. 

768 Ibid., 1362 komitéformann Christie. 
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Christie tegnet videre et bilde av museumsøkonomien hvor lotterier og handel med suvenirer, 

kioskvirksomhet og matservering skaffet penger til driften. Et annet moment var at når oversikten 

over statsbidragene viste en økende tendens var dette bare tilsynelatende fordi prisøkningen tok sitt 

i samme periode.  

 I de samme budsjettforhandlingene fikk Christie bifall av Johan Karlsen fra Arbeiderpartiet i 

Sør-Trøndelag, som med Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag som eksempel ga et bilde av 

situasjonen ved et regionalt museum. Der var de økonomiske forholdene så kritiske at det på ingen 

måte var i stand til å makte de oppgaver som det var tillagt. Folkemuseet for Trondheim og 

Trøndelag var pekt ut som landsdelsmuseum for Romsdal, Nord – Møre, Nord- og Sør-Trøndelag, 

og dessuten som fylkesmuseum for Sør- og Nord-Trøndelag fylker. Statens årlige bevilgninger til 

museet var for tiden 8 000 kroner, og det svarte til 14,5 prosent av museets årlige, ordinære 

driftsutgifter, eller rundt 26, 6 prosent av lønningsutgifter. Karlsen foretok også en liten sammen-

ligning med andre fylkesmuseer i Sør-Norge, hvor hver fikk rundt 10 000 kroner i årlig bidrag.
769

   

 Ytterligere en representant sluttet seg til i samme debatt, Lars Vatnaland fra Bondepartiet i 

Rogaland. Haugesunds museum var hans eksempel. De siste åene hadde museet fått tilsatt en 

konservator, men det var ikke offentlige midler som dekket utgiftene, museet ble i stor grad drevet 

for private midler.
770

  To år senere var lite endret, og Christie som også dette året var 

komitéordfører bemerket sin følelse av avmakt i innledningsforedraget: 

 

‖Jeg må si at hver gang jeg har begynt å gjennomgå dette budsjettet, og de utrykte dokumenter som hører til, har 

jeg kjent meg ganske beklemt, jeg kan nesten si beskjemmet, når en blir kjent med de behov som er til stede og ser 

de ofte meget beskjedne midler som stilles til disposisjon. En kjenner seg beklemt og nesten sår om hjertet når en ser 

at verdifulle tiltak blir utilstrekkelig støttet.‖ 
771

 

 

Vestfoldrepresentanten Johan Møller Warmedal fra Høyre fulgte Christie med å påpeke forholdene 

ved Vestfold fylkesmuseum. Museet var i de senere år utvidet med tre nye avdelinger. Prisen på 

dette hadde vært over 600 000 kroner, og finansieringen var skaffet til veie gjennom bidrag fra 

institusjoner og private i fylket. Museet hadde over 40000 besøkende i året og det var bare Norsk 

Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger som kunne vise til høyere besøkstall. Museet fikk årlig 

9 000 kroner i statlig bidrag, og en innskrenkning i virksomheten var forestående.
772

  

 Budsjettbehandlingen to år senere, i 1958 inneholdt på mange måter en gjentakelse av de 

argumenter som blitt fremmet om lokale og regionale museers vanskelige økonomi i etterkrigsårene 

og under hele 1950-tallet.  

                                                 
769 Ibid., 1363 representanten Karlsen. 

770 Stortingsforhandlinger 1954 7 d behandlet i Stortingstidende 1954, 1364 representanten Vatnaland. 

771 Stortingsforhandlinger 1956 7 d behandlet i Stortingstidende 1956, 1623 komitéordfører Christie. 

772 Ibid., 1624 representanten Møller Warmedal. 
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Innleggene kom fra representanter med ulik partitilknytning, som Møller Warmedal, Paul Linberget 

Arbeiderpartiet i Hedmark, Claudia Olsen fra Høyre i Vestfold, Erling Johan Vindenes fra Venstre i 

Nordland.
773

 Felles for dem alle var bekymringen rundt misforholdet mellom de faglige og de 

geografiske oppgavene som fylkesmuseene hadde og den økonomiske rammen. Heller ikke 

komitéordfører Erling Fredriksfryd fra Høyre var på ingen måte uenig i argumentasjonen. Han kom 

likevel i sin sluttreplikk inn på det prinsipp om lojalitet overfor budsjettets rammer som komiteen 

arbeidet under. En styrking av museenes økonomi var berettiget og måtte arbeides for, men bare så 

snart det økonomisk var mulig.
774

  

 Under hele 1960 tallet var Berthe Rognerud fra Høyre komitéordfører. Årlig innledet hun 

budsjettdebatten med å framheve lokalmuseenes betydning i så vel folkeopplysningen og kultur-

vernet. Hun videreførte en argumentasjon og en tilnærming fra tidligere komitéordførere som Friis i 

1954 og Christie i 1956, som også hadde lagt vekt på at de mange lokale og regionale museenes 

innsats, frivillig innsats som ikke ble lønnet på noen måte, burde avkreve den aller dypeste respekt. 

I innledningsforedraget til budsjettbehandlingen 1960 supplerte Rognerud bekymringen for 

museumsøkonomien med ytterligere ett aspekt, nemlig endringen i skattelovgivningen fra 1947 der 

donasjoner bare ble innvilget skattefrihet når de hadde betydning for den skattepliktige i hans 

ervervsvirksomhet.  

Bestemmelsen virket negativt inn på museumsøkonomien da givere ikke lenger kunne påregne 

skattefritak på donasjonene..
775

  

Partipolitisk var det liten uenighet ved at kirke- og undervisningskomiteen utsagn om 

nødvendigheten av å styrke museenes rammebetingelser. Innleggene i debatten handlet i stor grad 

om nødvendigheten av dette og tilskutningen kom fra så vel fra Arbeiderpartirepresentanter som 

Reidar Aamo fra Hedmark og Guri Johannesen fra Buskerud, som Bondepartiets Per Hjermann fra 

Sogn- og Fjordane til Venstres Knut Ytre-Arne fra Hordaland.
776

   

 Denne politiske enigheten om lokale og regionale museers vanskelige økonomi gjennom hele 

1960-tallet og temaet debattert hvert år. Noen vesentlig økning kom først på midten av 1960 tallet, 

da ble den samlede bevilgningen nærmest doblet. Men museenes bidrag økte likevel ikke ettersom 

antall museer som ble innvilget statsbidrag også økte tilsvarende. I budsjettet for 1966 var det 

oppført 53 museer mot 36 museer i 1955. De trange økonomiske rammene for lokale og regionale 

museer ble opprettholdt gjennom hele den periode som Arbeiderpartiet satt med regjeringsmakt, fra 

1945 til 1965.  Et interessant trekk ved debatten i lys av dette er likevel den politiske 

samstemmigheten om behovet for å øke statsbidragene.  

                                                 
773 Ibid., 979-981. 

774 Stortingsforhandlinger 1958 7 d behandlet i Stortingstidende 1958, 981 komitéordfører Fredriksfryd. 

775 Stortingsforhandlinger 1960 7 d behandlet i Stortingstidende 1960, 2510 komitéordfører Rognerud. 

776 Ibid., 2511-2513. 
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Komiteenes innstillinger var gjerne i tråd med departementets forslag, men samtidig var 

motargumenter mot de lave bevilgningene tydelige, fra Arbeiderpartiets så vel som fra de borgerlige 

partienes representanter. 

  I et forsøk på å sammenfatte etterkrigstiden, 1950- og 1960-årenes Stortingsdebatter om 

lokale og regionale museers behov for økte statsbidrag, kan det på bakgrunn kan dette sies å ha vært 

fire typer argumenter som synes å være gjennomgående. En type argument var disse museenes 

berettigelse som en del av museumsfeltet i Norge og som et statlig ansvarsområde. For selv om 

statsbidragene var små så ikke det ut til å legge en demper på Stortingsrepresentantenes framheving 

av disse museenes betydning og deres støttespilleres betydelige innsats. Snarere tvert imot. 

Sammenhengen mellom statlig finansiering og Stortingets positive omtale av dem framstår i den 

sammenheng på ingen måte proporsjonal. Et annet sett av argumenter var knyttet til vedlikeholds-

behov og forsvarlig sikring av samlingene.  Dernest fulgte en type argument som var forbundet med 

behovet for opprettelse av fagstillinger ved fylkesmuseene. Her var forslagene i planen som Norske 

museers landsforbund lanserte under 1950 – tallet, den såkalte Landsplan B og opprettelsen av 

fylkeskonservatorstillinger den løsningen som representantene vendte seg til. En siste kategori 

argumentasjon var bygget på rettferdighet overfor museenes lokale støttespillere. Her var det 

betydningen av lekfolks frivillighet og engasjement, og en medvirkning fra statens side for å sikre 

deres drift var i politisk sammenheng, et spørsmål om rettferdighet.   

Men på tross av god argumentasjon, lå et underliggende prinsipp for Stortingets håndtering av 

bevilgningsspørsmålet. Prinsippet bygde på lojalitet til de rammer som var satt for budsjettet, og det 

prinsippet ble i spørsmålet om statsbidrag til lokale og regionale museer ikke forlatt. Om den 

vanskelige økonomien til museene dominerte debatten, var det likevel også enkelte andre tema som 

opptok Stortingets interesse. Det handlet her om statens mulighet til å støtte opp under museenes 

faglige og vitenskapelige arbeid. De museer Stortinget her i første rekke tenkte på var nå 

De Sandvigske Samlinger og landets fylkes- og distriktsmuseer. Den vitenskapelige virksomheten 

burde stimuleres, og i forlengelsen av denne diskusjonen var konservatorlønningene og 

arbeidsvilkårene ved de kulturhistoriske museene et tilbakevendende tema. Dernest handlet det om 

sakkyndig hjelp til de mindre museene og fylkeskonservatorstilllinger. Stillingen som statens 

museumsinspektør kom også på sakskartet.  
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Funksjonsdebatten revitaliseres 

 

I de første etterkrigsårene revitaliseres funksjonsfordelingsdebatten i Stortinget på nytt. I 1946 åpnet 

bl.a. komitéordfører Chr. Oftedal budsjettdebatten med et uttrykt ønske om at det skulle utarbeides 

en plan for statens støtte til museene. På denne måten kunne man lettere få en oversikt over hva 

staten gjorde, og hvor statens støtte og krefter helst burde settes inn. Den overordnete hensikten 

med planen skulle være å finne fram til hvorledes staten overhodet skulle støtte sin kultur.‖
777

 

 Mellomkrigstidens mange lokale museumsinitiativ hadde vakt bekymring både i Stortinget og 

i departementet. De mange museene hadde på den ene siden bidratt til å skape et mangfold av 

museumsinstitusjoner og var resultat av glødende interesse. På den annen side førte de knappe 

ressurssene til at de i liten grad kunne fylle de oppgaver som Stortinget mente de burde fylle, både 

når det gjaldt den allmenne folkeopplysningen og samarbeidet med skolene. Mangel på 

fagkunnskap kunne også føre til at kulturverdier ble ødelagt. Behovet for å lage en mer helhetlig 

struktur og sanere vekk de initiativ som ikke hadde livets rett meldte seg raskt i etterkrigstidens 

Stortingsdebatter om de lokale museene.  

 Debattens tema, funksjonsfordeling og struktur, var gammelt nytt. Det nye i etterkrigstidens 

debatter var ønsket om statens førende rolle i dette arbeidet. Selv om kommunene hadde en viss 

forpliktelse, lå ansvaret og forutsetningene for å se helheten hos Stortinget. Men en nedtonet 

strukturdebatt i Stortinget i mellomkrigstiden på grunn av de vanskelige økonomiske tidene, hadde 

gjort sitt til at det ble museene selv, gjennom Norske museers landsforbund, som sto for de første 

initiativene til en ny strukturdebatt for museene.  

Grunnen til dette var at landsforbundet ble stilt overfor en rekke dilemmaer i forbindelse med 

forbundets rolle som statens forslagsstillende instans for bevilgninger til museene, og som rådgiver 

overfor egne medlemsmuseer. Konkurransen innad i museumsfeltet ble fremdeles også til en viss 

grad sett på som et problem ved at de større distriktsmuseene ble utfordret av de mange nye, når det 

kom til pengebidrag fra ulike givere og i innsamlingen.
778

  På bakgrunn av dette valgte forbundet 

for sin del ikke å innta noen prinsipiell holdning til spørsmålet, men ønsket at museene skulle 

avklare forholdet seg i mellom før de koblet inn rådgivningsassistanse fra forbundet. 

Landsforbundet befant seg i disse sakene i en noe vanskelig situasjon ettersom det var en 

interesseorganisasjon og et samarbeidsforum for alle museene i landet. 

                                                 
777  Stortingsforhandlinger 1946 7 d behandlet i Stortingstidende 1946, 768-769 komitéformann Oftedal. 

778 Enkelte lokale museumsinitiativer ble av eksisterende distriktsmuseer i samme område sett på som et konkurrerende element. Dette var tilfelle
 

 med opprettelse av museet for Kongsvinger og omegn, etter initiativ fra Sør-Odals historielag og Ringerikes museum. Innenfor hver av disse nye 

lokalmuseenes arbeidsområde fantes allerede to etablerte museumsinstitusjoner, Glomdalsmuseet på Elverum og Drammens Museum. JF. A.W. 

Brøgger, Museumsarbeidet 1922-23, i Aarsberetning for 1923 , Foreningen til norske fortidsminders bevaring (Kristiania 1924), 256. 
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Hva Oftedal og stortingskomiteen etterlyste var sannsynligvis det planforslag som departementet 

hadde bedt Norske museers landsforbund om å utarbeide i 1939.
779

 Formålet med planen var ønsket 

om å få en mer rasjonell ording av museumsvirksomheten. Arbeidet hadde sitt utspring i 

landsforbundets vurdering av søknader om tilskudd fra Pengelotteriets overskudd. I den forbindelse 

hadde arbeidet med å kartlegge behovet for ildsikre bygninger, som lotterimidlene fortrinnsvis 

skulle gå til, startet opp internt i landsforbundet allerede tidlig på 1930-tallet. Bakteppet for 

vurderingen var i tillegg til en økonomisk vurdering også faglig betinget, ettersom bare de museer 

som hadde dublettsamlinger til bruk i vitenskapelig arbeid hadde behov for ildsikre bygninger, noe 

bare fylkesmuseene og distriktsmuseene hadde. På organisasjonens årsmøte i 1947 la styret fram sin 

plan som het ‖Landsplanen av 1947‖.
780

  

  I planen gjenfinnes bl.a. de forslag til kategorisering mellom museene som Hans Aall hadde 

lansert i skriftet Om store og smaa kulturhistoriske museer i 1916. Den omfattet samtlige av landets 

museumstyper og delte dem inn i fem kategorier; bygde- og bymuseer, distriktsmuseer, fylkes-

museer, landsdelsmuseer og spesialmuseer. Samtidig var hver kategoris museumsoppgaver angitt.  

I planen var bygde- og bymuseene definert som fortrinnsvis et gårdsanlegg som lå mest mulig 

uforandret på sitt opprinnelige sted. Det skulle være innredet ‖slik en gammel gård hadde vært i 

angjeldende bygd eller by‖, og uten videre museale tiltak. De museene som bare omfattet deler av et 

fylke, distriktsmuseene, hadde som oppgave å gi et konsentrert bilde av de bygder som distriktet 

omfattet. Foruten bygningene burde samlingene omfatte grupper av lokalt håndverk, husflid og 

kunst, samt typeserier beregnet på undervisningsbruk.  

Det var ikke en forutsetning at distriktsmuseene skulle drive vitenskapelig arbeid, men det var 

ønskelig at deres gjenstandssamlinger ble oppbevart i en ildsikker bygning. Fylkesmuseene for sin 

del skulle være en museal vitenskapelig sentralinstitusjon for en gruppe ‖kulturelt samhørende ‖ 

distrikter. Dets virkeområde burde av praktiske årsaker følge fylkesgrensene.  Det var meningen at 

det ved disse museene skulle være ansatt vitenskapelig utdannet konservator. Vedkommende skulle 

også bistå med faglig hjelp til fylkets distriktsmuseer, bygde- og bymuseer. Fylkesmuseet skulle i 

tillegg til å gi et fyllestgjørende bilde av fylkets kultur også ha en fullstendig vitenskapelig studie- 

og dublettsamling oppbevart i ildfast bygning.  

  Blant landsdelsmuseene regnet Landsplanen inn de eldre større museene som var utpekt til å 

representere det vitenskapelige arbeidet i større områder av landet. Her fant man Bergens Museum, 

Tromsø Museum. Over disse igjen kom sentralmuseene, som skulle være samlende for hele landet, 

hver på sitt felt.  

                                                 
779 ‖Norske museers landsforbund, styrets beretning 1947

‖
, i

 
Årsberetninger 1939-40 til 1951-52. Årsmøter 1945-52, Norske museers landsforbund, 

 
De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1953), 140.

 
780 Presentasjon av Landsplanen ble deretter trykket i årsmøtereferatet. Se 

‖
Norske museers landsforbund, styrets beretning 1947

‖
, i

 
Årsberetninger 

 
1939-40 til 1951-52. Årsmøter 1945-52, Norske museers landsforbund , De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1953),  132-134. 
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Landsplanen tilkjennega i denne sammenheng at Norsk Folkemuseum skulle være et 

sentralmuseum for norsk folkekultur slik som Universitetets Oldsakssamling var det for landets 

forhistorie, Norsk Teknisk Museum for teknikkhistorien osv. I tillegg til disse kom de rene spesial-

museer. Disse ble delt i to underkategorier; nærmere bestemt kunst- og kunstindustrimuseene, 

dernest gruppen ‖andre spesialmuseer‖. Landsplanen var på denne måten en kartlegging og en 

inndeling av landets museer etter faglige kriterier.  

 

 

Statens museumsdirektør 

 

Stillingen som Statens Museumsdirektør ble opprettet i 1953. Stillingen slik den til slutt ble 

utformet, løste både Norske museers landsforbunds langsiktige arbeid med å etablere en fast 

rådgivningsinstans for museene, og departementets behov for å ha et sakkyndig apparat å henvende 

seg til. At stillingen ble etablert som et samarbeid mellom Kirke – og undervisningsdepartementet 

og Norske museers landsforbund representerte en videreføring av det nære forholdet mellom dem 

siden 1927.  

 For Norske museers landsforbund representerte stillingen en forlengelse av organisasjonens 

egen konsolidering. I de årene som forbundet hadde eksistert hadde den vesentligste del av arbeidet 

vært utført av styrets medlemmer som sjelden var gitt noen form for kompensasjon. Lands-

forbundets økonomi var i stor grad basert på medlemskontingenter og det ga lite rom for annet enn 

ulønnede tillitsverv.  Oppgaven som sakkyndig instans for departementet var gradvis blitt utvidet og 

krevde også innsats av landsforbundets medlemmer. En stor del av oppgavene her besto i å være 

departementets sakkyndige instans i forbindelse med søknader om både ordinære og ekstraordinære 

statsbidrag.  

Arbeidsmengden til tross styrket dette også landsforbundet rolle som landets samlende 

museumsorganisasjon og som politisk aktør i museumspolitiske saker.
781

 Funksjonen som 

departementets sakkyndige instans i museumssaker ble opprettholdt under okkupasjonen.  

                                                 
781 At Norske museers landsforbund var bevisst sin posisjon som departementets, og med det statens, sakkyndige instans i museumsspørsmål 

 framgikk også av deres selvpresentasjon i det offentlige rom, som bl.a. i redegjørelsen for forbundet og virksomheten i Skandinavisk 

Museiförbunds bok, Nordens Museer. Her heter det blant annet: ‖ Siden 1928 har Norske museers landsforbund fungert som Kirkedepartementets 

konsulent i spørsmål vedrørende museene, og dette samarbeidet har med årene utviklet seg der hen at Forbundets sekretariat i realiteteten er et 

offentlig kontor hvorom alle museale saker passerer. Dette gjelder bl.a. statsbevilgningene til museene, både de ekstraordinære (Pengelotteriets 

overskudd) som går til rent spesielle engangstiltak og de årlige løpende faste bevilgninger bortsett fra de største museene som har egne poster på 

statsbudsjettet. Kirkedepartementet deler beløpene ut, men først etter at Norske museers landsforbund har gjennomgått alle søknader og gitt forslag 

til fordeling. Departementets bevilgninger avviker kun meget sjelden fra Norske museers landsforbunds innstillinger.‖, Referet fra redegjørelsen 

om Norske museer i, Skandinaviska Museiförbundet (1948), 32-33. 



 308 

NS–styret gikk inn for opprettelse av en stilling som reisekonservator i Norske museers 

landsforbunds regi i 1944, men realiseringen av denne stillingen ble blokkert av den nye regjeringen 

i 1945. Norske museers landsforbund selv hadde også vært negative til at stillingen ble opprettet 

under okkupasjonen.
782

  

  Et par år etter fredsslutningen henvendte Norske museers landsforbund seg på nytt i Kirke- og 

undervisningsdepartementet i anledning å revitalisere reisekonservatorstillingen. Nå var ansvaret for 

stillingen utvidet i forhold til tidligere forslag, ved at den skulle både ivareta et veiledningansvar 

overfor museene, og samtidig være en sakkyndig instans i mer generelle museumsspørsmål. 

Landsforbundet ønsket benevnelsen Rikskonservator, etter modell av Riksantikvaren.  

  Til årsmøtet i Norske museers landsforbund 1947 måtte likevel formannen Sigurd Grieg 

meddele at Finansdepartementet hadde avslått Kirke- og undervisningsdepartementets anbefaling av 

forslaget. Dessuten måtte han redegjøre for hvordan Norske museers landsforbunds styre hadde 

tenkt seg stillingens posisjon, vis a vis forbundet. At stillingen fortsatt skulle ha en forankring i 

Norske museers landsforbund var det ønskelige, ikke å opprette en selvstendig statlig instans som 

forbundet ikke hadde innflytelse over. Arbeidet skulle fortsette på samme måte som tidligere med 

den forskjell at generalsekretæren nå skulle lønnes av staten, slik at han helt kunne vie sitt arbeide 

til veiledningsoppgaven. Det var også en selvfølge at vedkommende skulle lønnes og ansettes etter 

de samme regler som andre funksjonærer. Det hele var med andre ord kun en konsolidering av den 

eksisterende arbeidsordningen i mer offisielle former.
783

 Når landsforbundet fravek sitt ønske om 

reisekonservatorens direkte tilknytning til forbundets administrasjon, men krevde at staten opprettet 

stillingen, bunnet det i ønsket om at stillingen skulle få den myndighet som var ønskelig for at den 

nødvendige reguleringen av landets museumsvesen skulle kunne gjennomføres.
784

  Årsmøtet valgte 

å fremme henvendelse på nytt til departementet, men nå i form av en søknad om å heve 

statsbidraget til 25 000 kroner. Denne løsningen muliggjorde at stillingen som generalsekretær i 

forbundet kunne omgjøres fra å være nærmest et ulønnet tillitsverv, til å bli en fulltids stilling. 

Vedkommende kunne da utføre de oppgaver som var tiltenkt stillingen som rikskonservator.
785

  

I budsjettproposisjonen refererte departementet ordrett Norske museers landsforbunds henvendelse, 

men heller ikke i statsbudsjettet for 1948 kunne departementet finne budsjettmessig dekning.
786

 

                                                 
782 ‖Norske museers landsforbund, styrets beretning 1947‖, i Årsberetninger 1939-40 til 1951-52. Årsmøter 1945-52, Norske museers landsforbund,  

De Kunst- og Kulturhistoriske museer (Oslo 1953), 84. 

783 Ibid., 115. 

784 Ibid., 140. Se også Brev til Kirke- og undervisningsdepartementet fra Norske museers landsforbund 20. juni og 8. september 1947.  

Norges Museumsforbunds arkiv, Oslo.  

 Kirke – og undervisningsdepartementets svar, datert 12. mars 1948. referert i Stortingsproposisjon. Nr. 1. 1949, 63. 

785 Brev til Kirke- og undervisningsdepartementet fra Norske museers landsforbund 20. juni og 8. september 1947. Norges Museumsforbunds arkiv, 
 

Oslo.
 
Kirke – og undervisningsdepartementets svar, datert 12. mars 1948. referert i Stortingsproposisjon. nr. 1. 1949,  63. 

786 Stortingsproposisjon nr. 1 1949 kap. 229, 63. 
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Problemene rundt stillingen som rikskonservator og landsforbundets ulike forslag om å etablere 

den, ble også tatt inn i innlendingsforedraget til komitéordføreren Oftedal. Han begrunnet sin 

sympati for å øke statsbidraget til organisasjonen med den utstrakte grad av frivillig innsats som ble 

utført. De bevilgende myndigheter hadde ikke et tilstrekkelig våkent blikk for hva den frivillige 

innsatsen betydde i museene og i deres organisasjon, og dermed for den ‖kulturelle vokster‖ i 

landet.
787 

 

  Ved Stortingets avslag gikk nå styret i landforbundets bort fra at stillingen burde være en 

statlig stilling. I stedet gikk man tilbake til det opprinnelige forslaget om at stillingen burde knyttes 

direkte til landsforbundets organisasjon, som forbundets direktør.
788

 I forslaget til administrasjon-

sordning for museumsarbeidet i Norge, som opprettelsen av stillingen nå ble satt inn i, la 

landsforbundet til grunn de erfaringer man hadde med tilsvarende ordninger i Sverige og 

Danmark.
789

 I disse landene hadde man etter Norske museers landsforbunds oppfatning kommet 

lengre enn i Norge. Gjennomgående var også den interesse myndighetene oppviste når det kom til 

god faglig kontroll av hvordan de offentlige midlende ble anvendt. Administrasjonsordningen var 

knyttet nært til framgangsmåten ved fordelingen av bevilgningene.  

  Danmarks regelverk som Kirke – og undervisningsministeriet hadde fastsatt i 1941
790

, delte 

museene inn i forskjellige grupper, alt etter deres virkeområde, både geografisk og faglig.
791

  

Denne inndelingen svarte i all vesentlighet til den landsplanen som Norske museers landsforbund 

hadde lansert i 1947. Kontrollen i Danmark var organisert ved at ministeriet hadde nedsatt en 

nemnd på tre medlemmer. Ministeriet oppnevnte formannen, Dansk Kulturhistorisk Museums-

forening og Nationalmuseet oppnevnte hvert sitt medlem.  

                                                 
787 Stortingsforhandlinger 1949 7 d, behandlet i Stortingstidende 1949, 1487 komitéformann Oftedal. 

788 Forslag til instruks for Norske museers landsforbunds direktør: 
 

1) Direktøren for Norske museers landsforbund leder forbundets daglige arbeid under ansvar overfor styret og fungerer som styrets sekretær. 

2) En særlig viktig oppgave er å føre tilsyn med de museene som ikke har fagutdannet ledelse, og gi dem sakkyndig hjelp. Direktøren skal under 

inspeksjonene være oppmerksom både på den faglige, den økonomiske og den administrative side av museenes virksomhet, under dette også deres 

arbeidsområde og fremtidsplaner. Spesielt skal han se etter at statsbevilgningene blir riktig og forsvarlig brukt. Inspeksjonen foretas så vidt mulig 

når et museum ber om det, og ellers etter vedtak av styret eller når direktøren finner det nødvendig. Om departementet ønsker det eller styret mener 

det er nødvendig, skal inspeksjonen også omfatte andre museer enn slike som er nevnt. Direktøren eller styret i samråd med ham kan anmode andre 

fagfolk om å foreta inspeksjon eller yte sakkyndig hjelp. Rapporter om inspeksjoner går til styret. Før de sendes til vedkommende museum eller 

ekspederes på annen måte, behandles de etter formannens avgjørelse enten av styret eller av formannen og direktøren i fellesskap. Melding om 

inspeksjonene sendes til departementet en gang om året og ellers når det finnes nødvendig. Forslag til instruks for Norske Museers Landforbunds 

direktør. Vedlegg til brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og undervisningsdepartementet, datert 12. september 1949. Kirke og 

Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0094. Riksarkivet, Oslo. 

789 Forslag til administrasjonsordning for museumsarbeidet i Norge. Vedlegg til brev fra Norske museers landsforbund til Kirke – og 
 

undervisningsdepartementet, datert 12. september 1949. Kirke og Undervisningsdepartementet, 1 skolekontor D, Eav boks 0094. Riksarkivet Oslo. 
 

790
 
Ibid.

 
 Kirke – og undervisningsministeriet, ‖Regler vedrørende de under Undervisningsministeriet hørende statsunderstøttede og statsanerkjendte 

 

 
lokale og regionale museer i Provinsen, som virker innen for lokalt begrænsede Omraader.‖, fastsatt 1941.

 
791 Ibid.

 
I de danske bestemmelsene ble det i tillegg skjelnet mellom ‖statsanerkjente‖ og ‖statsunderstøttede‖ museer. Et museum måtte ha vært 

 
statsanerkjent i minst 5 år før det kunne få statsstøtte. For å bli statsanerkjent måtte museet oppfylle visse krav til administrasjon, økonomi, lokale, 

adgangsforhold, museumsteknikk. 
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Denne nemnden kunne så ministeriet rådføre seg med i alle museale spørsmål. For at museene 

skulle kunne en oppnå den faglige standarden som var ønskelig og forutsatt, hadde 

Undervisningsministeriet i tillegg forutsatt at museene kunne søke den nødvendige veiledning hos 

Nationalmuseet.  Blant disse funksjonærene utnevnte ministeriet ‖tilsynsførere‖ med ansvar for 

hvert sitt geografiske område.
792

  

  I Sverige var administrasjonsordningen slik at Sveriges Riksantikvar, som øverste sjef for 

Statens Historiska Museum, hadde en tilsvarende stilling som direktøren for dansk National-

museum. Den svenske riksantikvaren ledet på mange måter også det vidt forgrenede systemet av 

museer. Hele arbeidet med fortidsvernet var fordelt lokalt på 22 områder, med en geografisk 

inndeling som svarte til lensinndelingen. I Sverige var det i tillegg, dels for å skjøtte fortidsvernet i 

lenet, dels for å bestyre lensmuseene og være rådgiver for de mindre museene i lenet, ansatt faglig 

utdannede landsantikvarier (fylkeskonservatorer).  

  For Norges del erkjente landsforbundet at organiseringen var noe annerledes. Riksantikvaren 

var formelt fortidsvernets leder, men han var ikke, som i Sverige og Danmark, øverste leder for et 

nasjonalt museum. De lokale museene sorterte heller ikke administrativt under riksantikvaren.  

I Norge hadde Riksantikvaren på den annen side permanent sete i styret for Norske museers 

landsforbund. I Norge var det også Norske museers landsforbund som i stor grad hadde gått inn i 

rollen som det tilsynsorgan for staten, som man i Danmark hadde lagt til Nationalmuseet og i 

Sverige til Riksantikvaren, gjennom landsantikvariene. Følgen av denne løsningen var at museene i 

Norge utviklet en større grad av selvstyre og hadde en mer demokratisk ordning enn det man fant i 

Danmark og Sverige.  

I Norge hadde man dessuten den praksis at Norske museers landsforbund hadde fungert som Kirke 

– og undervisningsdepartementets konsulent i museumsspørsmål i en årrekke. På den annen side 

var ikke forbundet bygget ut med et apparat som på en ordentlig måte kunne ivareta den utviklingen 

som hadde skjedd på museumsområdet de siste tiårene. Mange store oppgaver hadde man stilt i 

bero. Den største svakheten ved den eksisterende ordning var, etter landsforbundets mening, 

allikevel at man ikke kunne yte de mange mindre museene en tilfredsstillende faglig veiledning. På 

bakgrunn av redegjørelsen for forholdene i nabolandene og med sitt forslag til løsning for den 

administrasjonsordning som burde etableres i Norge, hadde landsforbundet utarbeidet et utkast til 

instruks for stillingen.  

                                                 
792Ibid. I løpet av en to-års periode skulle både de statsanerkjente og de statsunderstøttede museene ha vært besøkt, og tilsynsførerne skulle se til at 

 
museene ble drevet i samsvar med de gitte forskriftene. Tilsynsførerne skulle også gå igjennom museenes faglige, administrative og 

regnskapsmessige forhold og påpeke overfor museenenes styre eventuelle feil og mangler. Hvis ikke disse var rettet opp ved neste gangs besøk, 

skulle den tilsynsførende via Nationalmuseet, sende en innberetning til Undervisningsministeriet om forholdet. Den daglige kontrollen av de 

mindre danske museene var slik i realiteten, lagt inn under en statsinstitusjon, Nationalmuseet.  
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Spørsmålet om finansiering av stillingen, enten det var gjennom økt statsbidrag til landsforbundet, 

eller i form av en statlig finansiert stilling, ble på nytt tatt opp igjen i forbindelse med statsbudsjettet 

1950-51. Med bakgrunn i dilemmaet med finansiering på den ene siden, og det erkjente behovet for 

å opprette en permanent faglig tilsynsordning for lokale museer på den andre, var departementet 

enig i at det måtte finnes en mer permanent løsning på spørsmålet om vitenskapelig tilsyn og 

konsulenthjelp til de lokale museene som mottok statsbidrag, men som selv ikke hadde slikt 

personale. Å godta et slikt faglig tilsyn var på sin side en forutsetning for statstilskuddet. 

  Departementet var allikevel usikker på om opprettelse av en stilling i regi av landsforbundet 

var den beste løsningen. Følgen ble at bevilgningen til forbundet for 1950/51 ble 3 000 kroner som 

godtgjøring for at tilsynet i landsforbundets regi ble ført videre.
793

  Heller ikke i statsbudsjettet året 

etter kunne departementet finne en permanent løsning.  Spørsmålet opptok også Stortinget, og 

Kirke- og undervisningskomiteen kom derfor i sine komitéinnstillinger i disse årene stadig tilbake 

til nødvendigheten av at en slik stilling ble opprettet. I budsjettproposisjonene i 1952 beklaget da 

også departementet på sin side at det ‖av budsjettomsyn‖ ikke var mulig å ta framlegget fra Norske 

museers landsforbund om en stilling som rikskonservator.
794

  

  I statsbudsjettet for 1953 bevilget Stortinget til slutt midler til opprettelse av stillingen, som nå 

fikk benevnelsen Statens museumsdirektør, men det skjedde ikke uten en tilleggsproposisjon.  

I statsbudsjettet for 1953 hadde departementet opprinnelig lagt inn et avslag, begrunnet nok en gang 

med budsjettmessige hensyn. I stedet førte departementet opp en mindre økning i statsbidraget til 

Norske museers landsforforbund.
795

 Når stillingen som Statens museumsdirektør likevel ble 

opprettet skjedde det i form av at bevilgningen kom som en tillleggsproposisjon.
796

  

Kirke- og undervisningskomiteen hadde her grepet inn og komitéordfører Friis bemerket i sitt 

innledningsforedrag at ‖det muligens ville bli lagt merke til den påfallende forskjell som det var 

mellom proposisjonen og innstillingen‖ når det gjaldt statsbidrag til museer og samlinger dette året. 

Komiteens innstilling var kortfattet og det skyldtes at det var en ‖viss misnøye‖ med at disse sakene 

var blitt behandlet så hardhendt fra departementets side. Komiteens begrunnelse var at viktigheten 

at det arbeid som foregikk på museumsområdet ikke stagnerte, og ‖... betydningen av for alle dem 

som arbeider på disse områder, at de har en viss følelse av at det er utviklingsmuligheter, at det ikke 

er et arbeid på stedet marsj slik at de selv i sin interesse for sakene kan bli tilbøyelig til å gi opp‖.
 797

 

   

                                                 
793 Stortingsproposisjon nr. 1 1950 kap. 229, 53.  

794 Stortingsproposisjon nr. 1 1952 kap. 221, 71. 

795 Ibid., nr. 1, kap. 221 1953, 63. 

796 Ibid., nr. 1, kap. 221 1953, tillegg nr. 41, 2. 

797 Stortingsforhandlinger 1953 7 d, behandlet i Stortingstidende 1953, 887, komitéformann Friis. Se også Budsjettinnstilling S. nr. 35 1953, 1. 
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Hovedoppgaven til stillingen som Statens museumsdirektør (som i innstillingen ble kalt 

rikskonservator), skulle være å føre tilsyn med de museer som ikke hadde faglig utdannet ledelse og 

gi dem sakkyndig hjelp. Rikskonservatoren skulle samtidig være departementets tilsynsfører 

overfor museer uten vitenskapelig personale og som betingelse for statsbidraget til disse museene 

aktet departementet for framtiden å foreslå at vedkommende museum underkastet seg det 

vitenskapelige tilsynet som ‖måtte bli fastsatt av departementet‖, dvs. i regi av rikskonservatoren. 

Rikskonservatoren skulle være ansatt av Kirke – og undervisningsdepartementet, men dog etter 

innstilling fra Norske museers landsforbund.   

  Etter nærmere overveielse og ‖etter underhånden‖ å ha innhentet samtykke fra 

Finansdepartementet, ble det foreslått at benevnelsen ble endret til Statens museumsdirektør. 

Forslaget til instruks for stillingen skulle landsforbundet legge fram for departementet til 

godkjenning.
 798

 Finansdepartementet hadde godkjent opprettelsen, men finansieringen måtte 

dekkes innenfor departementets rammer. Vedtaket i statsråd lød: 

 
     ‖En ny stilling, Statens museumsdirektør, (lønnsklasse 22, bruttolønn, inkludert dyrtidstillegg  

kr. 23.900) opprettes fra 1. juli 1953 mot at andre poster under kp. 221 samtidig reduseres tilsvarende.‖799 

 

Den statsfinansierte stillingen som man hadde bedt om i 1949 var nå omdannet til en selvstendig 

statsstilling direkte underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet. Stillingsinstruksen som 

departementet utarbeidet, tilsa at stillingen skulle være selvstendig i forhold til landsforbundets 

styre. Direktøren kunne likevel være medlem og forbundets styre kunne benytte ham som rådgiver i 

sine spørsmål.  

  Opprettelsen av stillingen som Statens Museumsdirektør kan sees på som et ytterligere steg 

mot en korporativ løsning i samarbeidet mellom departementet og museenes interesseorganisasjon. 

Den var også en mulighet for departementet å finne en fast løsning på behovet for å knytte til seg 

fagkompetanse.  

Departementet måtte på den annen side kunne operere uavhengig av de profesjonelle interessene på 

museumsområdet. Stillingen ble finansiert ved at staten omdisponerte de midler som tidligere var 

overført til finansiering av arbeidet med sakkyndig hjelp og inspeksjonsreiser. Staten opprettet et 

eget kontor i tilknytning til stillingen, og det var opp til direktøren å bestemme når han ønsket å 

henvende seg til styret i Norske museers landsforbund. I realiteten ble stillingen tillagt en 

selvstendighet og et myndighetsområde som allerede var tenkt da den første gang ble foreslått i 

1947. Dette bidro til å dempe de indre uenighetene mellom de større og de mindre museene innad i 

forbundet.  

                                                 
798 Stortingsproposisjon nr. 1, tillegg nr. 41 1953, Om opprettelse av en ny stilling, Statens museumsdirektør (lønnsklasse 22) fra 1. juli 1953, 1-2.

 
799 Ibid.,2. 



 313 

Generalsekretæren i landsforbundet Eivind Engelstad ble tilsatt i stillingen i 1953, og i tråd med 

instruksen var oppgavene inspeksjon og rådgivning, i hovedsak konsentrert om museene uten fast 

vitenskapelig personale, det vil si de lokale museene. Overfor de større museene som hadde egen 

faglig ledelse, ble ingen inspeksjon eller deltakelse i det faglige arbeidet ført, om ikke 

departementet ba ham om å gjøre det. I tillegg innarbeidet departementet den praksis at alle 

tilskuddssøknader og spørsmål om faglig og administrativ art også ble tillagt stillingen. Med 

Engelstad i stillingen ble i realiteten den praksis som landsforbundet hadde fulgt i arbeidet med 

sakkyndig veiledning, innstilling av søknader om bidrag fra Pengelotteriets overskudd med mer, 

ført videre. Styret fortsatte å spille en aktiv rolle, og departementets ønske om en fristilt stilling i 

forhold til forbundets styre ble etter hvert noe uklart ved at samarbeidet mellom profesjonsfeltet og 

politikkfeltet ble enda tettere under Statens museumsdirektør.  

  Helt tilfreds med løsningen kunne departementet ikke ha vært og ved Engelstads fratreden ble 

et i budsjettproposisjonen 1961 gjort et farmlegg om å trekke stillingen inn og etablere et eget 

kontor i departementet for saker som gjaldt kultur – museer og naturvern.
800

 
 
I Norske museers 

landsforbund var reaksjonene sterke og Museumsnytt publiserte på redaktørplass i 1961 innlegget 

‖Exit Statens museumsdirektør‖. I artikkelen leste man at stillingen som Statens museumsdirektør, 

som forbundet i en årrekke hadde arbeidet for å få opprettet, var bare et kort intermesso innen norsk 

museumsvesen. Mest bekymringsfullt var hva som nå skulle skje med den sakkyndige hjelpen til de 

lokale museene, både de små bygdesamlingene og distriktsmuseene. For selv om museums-

direktøren i første rekke skulle være departementets rådgiver og de mindre museenes sakkyndige 

instans, hadde erfaringen vist at også de mellomstore museene hadde behov for bistand i en rekke 

sammenhenger. Inndragning kunne med det resultere i et vakuum.
801

  

  I Kirke- og undervisningskomiteen førte endringen departementet ønsket også til debatt og 

meningene var delte.  Opprettelse av et eget kontor i departementet ville nok bli en fordel for 

departementet, men det løste ikke spørsmålet om faglig hjelp og kyndig veiledning for museene 

uten fagstillinger. Skepsisen var tverrpolitisk. Både Hovdehaugen fra Senterpartiet og Ommedal fra 

Kristelig folkeparti tok til orde for at departementet hadde skapt utrygghet, både for museene og for 

Stortinget når det gjaldt museumsforvaltningen i landet.
802

  

  Et borgerlig mindretall i komiteen, bestående av komitéformannen Berte Rognerud og Inge 

Lønning fra Høyre, Olav Hordvik fra Venstre, Einar Hovdehaugen fra Bondepartiet og Hans 

Ommedal fra Kristelig folkeparti, gikk derfor inn for at stillingen som reisekonservator snarest 

måtte opprettes, til erstatning for Statens museumsdirektør i arbeidet med sakkyndig veiledning for 

                                                 
800 Stortingsprposisjon Nr. 1.1960/61 kap. 221 og 2309, 27-28. 

801 Redaktør, ‖Exit Statens museumsdirektør‖, Museumsnytt  (1961): 2,18. 

802 Budsjettinnstilling S. nr. 14 1969/61, 1. 
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de mindre museene. Mindretallet fikk imidlertid ikke gjennomslag for sitt forslag. I Stortinget ble 

omplasseringen og omdefineringen av Statens museumsdirektør møtt uten debatt og i departementet 

kom museumssakene fortsatt til å sortere under kulturavdelingen. Stillingen som reisekonservator 

ble ikke opprettet. Landforbundets påstand om at Statens museumsdirektør hadde representert et 

intermesso i norsk museumspolitikk så med det ut til å ha fått gyldighet. 

 

 

Fylkeskonservatorspørsmålet får sin løsning 

 

Landsplanen av 1947 hadde ikke latt seg ikke realisere fullt ut slik som forventet. Prinsippene om 

inndeling av lokale og regionale museer i kategorier som fylkesmuseer, distriktsmuseer og by- og 

bygdemuseer fikk allikevel gjennomslag. Funksjonsfordelingen mellom de ulike museums-

kategoriene var imidlertid like komplisert å gjennomføre som tidligere. Den strenge klassifiseringen 

av hvilke museer som skulle tilgodesees med ildsikre bygninger var også vanskelig å gjennomføre i 

praksis. Nå ble likevel planen ble anerkjent av departementet, og lagt til grunn i tildeling av 

ordinære driftstilskudd. Prioriteringen var slik at fylkesmuseene i prinsippet skulle innvilges de 

største bidragene, deretter fulgte distriktsmuseene og til sist by – og bygdemuseene. Noen avvik 

fantes, deriblant museet Gamle Bergen. Museet var blant de største bidragsmottakerne, på tross av 

at det var klassifisert som bymuseum.  

  I 1956 kom oppfølgeren til Landsplanen fra 1947, og denne gang i form av en revidert plan, 

Landsplan B, formelt initiert av Statens museumsdirektør.
803

 I korthet gikk planen ut på at det skulle 

arbeides for å oppnå en statsbevilgning til både de fylkeskonsevatorstillingene som var opprettet 

etter 1918 og opprette nye slike stillinger. Til sammen 14 nye stillinger ble foreslått opprettet i 

tillegg til de som allerede fantes. Kunne man oppnå bevilgninger til dette ville to problem løse seg. 

Det primære var å løse det faglige behovet som de lokale museene hadde, samtidig som det ville 

være en mulighet til å sikre de fylkeskonservatorstillingene som allerede var opprettet økonomisk.  

  Når det gjaldt stillingenes plassering og følger for museet som var deres arbeidsgiver var det 

likevel behov for en rolleavklaring. Fylkesmuseene og distriktsmuseene var selvstendige og 

selveide institusjoner, ledet av et eget styre. Å få en statslønnet funksjonær inn i organisasjonen 

skulle ikke påvirke dette juridiske forholdet. Fylkeskonservatorene ble sikret økonomisk ved at 

stillingene var ment å være fullt statsfinansierte. Ved denne løsningen skulle heller ikke museene 

komme i økonomiske vanskeligheter i forbindelse med stillingenes finansiering.
804

 

                                                 
803 Jf. Shetelig (1944), 324; Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1977:

 
50, Offentlig kulturvern på fylkesnivå. 

804 Norske museers landsforbund, ‖Styrets beretning 1956‖, i
 
Årsberetninger og årsmøter 1953 – 59 ,Norske museers landsforbund , De Kunst- og

 
 Kulturhistoriske museer. (Oslo 1960), 89. 
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Da Landsplan B ble framlagt var det allerede opprettet noen fylkeskonservatorstilllinger. Dette var 

gjerne lederstillinger ved fylkesmuseene, samtidig som de også ivaretok et faglig veiledningsansvar 

for de lokale museene i fylket. Stillingene var likevel ikke opprettet etter en helhetlig og 

landsdekkende plan. Dette hadde som følge at både tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår varierte fra 

fylke til fylke. Norske museers landsforbund og profesjonsforeningen Vitenskapelige Tjenestemenn 

ved Museene (VTM), ønsket nå at stillingene skulle være statsstillinger, og følge de samme plikter 

og rettigheter som universitetenes vitenskapelige stillinger. Dertil kom at finansieringen av 

stillingenes finansiering varierte fra fylke til fylke. Landsplan B ønsket å lage en ens praksis og la 

til grunn at dette skulle være statsstillinger. Det innebar at de ti stillingene som allerede fantes, 

skulle overtas av staten, og fire nye skulle opprettes.  Muligheten for å gjennomføre tiltakene i  

  Landsplan B kom til å sette sitt preg på Stortingets behandling av bevilgninger til lokale og 

regionale museer i siste del av 1950-tallet. Landsplan B fikk enstemmige tilslutning da den ble lagt 

fram til behandling av Stortinget i 1956 i Kirke- og undervisningskomiteen. Komiteen ønsket videre 

at praksisen med at stillingene skulle kombineres med lederstillingene på fylkesmuseene eller de 

større distriktsmuseene der hvor fylkesmuseum ikke var opprettet, ble opprettholdt. Departementet 

fant likevel ikke rom for bevilgninger til opprettelse av nye stillinger i statsbudsjettet for 1957. 

Komiteen oppfordret derfor departementet til å arbeide videre med saken med sikte på en løsning, 

enten samlet eller etappevis.
805

  Landsforbundet merket seg denne komiteinnstillingen i 1956, og 

foreslo overfor departementet en løsning hvor finansieringen strakte seg over tre år.
806

  

Men først i 1959 foreslo departementet å gi tilskudd til to fylkeskonservatorstillinger, noe 

Stortingskomiteen så på som en begynnelse til realisering av Landsplan B.
807

 Problemet var 

imidlertid pengene. Kirke- og undervisningsdepartementet kunne innenfor de rammene som var stilt 

til rådighet ikke følge opp planens intensjon.  Dessuten mente man at forslagene i Landsplan B var 

utilstrekkelige når det gjaldt de utfordringene som museene rundt omkring i distriktene sto overfor.  

  I Statsbudsjettet 1961-62 ble det likevel foreslått innføring av statlige tilskudd til 

fylkeskonservatorstillingene og Stortinget ga sin tilslutning. Noen fullfinansiering fra statens side 

kom imidlertid ikke på tale. Departementet tilbød deretter to fylker å opprette slike stillinger. 

Finansieringen skulle være 50 prosent stat og 50 prosent fylke. En standardavtale ble opprettet. 

Kompetansekravene var at fylkeskonservatorene ved siden av å kunne dokumentere utdanning, 

museumspraksis (godkjent av en komité), også tilfredsstilte kravene om organisatorisk, 

administrativ og praktisk erfaring.
808

  

                                                 
805 Stortingets forhandlinger 6 d budsjettinnstilling nr. 25 1956. 

806 Norske museers landsforbund, ‖Styrets beretning 1957‖, i
 
Årsberetninger og årsmøter 1953 – 59 ,Norske museers landsforbund , De Kunst- og

 
 Kulturhistoriske museer. (Oslo 1960), 122. 

807 Stortingsproposisjon Nr. 1 1959, budsjettinnstilling nr. 14. 

808 Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1977:50, vedlegg 1, Tilsettings- og arbeidsvilkår for fylkekonservatorer. 
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Fylkeskonservatorene skulle være fylkeskommunale tjenestemenn og fylkeskommunene hadde 

tilsettingsrett, men tilsettingen skulle godkjennes av departementet. Finansieringsmodellen hadde 

samtidig en politisk side. For kirkestatsråd Bergersen var det mer ønskelig at de var finansiert i et 

samspill mellom fylkene og staten, ved at staten ga tilskudd til stillingene. Det lå en verdi i dette 

samspillet mellom distriktene og staten som gjaldt hele arbeidet med kulturvernspørsmål. Å utvide 

antallet statsstillinger i distriktene var ikke ønskelig. Departementet var mer innstilt på at stillingene 

ble fylkeskommunale og finansiert gjennom et spleiselag. Begrunnelsen var delvis ideologisk, og 

bygde på det synspunkt at en lokal forankring var å foretrekke framfor å etablere nye statsstilinger 

eller en ny statlig museumsetat.
809

  

  Arbeidsoppgavene burde heller ikke fastlegges sentralt. Bedre var det å legge opp arbeids-

området for konservatoren etter forholdene i de enkelte fylkene og etter de kvalifikasjoner som 

vedkommende hadde. Stillingene burde ikke være rene statsstillinger. Fylkeskonservatorene burde 

være i nær kontakt med kommunale og fylkeskommunale myndigheter, alt etter lokale forhold. 

Staten burde bidra med en del av lønnsmidlene, og gå inn i spleiselag med fylkene i finansieringen. 

Fylkeskonservatorene ble på denne måten fylkeskommunale tjenestemenn, og fylket hadde 

tilsettingsmyndighet, men tilsettingen skulle godkjennes av departementet. Fylket hadde også den 

primære instruksjonsmyndigheten, og i praksis innskrenket den statlige instruksjonsmyndigheten 

seg til selve tilsettingen, samt at fylkeskonservatorene hadde plikt til årsberetning. Til stillingen lå 

også en instruks. Gjennom ambisjonen om å gi landets regionale museumstjenestemenn en 

normalinstruks fikk man et sett løsninger på flere problem. Det ene var at fylkekonservatorene ble 

støpt inn i samme enhetlige form av organisasjon, ansettelse og arbeidsområde.  

  Med landsforbundets sentrale rolle i saken, innebar det samtidig at forbundet støttet 

profesjonens målsetting om økt innflytelse over arbeidsområdet. Finansiering av nye fylkes-

konservatorstillinger kom i statsbudsjettet for 1962. Her ble det bevilget penger til opprettelse av to 

fylkeskonservatorstillinger, henholdsvis i Telemark og Nord-Trøndelag. Kostnadene ble fordelt likt 

mellom stat og fylke. I Stortinget bifalt representantene departementets forslag. I innlednings-

foredraget til statsbudsjettet 1962-63 betegnet komitéordføreren Berthe Rognerud opprettelsen av 

fylkeskonservatorstillinger som et lyspunkt.
810

   I 1967 fikk Rogaland sin fylkeskonservator. Året 

etter kom stillingene i Buskerud og Hordaland. Fem år senere skulle denne ideologiske dreiningen 

mot en styrking av det vitenskapelige personalet ved fylkesmuseene og distriktsmuseene munne ut i 

oppnevningen av en egen Museumskomité med oppdrag å utrede spørsmålet om statens 

politikkutforming i forhold til de lokale og regionale kulturhistoriske museene, i full bredde. 

 

                                                 
809 Stortingsforhandlinger 1961-62 7 d, behandlet i Stortingstidende 1961-62, 1163 statsråd Sivertsen. 

810 Stortingsforhandlinger 1962-63 7 d, behandlet i Stortingstidende 1962-63, 1050 komitéordfører Rognerud.  
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Museumskomiteen av 1967 

 

Stillingen som Statens museumsdirektør, Stortinget og departementets tilskutning til den såkalt 

Landsplan B fra Norske museers landsforbund, med opprettelse av fylkeskonservatorstillinger var 

statens viktigste initiativer for å styrke det faglige arbeidet i de lokale museene. Fylkeskonservator-

stilllingene bidro også til å sikre fylkesmuseenes økonomi på en bedre måte enn tidligere ved at 

lønningene ble dekket av staten og fylket. Statens museumsdirektør representerte for sin del både en 

formalisering av departementets eget faglige arbeid med museumssaker, samtidig som også 

museumsdirektøren hadde et overordnet faglig ansvar for at arbeidet i lokale og regionale museer 

var i tråd med faglige standarder.   

 I tråd med Arbeiderpartiets idé om kulturpolitikken som en del av en større miljøpolitikk, 

ble kulturpolitikken i økende grad integrert som en del av en mer overordnet samfunnsplanlegging. 

Dette skjedde ikke bare i Norge, men også i andre industrialiserte europeiske land på1960-tallet.
 
  

De politiske spørsmålene kom også i økende grad til å dreie seg om organisering, forvaltning og 

økonomi. En erkjennelse om at kulturinstitusjoner, som teatre, museer og opera ikke kunne drives 

uten offentlig støtte, begynte å vise seg. Erkjennelsen gikk i retning av at også på dette samfunns-

feltet måtte det offentlige påta seg et større og mer permanent økonomisk ansvar enn tidligere. 

Kulturpolitikkforskeren Per Mangset redegjør i boken Kulturliv og forvaltning fra 1992 om 

kulturpolitikken Norge etter 2. verdenskrig.
811

 I den sammenheng trekker han paralleller mellom 

kulturpolitikken på 1950- og 1960-tallet med skolepolitikken i samme periode og hevder i den 

sammenheng at det finnes klare likheter mellom skolepolitikken og skolepolitikken når det gjaldt å 

det overordnete målet om å anvende utdanning og kultur som redskap i arbeidet for å demokratisere 

samfunnet.  Både skolepolitikk og kulturpolitikk hørte hjemme innenfor en større ramme av 

velferdspolitikk. I kulturpolitikken kom demokratitanken til uttrykk gjennom utbygging av 

riksinstitusjoner, det vi si institusjoner som i prinsippet skulle nå ut til alle landets innbyggere.  

 Opprettelse og utbygging av riksinstitusjoner forteller også mye om synet på staten rolle i 

velferdssamfunnet framholder Mangset. Innenfor velferdstankegangen hadde staten et hovedansvar 

for å rette opp skjevheter i fordelingen av sosial goder innenfor et markedstyrt system. Overført på 

kulturfeltet innebar det at staten å skulle sørge for at folk som av geografiske eller sosiale årsaker 

ikke nådde fram til kulturtilbudene, likevel skulle få en mulighet til å få nyte godt av de felles 

kulturtilbudene og kulturarven. Løsningen på problemet var å bygge ut riksinstitusjoner som kom i 

tillegg til de allerede etablere institusjonene innenfor tater, musikk og kunst i de større byene, 

Riksinstitusjonene skulle være ambulerende i sin virksomhet selv om administrasjonen ble 

lokalisert til Oslo.  

                                                 
811 Mangset (1992) 
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Disse riksinstitusjonene var Riksteateret, opprettet i 1949, Riksgalleriet opprettet i 1952. Den 

kanskje mest vellykkede i sin desentraliserte ambulerende virksomhet var kanskje Norsk 

Bygdekino, opprettet i 1948. Ikke før i 1968 ble det etablert en tilsvarende institusjon på 

musikkfeltet, Rikskonsertene. Et annet, og mer vidtfamnende kulturpolitisk tiltak som ble 

gjennomført i perioden 1945 – 1965 var likevel Norsk Kulturfond og Norsk kulturråd i 1964.  

Troen på kultur skulle framstå som et gode alle hadde rett til viste seg å ha visse begrensninger.  

 De kulturpolitiske formidlingsstrategiene fra 1950- årene fikk på mange måter ikke den 

utjevningseffekten som det var lagt opp til. Den økende interessen for ulike publikumsgrupper 

vitnet om en gryende nyideologisering og en kritisk distanse til den rådende kulturpolitikken. 

Kritiske samfunnsforskere pekte på at også den sosialdemokratiske kulturpolitikken ble anget inn 

av sosiale barrierer hos publikum som igjen hindret demokratisering og bredere deltakelse i 

kulturlivet. Dette innebar på den annen side at staten interesserte seg mindre for lokale og regionale 

tradisjoner og kulturtilbud bar de kulturtilbudene som var direkte påvirket av lover, slik som 

folkebibliotekene og til dels idrett og ungdomsarbeidet, ble det satt bestemte krav til, når det gjaldt 

tilbud og søknader om tilskudd (eks. tippemidlene).  

 Den statlige kulturpolitikken fanget heller ikke opp i tilstrekkelig grad opp de folkelige og 

regionale kulturtradisjonene. Ved å vektlegge en sentralstyrt formidling av en nasjonal felleskultur 

og ikke på egenaktivitet og kulturell egenproduksjon svarte statlige myndigheter ikke nødvendigvis 

på de interessene i lokalsamfunnet og i regionene, som hadde ønsket en mer mangfoldig 

kulturpolitikk. Et ytterlige negativt aspekt ved den eksisterende kulturpolitikken var også at den 

ikke stimulerte til lokal integrasjon, men snarere svekket evnen til nyskaping.
812

   

 Lokale og regionale museer var blant de folkelige og regionale kulturtradisjonene som staten i 

begrenset grad hadde tatt et ansvar for. Mangelen på engasjement var likevel ikke ensbetydende av 

fraværet av en politikk. Både departementet og Stortinget var opptatt av museenes betydning i den 

lokale og regionale historieformidlingen og deres betydning som samlingssteder for ulike 

arrangementer av kulturhistorisk tilsnitt. Stortinget var også opptatt av museenes vanskelige 

økonomiske rammebetingelser og behovet for økt faglighet i arbeidet. Her var det heller ingen store 

motsetninger i forståelsen mellom Stortinget og departementet. Museene hadde også et viktig 

talerør for sine problemer i Norske museers landsforbund.  

 Stortingets politikk i etterkrigsårene og langt inn på 1960 – tallet hadde likevel den innretning 

at lokale og regionale museer var et ansvar som var forankret i kommunene og fylkene og i 

museenes støttespillere i lokalsamfunnet. Dette standpunkt hadde statsråd Løvland inntatt allerede i 

1917.  

                                                 
812 Vestheim (1995), 17. vestheim viser i denne sammenheng til Benoit Lafortune, Les Politiques Culturelles locales: Mutations et Developpement 

 
1970-1990. La Commission Canadienne pour i’UNESCO 1990. 
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Funksjonen til statens tilskuddsmidler på dette området var å betrakte som et honoreringsbidrag, en 

slags påskjønnelse for det idealistiske og frivillige engasjementet. Dette standpunktet sto fremdeles 

på 1960- tallet fast som prinsipp i statens politikk vis a vis lokale og regionale museer.  

 Dilemmaet var likevel at mens denne oppfatningen sto fast så var stemningen i Stortinget i 

ferd med å snu til en erkjennelse om at denne gruppen museer ikke kunne holdes utenfor den 

politikk som ellers ble ført på kulturområdet. Det kunne ikke gjelde en praksis for de større kultur-

institusjonene og en annen for de små. Spørsmålet om økonomisk ansvar ble samtidig satt i 

forbindelse med museumsvesenets struktur. Norske museers landsforbunds Landsplan av 1947 med 

sin pragmatiske tilnærming og strukturforslag hadde aldri kommet til realitet, og var heller ikke 

lenger tilstrekkelig etter Kirke- og undervisningsdepartementets oppfatning.  

 Løsningen på dilemmaet var oppnevningen av en egen komité som skulle utrede museums-

spørsmålet i sin fulle bredde. I september 1967 ble det ved Kronprinsregentens resolusjon oppnevnt 

en komité for å utrede de halvoffentlige museenes virksomhet og drift.
813

 I departementets foredrag 

til resolusjonen var komiteens mandat formulert slik: 

 

 Skaffe oversikt over de halvoffentlige museers virksomhet og de økonomiske midler som nyttes på dette felt. 

 Redegjøre for de retningslinjer som bør legges til grunn for den videre utvikling av museumsvesenet, vurdere 

målsettingen for statens deltakelse i dette arbeid og komme med forslag til hvordan den økonomiske og 

administrative ansvarsfordeling bør være mellom stat, fylke/ fylkeskommune og private. 

 Gi en oversikt over de økonomiske konsekvenser som følger av komiteens forslag og legge fram alternative 

finansieringsplaner for de foreslåtte tiltak.814 

 

Komiteen skulle avslutningsvis komme med en beregning av de økonomiske konsekvenser som 

fulgte av de forslag den kom fram til.  

 Utgangspunktet var at norsk museumsvesen var preget av stor spredning og oppdeling i 

mange små, en del mellomstore og få store museer. Bemanningssitasjonen ved disse museene var 

slik at det bare ved 67 av landets kunst- og lokale og regionale museer fantes fast ansatt personale. 

Ved de øvrige 115 museene og samlingene rundt om i landet fantes ikke fast personale tilsatt. Noen 

oversikt over personellsituasjonen ved de helt private samlingene hadde man heller ikke. 

Departementet beskrev videre de fleste museene som halvoffentlige institusjoner, som var eid og 

drevet av foreninger eller stiftelser med styrer hvor staten og kommunene hadde sine representanter. 

Deres oppgaver skulle være innenfor områdene folkeopplysning, undervisning, forskning, 

kulturvern og turisme  

                                                 
813 Museumskomiteen 1967 gikk også under navnet Hovekomiteen etter sin formann, departementsråd Olav Hove. De oppnevnte medlemmene i  

komiteen var Olav Hove, byråsjef Leif Hande fra finansdepartementet, rådmann Bjørn Kristvik, fylkeskonservator Halvor Landsverk, gartner Josef 

Lutro og museumsdirektør Lauriz Pettersen og fylkesmann Schei. Kirke – og undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige 

museenes virksomhet og drift (1970), 3. 

814 Ibid.
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Et karakteristisk trekk ved opprettelsen og utviklingen av disse institusjonene var at de så godt som 

alle, var skapt av enkeltpersoners eller sammenslutningers initiativ og at de hadde en ulik utvikling 

alt ettersom hvordan arbeidet ved museet hadde vært fulgt opp. Den økonomiske situasjonen var på 

sin side preget av tilfeldigheter og usikkerhet ved at inntektsgrunnlagene varierte, både når det 

gjaldt offentlige bidrag og egne inntekter. Departementet savnet dessuten en samlet plan og 

retningslinjer for hvordan museumsvesenet skulle bygges ut. I mangel av planverktøy hadde 

veksten i museer vært både ukontrollert og lite hensiktsmessig. Situasjonen krevde derfor en 

gjennomgripende analyse for å klargjøre hvordan landets museumsvesen burde organiseres på 

lands- og distriktsbasis. Departementet ønsket en samordning av de mange små museene i landet. 

Likeledes måtte fordelingen av de økonomiske forpliktelsene for stat, fylke/fylkeskommune og 

private overfor de ulike museene bli mer tydelig og forpliktende. 

  Begrepet halvoffentlig som departementet hadde lansert i denne sammenhengen, var ikke 

nærmere definert. Spørsmålet ble tatt opp av komiteen med departementet, og man kom fram til en 

definisjon av at ‖halvoffentlig‖ i forbindelse med museene var å forstå som; ‖ et begrep som er blitt 

nyttet om de museer og samlinger som ikke er rent private og hvis utgifter bestrides i sin helhet av 

privatpersoner eller som er rent statlige museer‖.
815

  

Komiteen la i sitt arbeid til grunn en sondering mellom de statlige institusjonene på den en siden, og 

de rent private samlinger uten noen form for offentlig støtte på de andre.  Under arbeidets gang 

hadde de erkjent at den største gruppen av museer i Norge besto av museer med høyst ulik status og 

driftsform. Mye av struktur og finansieringsproblematikken var relatert til dette.  

  Foredraget til komiteen viste at det i første rekke var departementet og Stortingets behov for 

struktur, en klargjøring av institusjonenes økonomiske grunnlag og ønsket om å samordne, som var 

det førende i komiteens mandat. De deler av innstillingen som skulle være retningsgivende for det 

videre arbeidet framover handlet da også om museenes funksjoner (kap. IV), museumsstrukturen 

(kap.V), organisering av museumsvirksomheten (kap. VII) og økonomi-utgiftsfordeling (kap.VII). 

De kulturhistoriske museenes samfunnsoppdrag ble av komiteen definert i retning av: ‖.. vårt 

samfunns eldste kulturbevarere og kulturformidlere og museenes funksjoner kunne ble således delt 

inn i tre:  

                                                 
815 I et brev til komiteen ga Kirke- og undervisningsdepartementet redegjørelsen: ‖Benevningen ‖halvoffentlig‖ i forbindelse med våre museer er et

 
 begrep som er blitt nyttet om de museer og samlinger som ikke er rent private og hvis utgifter bestrides i sin helhet av privatpersoner eller som er 

rent statlige museer. Når det gjelder utformingen av mandatet for Museumskomitéen 1967 har derfor departementet ment at utredningen skulle 

omfatte alle de øvrige museer og samlinger, hva enten disse er i kommunal/fylkeskommunal eie eller representerer en annen eierstatus. 

Departementet er således enig i det syn på begrepet ‖halvoffentlig‖ som komitéen i sitt brev opplyser at den har lagt til grunn i sitt arbeid.‖ Brev til 

Museumskomitéen 1967 fra Kirke- og undervisningsdepartementet, 7. 11.1969, referert i Kirke- og undervisningsdepartementet, Innstilling om de 

halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomitéen 1967 (1970), 4. 



 321 

 Innsamling, katalogisering, dokumentasjon, konservering og oppbevaring 

 Utstilling, undervisning, opplysningsarbeid og publikasjonsvirksomhet 

 Vitenskapelig arbeid
816

 

 

Ved de kunst- og kulturhistoriske museene ville gjenstanden alltid være det primære arbeids-

materialet. Størst behov for kompetanse var det derfor innen konserveringen, for å minske faren for 

var at museenes samlinger ble ødelagt. Konserveringstjenesten burde i følge komiteen få en 

desentralisert utbygging. Museenes stilling i undervisningen måtte styrkes. Gjennom utstillinger, 

publikasjoner, kurs, foredrag, kulturfilm, radio og fjernsyn kunne museene vende seg til sitt 

publikum.  

 Kvaliteten på det museene formidlet ville allikevel være helt avhengig av det ‖indre museale‖ 

arbeid.  Museene sto ovenfor en krevende oppgave i møtet med skolene og ulike undervisnings-

trinn, der historie, heimstadlære, norsk og formingsfag var de fag som skolene i første rekke kunne 

vente og finne et relevant arbeidsmateriale på. Men ikke bare for de allmenndannende skolene var 

museet av interesse, også fag- og yrkesskolene, høyskolene og universitetene, ville i museene finne 

materiale som lå godt til rette for undervisning og oppgaver. I fag som arkeologi, etnologi og 

kunsthistorie kunne studentene hente materiale til sine vitenskapelige avhandlinger. For å styrke 

undervisningen måtte det tilsettes nødvendig personale. Museumslektoren og museumslærerens 

betydning fikk ny aktualitet i komiteens framlegg. Museenes betydning i folkeopplysningen, 

gjennom publikasjoner og arrangementer, var fortsatt en viktig del av museenes virksomhet. 

Komiteens konklusjon var at museenes stilling som en del av landets undervisningsvesen måtte 

styrkes og det måtte tilsettes undervisningspersonell (lærere) til å undervise skoleklasser i museet.  

Dernest burde museenes sikres et godt grunnlag slik at utstillingsproduksjonen kunne økes. Museet 

måtte videre benyttes i folkeopplysningsarbeidet og trekkes inn i voksenopplæringen.  

 De kulturhistoriske museenes betydning hadde også aktualitet for vitenskapelig arbeid, der det 

innsamlede materialet la grunnlaget for forskningen museene gjorde på norsk kulturhistorie. Det var 

museenes oppgave ikke bare å bevare, men også forklare, det ville si at man ved studier og 

forskning utdypet sin kunnskap om landet og folkets kulturutvikling. En hver presentasjon av 

gjenstander og tilrettelegging gjennom utstillinger og undervisning forutsatte en vitenskapelig 

holdning til materialet. Det var også det vitenskapelige arbeidet som kunne muliggjøre at museene 

var aktive kulturinstitusjoner, ikke bare passive samlinger og raritetskabinetter. En nedprioritering 

av det vitenskapelige arbeidet kunne føre til en utarming av museene og resultere i at de ikke var i 

stand til å løse sin samfunnsoppgave som kulturbevarere og kulturformidlere. Skulle det bli en 

tilfredsstillende kvalitet i norsk museumsvesen mente komiteen at forskningen måtte styrkes. 

                                                 
816 Ibid., 13. 
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Museumskomiteens mandat favnet hele museumsfeltet. Forslagene med følger for de lokale og 

regionale museene er likevel det som i min sammenheng er av interesse i den innstilling som 

komiteen la fram i 1970. Innstillingen hadde et eget kapitel om museumsstruktur (kapittel V).
817

 

Innledningsvis her refererte den til Norske museers landsforbund og Landsplanen av 1947 med 

inndelingen i by- og bygdemuseer, distriktsmuseer, fylkesmuseer, landsdelsmuseer, sentralmuseer 

og spesialmuseer.  

  Landsplanen hadde i sin tid vært et gjennomarbeidet forsøk på å systematisere landets 

museumsvesen. Forutsetningen for at en slik plan i praksis kunne bli fulgt opp lå likevel i at det ble 

etablert administrative organer med nødvendige fullmakter som kunne lede utviklingen i den 

retning som planen forutså. Opprettelse av fylkeskonservatorstilinger i eg selv var likevel nok. For 

at de ikke skulle framstå som autonome fagstillinger var det nødvendig med et administrativt 

forvaltningsapparat som de kunne inngå i. Det var behov på fylkesnivå med et administrativt organ 

som hadde nødvendige forvaltningsfullmakter og som gjennom det kunne lede utviklingen av 

landets museer – og kulturminnevern for den saks skyld, i riktig retning. Et slikt forvaltningsapparat 

på fylkesnivå hadde Landsplanen ikke hatt som mål, og det hadde da heller ikke blitt etablert et 

forvatningsapparat på fylkesnivå knyttet til museer og kulturminnevern.  

 Komiteen kom fram til at man i det lange løp ikke burde opprettholde den inndeling av museene 

som Landsplanen fra 1947 la opp til. Utover dens manglende organisatoriske forankring var 

grunnen at den inndeling som var foreslått virket bindende på strukturen.
818

  

Selve begrepsbruken var også problematisk. Var et museum først blitt plassert for eksempel i 

kategorien ‖bygdemuseum‖ eller ‖distriktsmuseum‖, og det i løpet av årene hadde endret karakter, 

var det allikevel vanskelig å forlate kategorien det først var blitt plassert inn i. Selv om funksjons-

endringen var faglig dokumentert og begrunnet, hadde navnebruken gjerne festet seg og var 

vanskelig å endre. Komiteen hadde derfor valgt å se dette spørsmålet fra en noe annen synsvinkel, 

nemlig den at selv om museumsvirksomhetens art i enkelte tilfelle burde klassifiseres, så ønsket 

man i stedet å se helheten i museumsvirksomheten i et distrikt som et samlet hele. Hva man derfor i 

stedet ønsket å vektlegge var betydningen å få fram og ut il publikum hele bredden i et distrikts 

samlede kulturmiljø gjennom tidene, enn å gradere museumsvirksomheten i form av mer eller 

mindre fastlåst systematisering av en nasjonal museumsvirksomhet.
819

 

  Det var i stedet virksomheten ved museene, kjennetegnet ved innsamling, konservering, 

utstilling, undervisning og videre faglig bearbeiding av materialet, vitenskapelig eller populært, som 

var deres felles kjennetegn, mer enn institusjonens geografiske arbeidsområde.  

                                                 
817 Ibid., 15-18. 

818 Ibid., 15-16. 

819 Ibid.,17. 
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Det burde legges større vekt på å få fram et distrikts samlede kulturmiljø gjennom tidene, enn det å 

dele museumsvirksomheten inn i en mer eller mindre fastlåst systematisering av en nasjonal 

museumsvirksomhet.  

  De små enhetene representerte likevel et problem, men oppfatningen var mer nyansert enn 

tidligere. De litt større lokalmuseene hadde fortsatt sine utfordringer knyttet til økonomi, 

kunnskaps-produksjon og manglende ressurser til formidling. De representerte likevel ikke en 

trussel mot de store museene etter komiteens oppfatning. Det gjorde imidlertid fortsatt de lokale 

initiativene og de små lokalmuseene. Det var derfor behov for en bedre regional (og lokal der det 

var nødvendig) samordning. Både de faglige og økonomiske ressurssene var begrenset og skulle de 

utnyttes tilfredsstillende måtte det en konsentrasjon til.  

  Funksjonsfordelingsdebatten var med dette fremdeles like levende som den hadde vært 

gjennom hele 1900-tallet, men nå hadde den fått en ny valør. Nå var det heller ikke i første rekke 

funksjonsfordeling mellom sentrale og lokale og regionale museer det gjaldt, mer handlet det om 

funksjonsfordeling mellom museer i en region og en klar arbeidsdeling og ressursbruk mellom 

institusjoner på ulikt nivå. Det å skape tjenlige institusjoner, både ut fra kulturvernets og kultur-

formidlingens interesser, måtte være en klar målsetting også når det gjaldt de små museene. I 

arbeidet mot dette målet, kunne det å konsentrere seg om de institusjonene som var kommet lengst, 

og som lovet best være nødvendig. Samtidig måtte en også ha koordineringen mellom de mindre og 

de større museene for øye.
820

   

   Med bakgrunn i dette samlet komiteen seg bak et sett av anbefalte retningslinjer som la til 

grunn at det burde stakes ut en kurs for den videre utbyggingen av museer som var i samsvar med 

en allmenn målsetting for museenes oppgave i samfunnet. Et hovedmål i museenes arbeid var 

likevel å få fram et mest mulig rikt og nyansert bilde av kulturutviklingen i de respektive 

distriktene. Museumsaktiviteten i distriktene, sett under ett, måtte dessuten ta sikte på et balansert 

forhold mellom kulturvern, kulturformidling og kulturgransking. Hvert museum skulle i tillegg ha 

et materiale som var stort nok til å gi en kulturhistorisk sammenheng på et ikke for snevert fell for å 

bli en tilskuddsberettiget selvstendig institusjon. Den geografiske lokaliseringen burde også være 

slik at museet var lett tilgjengelig for folk fra den region det skulle tjene. Mindre enheter som det 

var verdifullt å opprettholde burde ikke opprettholdes som selvstendige enheter, men inngå i større 

selvstendig enhet med den nødvendige bemanning og driftsvilkår. Det samme gjaldt bygninger og 

anlegg som det av ulike grunner var ønskelig å bevare på sitt opprinnelige sted. Også 

spesialmuseene burde inkorporeres i de større enhetene.  

                                                 
820 Kirke– og undervisningsdepartementet, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomitéen 1967 (1970), 17. 
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I de miljøer som ikke lenger var bærekraftige nok til å opprettholde en museumsinstitusjon burde 

også samlingene overføres til et større museum i drift.
821

  

   I tillegg til disse retningslinjene sluttet også komiteen seg at det innenfor museumssektoren og 

i kulturvernet generelt syntes å være store muligheter for koordinering og rasjonalisering i form av 

fellestiltak. Ikke bare innenfor det vitenskapelige arbeidet, bygningsbevaring og dokumentasjons-

arbeidet, men også når det gjaldt utstillingsvirksomhet administrative system og bibliotek. 

Dette innebar også at når det gjaldt organiseringen av museumssektoren burde den sees i 

sammenheng med de to øvrige delene av kulturvernarbeidet, fornminnevernet og bygningsvernet. 

Selv om det ikke lå under komiteens mandat var de under arbeidet stadig blitt påminnet den nærhet 

disse tre områdene hadde til hverandre. Faglig utgjorde de et felles hele, til tross for at de 

organisatorisk, institusjonelt og økonomisk sto relativt ulikt. Innenfor disse områdene var det bare 

museene som ikke var lovregulert. Etter komiteens oppfatning var tiden inne for lovregler også på 

dette feltet. Kanskje ikke en lov for museene alene, men som del av en større kulturvernlov.  

 Når det gjaldt organiseringen gikk utviklingstrenden i forvaltningen generelt mot fylket som 

regional faglig enhet.  Dette burde også gjelde museumsforvaltningen. Ordningen med 

fylkeskonservatorer syntes å fungere tilfredsstillende og burde bygges videre ut. I 16 fylker var det 

opprettet slike stillinger, som var tillagt det faglige ansvaret for museumsarbeidet på fylkesbasis.  

Det kunne også være hensiktsmessig å opprette egne kulturvernnemnder i fylkene, for å markere 

behov for samordning med beslektede oppgaver.
822

  For å sikre et enhetlig mønster i lands-

sammenheng måtte det skje en sentral samordning. En koordinert utvikling kunne sikre et mest 

mulig enhetlig mønster i landssammenheng. Disse oppgavene burde være av organisatorisk 

karakter, som å gi retningslinjer for struktureringen av museumsvirksomheten, eller av faglig art, 

eksempelvis i utdanningsspørsmål. Det ville også være nødvendig å holde under oppsikt den 

utgiftsfordelingen som fantes.  

  På nasjonalt nivå var kulturvernet organisert under Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Virksomheten i dette feltet var tillagt et eget kontor i departementets kulturavdeling. Denne 

organiseringen kom komiteen ikke nærmere inn på, ettersom den ikke så det som en del av sitt 

mandat. Her avventet man i stedet Modalsliutvalgets innstilling om organiseringen av om den 

sentrale statsforvaltningens organisasjon‖, og at det ved en eventuell omorganisering her ville bli 

tatt hensyn til de behov som museumsvirksomheten og kulturvernet hadde for en styrking  

nasjonalt.
 823

 

                                                 
821 Ibid., 18. 

822 Ibid.,19-20. 

823 Administrasjonsdepartementet, Innstilling om Den sentrale forvaltnings organisasjon, 1970 (Modalsli utvalgets innstilling). 
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Når det gjaldt økonomi viste komiteen til at det helt siden 1835 hadde vært en ledende oppfatning i 

sentralforvaltningen at private tok initiativ og at det offentlige eventuelt etterpå kunne komme til 

hjelp med økonomiske midler dersom anstrengelsene svarte til forventningene.
824

 Ettersom 

museene på denne måten langt på vei var forblitt private foretak var følgen at offentlige 

administrative og folkevalgte organer bare i liten utstrekning har vært medvirkende, hva enten det 

gjaldt planlegging eller utbygging.  

  For de fleste museene var det ikke etablert ordninger for utgiftsfordeling. Feltets manglende 

lovregulering og fraværet av retningslinjer for ansvars- og utgiftsfordeling ble sett på som årsaken 

til virksomhetens avhengighet av private bidrag og egeninntekter. Den ordningen som fantes for 

statlig støtte ga ingen garanti for årlige driftstilskudd og forutsigbarhet med hensyn til eventuelle 

tilskudd. Langsiktig planlegging var en umulighet innefor et slikt system.  

  En illustrasjon på dette var at i 1966 ble i størrelsesorden 31 prosent av museenes utgifter 

dekket av inntekter fra kommunene, 30 prosent av inntekter fra staten, 5 prosent fra fylkes-

kommunene, 8 prosent fra private. Egeninntektene dekket i overkant av 25 prosent.
.
 Et av 

Museumskomiteens forslag var derfor forslaget om en ny utgiftsfordeling.  Den eksisterende 

ordningen innebar at tilskuddene ble gitt uavhengig av hverandre. Det var behov for en bedre 

koordinering, og forslaget gikk ut på å gi fylkeskommunene en sentral rolle. Begrunnelsen var at 

fylkene representerte geografiske enheter i det faglige museumsarbeidet. Med etablering av et faglig 

musealt organ på fylkesplanet, ville det derfor være naturlig at fylkeskommunen fikk en sentral 

stilling når et gjelder vurderingen av behovet for offentlige støttemidler til museene og 

disponeringen av de offentlige midler som ble stilt til rådighet.  

  Museumskomiteen var med dette kommet til at det ved utformingen av en ny støtteordning 

bør tas som utgangspunkt at de samlede offentlige støttemidler bør kanaliseres gjennom fylkes-

kommunene.‖
825

 Disponeringen av de midler som ble stilt til rådighet, de offentlige stønadsmidlene 

burde kanaliseres gjennom fylkeskommunen, men ikke etter automatisk virkende kriterier. 

Omfanget måtte bygge på en konkret vurdering foretatt av de fylkeskommunale organer. Ut fra en 

helhetsvurdering burde tilskuddsordningen også omfatte alle de ikke-statlige museumstiltakene som 

etter en faglig vurdering ville ha en naturlig plass innenfor den samlede museumsvirksomheten i et 

fylke. Man skulle videre ha for øye å utvikle en struktur som ga det mest mulig dekkende bildet av 

distriktets kulturarv.  

                                                 
824 Ibid., 22. Komiteen henviste her til Stortingskomiteens innstilling i forbindelse med opprettelse av nasjonalgalleriet hvor det bl.a. framkom: 

 
‖at det i og for seg er likeså hensiktsmessig til et sådant øyemeds befordring, at private samfunn der føler interesse for kunstens fremme, gjør det 

første skritt hvoretter det offentlige om fornødent gjøres kunne komme dem til hjelp til en mer utbredt virksomhet, når fruktene av de private 

anstrengelser ses å svare til forventningene‖. 

825 Ibid., 25. 
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En samlet komité gikk også inn for vilkår om at museet måtte være av en viss størrelse og at museer 

med fagkyndig arbeidshjelp skulle bistå de som ikke hadde, når fylkeskonservator ba om det. Bare 

museer store nok til å kunne ha faglig personale burde komme i betraktning og små museer burde 

utelukkes fra muligheten til statstilskudd.  

  Museumskomiteens forslag kunne tolkes dit hen at man ønsket å kombinere en økt økonomisk 

støtte til mindre museer med en faglig kontroll lokalt gjennom fylkeskonservatorens tilsynsmandat. 

Fylkeskonservatorenes kunnskap fikk økende profesjonell legitimitet, det var de som skulle forta 

den faglige vurderingen av museenes virksomhet.  De fikk også en økt administrativ legitimitet ved 

at de var de som skulle administrere ordningen På ett punkt var det likevel dissens i komiteen. Det 

gjaldt beregningen av statens andel av utgiftene. Flertallet mente at den burde følge automatisk 

virkende kriterier.   

  Når det gjaldt hvilke kriterier som kunne gjelde i ordningens regelverk mente flertallet at man 

kunne se til allerede etablerte ordninger for utgiftsfordeling mellom fylkeskommune og stat på 

andre forvaltningsområder. Det burde unngås å bygge opp et eget system som bare skulle gjelde 

museene. Det forvaltningsområdet man enklest kunne sammenligne med var driften av de videre-

gående skoler. Selv om sammenligningen ikke skulle trekkes for langt, var de to sammenfallende på 

mange områder. Museenes virke innenfor formidling og undervisning gjorde sammenligning med 

videregående skoler nærliggende, også faglig. Tilskuddsordningen til de videregående skolene gikk 

i korthet ut på at det ble gitt et statstilskudd fra 30 til 75 prosent, etter en vurdering av den enkelte 

fylkeskommunes økonomi. Tilskuddsprosenten skulle fastsettes av Kirke- og undervisnings-

departementet for en periode på tre år, på bakgrunn av en tilrådning fra et interdepartementalt 

utvalg. Mindretallet (byråsjef Hande) mente her at statstilskuddet burde gis med 50 prosent uten 

gradering. 
826

 

  Bedre tilskuddsordninger og bedre økonomi for det enkelte museum ville allikevel automatisk 

føre til en høyning av museets faglige og tekniske standard. For å sikre dette mente komiteen at det 

burde fastsettes bestemte vilkår som skulle være oppfylt før et museum ble berettiget til offentlig 

støtte. I korthet gikk det ut på at museet skulle ha status som fylkeskommunalt, kommunalt, stiftelse 

eller forening med formål om drift av faste, offentlig tilgjengelige samlinger. Museet skulle ha 

vedtekter og det skulle ha en størrelse som gjorde det til en naturlig museumsenhet. Videre skulle 

det ha en rimelig teknisk standard med katalogisering og dokumentasjon. Museer med fast 

arbeidshjelp burde bistå museer uten slik hjelp når fylkeskonservatoren tilsa det. Museet skulle 

være tilgjengelig for publikum og åpningstidene kunngjort. Det skulle ha en skoletjeneste og drive 

utstillingsvirksomhet. Museet skulle videre følge de bestemmelser som ble gitt for budsjett og 

regnskapsførsel.  

                                                 
826 Ibid., 29. 



 327 

Museumskomiteens forslag kan på mange måter sees på som en symbiose av den utvikling som 

Stortinget og departementet i samråd med Norske museers landsforbund hadde gått for i de 

foregående tiårene. Vektleggingen av forvaltningsprinsipper, struktur og funksjonsfordeling 

museene i mellom hadde vært førende for Stortinget i politikkutviklingen på området. Fra 

landsforbundets side var i tillegg til dette også den faglige styrkingen av museenes virksomhet et 

hovedanliggende. Museumskomiteens forslag til ny strukturinndeling, funksjonsfordeling og 

styrking av det faglige arbeidet med blant økning av museenes bevilgninger og antall stillinger var 

med det et forsøk på å operasjonalisere Stortinget og landsforbundets ønsker for den videre 

utviklingen. 

 

 

Museumsfeltets respons og kritiske røster 

 

I månedene etter at Museumskomiteens, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og 

drift, ble avgitt den 10. februar 1970, ble den grundig diskutert i ulike fora. Både i museene, i 

Norske museers landsforbund og i profesjonsforeningen Foreningen for vitenskapelige 

tjenestemenn ved museene (VTM). Innstillingen skapte forventninger, ikke minst til utsikter om en 

bedret museumsøkonomi.  Den mulige bedring av rammebetingelsene og en styrking av 

fagkompetansen som Innstillingen la opp til, imøtekom da også organisasjonenes ønsker på disse 

områdene. De kommende årene var det av den grunn arbeidet med å øve påtrykk overfor 

departementet om å bedre museenes økonomi som sto i fokus.  

  En kritikk som ble reist mot Innstillingen var likevel at den i sin oppmerksomhet på 

økonomiske rammebetingelser og etableringen av et administrativt apparat rundt forvaltningen av 

museene, i mindre grad drøftet museenes samfunnsoppdrag.  I mandatet til komiteen hadde inngått 

at det skulle redegjøres for de retningslinjer som burde legges til grunn for den videre utviklingen 

av museumsvesenet.  Dette var en invitasjon til en debatt om museenes innhold og funksjon.  

  Kritiske lesere av innstillingen fant imidlertid lite i så måte. Det som var tatt opp var i stedet 

apparatet rundt museene. I innstillingen samlet komiteen seg om administrative og økonomiske 

spørsmål. At arbeidet også bare hadde konsentrert seg om de kulturhistoriske museene og utelatt de 

kunst-historiske og de naturhistoriske museene, var også en slagside ved arbeidet.  Universitetets-

museene og deres oppgaver, var heller ikke brakt inn i sammenhengen. På denne måten framsto 

Museums komiteens Innstilling som en sektorplan som manglet et helhetlig grep om museums-

virksomheten i Norge og utviklingen av denne. Norske kunst – og kulturhistoriske museer for sin 

del begrenset seg i denne omgang til å avgi en formell henvendelse fra årsmøtet om at arbeidet i 

kulturvernet nå måtte forseres,  
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Ut over det åpnet forbundet for at det var d enkelte medlemsmuseene som avga høringsuttalelser.
827

 

Flertallet av museene oppfattet likevel komiteens forslag til administrasjonsordning som positiv. 

  Den kritiske tilbakemeldingen når det gjaldt Museumskomiteens behandling av 

kulturhistoriske museer, kom likevel ikke sterkest fra organisasjonene. Den ble i stedet framført av 

etnologmiljøet ved Universitetet i Oslo. Dog med tidsskriftet Museumsnytt som talerør.  Kritikken 

mot komiteinnstillingen var i grove trekk at den manglet et helhetlig blikk på museenes rolle i 

kulturvernet. I tillegg la den opp til en overføring fra fagmiljø til fylkeskommunenes administrasjon 

og lokale politikere, når det gjaldt hvem som skulle bestemme over museenes innhold og 

virksomhet. Man var inne i en tid da hele kulturvernet var i støpeskjeen i likhet med de fleste andre 

kulturaktiviteter. 1970 var også det europeiske naturvernåret, hvor begrepet miljøvern kom på den 

politiske dagsorden.  I beskrivelsen av museenes oppgaver ble samtidig den tradisjonelle 

tredelingen; 1) innsamling og bevaring, 2) Vitenskapelig arbeid og 3) Formidling videreført. 

Inndelingen kunne leses på den måten at det var disse tre oppgavene som var museets primære. Den 

brakte ikke inn at museene kunne stå overfor andre funksjoner i det moderne samfunnet, enn de 

oppgaver som ble definert allerede fra starten av på midten av 1800-tallet. Innstillingen kom heller 

ikke inn på hvorvidt det var ønskelig eller mulig å definere museet inn i nye roller i det moderne 

samfunnet.  

  I oktober 1970 ble det i etnologistudentenes regi avholdt et seminar om innstillingen på 

Kleivstua Hotell. Fylkeskonservator Halvor Landsverk, Skien, var spesielt invitert som medlem av 

Museumskomiteen. Hovedinnleggene på seminaret ble holdt av konstituert fylkeskonservator 

Oddveig Foldøy Solli, Stavanger og Cand. mag. Ragnar Pedersen.
 828

  

Oppfatningen blant etnologene var at Museumskomiteens Innstilling hadde en gammelmodig 

tilnærming til museets rolle og funksjoner og drøftet ikke hvordan man fra statens side ønsket at 

framtidens muser skulle framstå. Den diskuterte heller ikke museenes oppgave i samfunnet.
829

  

I sin tilnærming til leserne hadde komiteen anlagt en ‖lærerattitude‖ overfor sitt publikum. Det 

allmenne publikum så ikke ut til å telle noe, ettersom museene oppgave i første rekke så ut til å 

skulle dekke skolenes behov. Den hadde i liten grad også vektlagt muligheten for forskning i lokale 

og regionale museer, og koblingen mellom formidlingsarbeidet og forskningen.
830

  

  Prisverdig var det likevel at komiteene hadde forsøkt å dempe det tradisjonelle museums-

hierarkiet med sentralmuseene på toppen, etterfulgt av fylkesmuseer, distriktmuseer og bygde-

museer, og i stedet ønsket å styrke de regionale museene som faglige enheter.  

                                                 
827 Norske kunst- og kulturhistoriske museer, ‖Årsmøte 1970‖, i Årsberetninger og årsmøter 1960 – 75,Norske museers landsforbund , De Kunst- og

 
 Kulturhistoriske museer. (Oslo 1976), 289.  

828 
‖

Fra et seminar om Innstillingen fra Museumskomiteen av 1967
‖ 

uten forfatter, Museumsnytt (1971): 1, 13-16. 

829 
‖

Innlegg ved cand. Mag. Ragnar Pedersen 
‖

,
 ‖

Fra et seminar om Innstillingen fra Museumskomiteen av 1967
‖

, Museumsnytt (1971): 1, 14  

830 Ibid., 15. 
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Når komiteen hadde gjort dette var det ut fra forutsetningen om at sentralmuseene arbeidet tungt og 

byråkratisk og at de lokale museene var for små enheter. Nødvendigheten av større enheter og en 

mer rasjonell arbeidsdelingen var etnologene innforstått med, og fylkesmuseene, eller et større 

museum knyttet til fylkesadministrasjonen var en løsning. En slik tilknytning ville også bidra til at 

kulturvernet kunne gjøre sine interesser gjeldende på fylkesplanet.
831

   

  En annen betenkelig side ved innstillingen var at primærkommunenes direkte tilskudd til 

museene skulle falle bort, og at man fikk en bevilgning gjennom fylket i stedet. Dette var en 

pulverisering av kommunenes ansvar. Det måtte være en tydelig sammenheng mellom forpliktelse 

og ansvar. Innstillingen satte heller ikke opp konkrete kriterier for å få bevilgning.  Innstillingen 

satte heller ikke opp konkrete regler for tildeling av bevilgningen og drøftet heller ikke problemene 

i forbindelse med mangel på arbeidskraft, som en forutsetning for at museene i skulle fungere.   

   Hovedkritikken gikk likevel ut på at Museumskomiteen hadde innsnevret sitt mandat fra 

departementet, og som følge av dette ikke tatt stilling til det punktet hvor det het at komiteen skulle, 

‖redegjøre for de retningslinjer som bør legges til grunn for den videre utvikling av 

museumsvesenet.‖ Den hadde ikke foretatt noen helhetsanalyse. Museumskomitees Innstilling 

hadde derfor ikke oppnådd å plassere de halvoffentlige museene innen landets eksisterende 

museumsstruktur eller innen det samlede kulturvern. Det var heller ikke foreslått noen plan for 

museene videre utvikling. I stedet hevdet den et statisk museumssyn.  

  Egentlig var både komiteens mandat og innstillingen preget av sektortenkning. Det naturlige 

utgangspunktet ville ha vært å ta for seg hele problemkomplekset norsk kulturvern. I sitt forslag til 

administrative løsninger ville Museumskomiteens Innstilling, om den ble satt ut i livet føre til en 

økt offentlig styring av museene.  

Aksepterte man forslaget om kulturnemnder i kommunene, fikk man regne med en politisering av 

museumsstyrene.  Det ville da ikke være fagfolk eller folk oppnevnt av departementet som kom til å 

sitte i museumsstyrene, men folk valgt på politiske kriterier. Fylkesplanet ville kjenne oppgaven, 

det ville bli en sterkere kontroll av museene. Dette ville sannsynligvis føles smertelig for en del 

museumsfolk.  

  Spørsmålet om lovverk for kulturvernet ble i kritikken også løftet fram. Det var behov for et 

samlet lovverk for all museum- og kulturvernvirksomhet. Begrunnelsen for dette var at 

kulturvernvirksomheten i alt for lang tid hadde manglet en samlet plan for utviklingen. Under de 

rådende forhold på området hadde ikke myndighetene mulighet til å vite hvor ressurssene best 

kunne settes inn. Museumskomiteens Innstilling var til liten hjelp på dette området. Lovverket 

burde inneholde retningslinjer for den samlede ‖kulturvern- og museumsetat‖, og for eventuelle 

fylkeskulturvernnemnder. Dette var viktig for å få samme praksis i alle landets fylker.  

                                                 
831 Ibid., 15. 
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Lovverket burde forvaltes av landets landsdelsmuseer i likhet med det som allerede gjaldt for Lov 

om fornminne. Under disse forutsetningene var det naturlig at Riksantikvarens virksomhet ble 

desentralisert. Dette ville gi større slagkraft.  

  Når det gjaldt administrasjonen av landets samlede kulturvernvirksomhet burde man på 

nasjonalt plan ha et faglig råd. Også på sentralt hold burde man få utbygd administrasjonen helst 

med et direktorat. Hovedbudskapet var at det var museumsvesenet selv som måtte ta styringen. 

Museene måtte melde seg inn i samfunnet snarest, om ikke ble man innmeldt av andre, og da hadde 

man ikke herredømme over utviklingen. Å melde seg inn i samfunnet ville bety, å være den som 

definerte normene for de offentlige bevilgningene. Det ville også være å fastsette hva slags 

materiale et museum skulle arbeide med, hvilke faglige krav som skulle stilles, hvilke befolknings- 

og skolegrunnlag museene skulle vende seg til og hvor stor utstillingsaktiviteten skulle være for å få 

de eller de bevilgninger. 

  I stikkordsform kunne kritikken av Museumskomiteens Innstilling samles i seks punkter. Det 

var kritikk mot det statiske og lite framtidsrettede museumssynet som lå til grunn, en kritikk mot 

mangel på konkretisering av museenes formål sett med statens øyne, en kritikk av pulveriseringen 

av kommunenes ansvar overfor museene, en kritikk mot mangel på et regelverk for tildeling av 

bevilgninger og en kritikk mot en åpning for bruk av unntak som bidro til å svekke museenes 

organisasjon. At Innstillingen heller ikke tok opp spørsmålet om mangelen på arbeidskraft som var 

en forutsetning for at museene skulle kunne virke etter hensikten var kanskje det sterkeste 

ankepunktet, sett med etnologenes øyne.
832

   

 

 

Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) om museumssaken 

 

Museumskomiteens innstilling ble av Kirke- og undervisningsdepartementet presentert i  

St. meld. nr. 93 (1971-72) Om museumssaken og meldingen inneholdt i all vesentlighet komiteens 

Innstilling.
833

 Også Stortingsmelding nr. 93 favnet i prinsippet hele museumsfeltet, men det var de 

halvoffentlige, det vil se de lokale og regionale museene som meldingens i all vesentlighet handlet 

om. I innledningen redegjorde departementet for sin begrunnelse til å legge fram meldingen. Denne 

lå i at utviklingen på denne delen av museumsfeltet del fordret en bedre struktur og funksjons-

fordeling, og dels i de vanskelige økonomiske forholdene som museene hadde. Departementet fant 

derfor situasjonen slik at det var ønskelig med en gjennomgående vurdering av hvordan landets 

                                                 
832 Brev til Kirke – og undervisningsdepartementet vedr. Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift, dater 3. november 1970. 

 
Underskrevet Oddveig Foldøy Solli, Anne-Berit Borchgrevink, Åsmund Eknæs, Per Hvamstad, Åse Asheim Lange og Ragnar Pedersen, referert

 
i 

Museumsnytt (1971): 1, 16-17. 

833 Kirke- og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) Om museumssaken, 1. 
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museumsvesen burde organiseres på lands—og distriktsbasis. De mange små museenes drift og 

økonomi måtte også ses i sammenheng med dette. Likeledes var det nødvendig å få klargjort 

fordelingen av de økonomiske forpliktelsene som staten, fylkene og kommunene hadde på dette 

området. Det var også viktig å finne fram til en ordning som ga en tilfredsstillende fordeling av det 

økonomiske ansvaret, alt etter de ulike institusjonenes oppgaver og karakter.
834

 

  Da Stortingsmeldingen ble lagt ram viste det seg at krefter som virket for en desentralisering 

også innenfor museumspolitikken hadde fått innflytelse på innholdet.. I den forutgående 

høringsrunden ble komiteinnstillingen lagt fram for en rekke instanser. Blant dem var det i særlig 

grad Kulturrådet som stilte seg på de lokale museenes side. Det mest konkrete utslaget i denne 

sammenheng ga seg utslag i at Wilhelmsen, daværende formann i Kulturrådet stilte seg negativ til 

de signaler som statsråd Bondevik hadde antydet i forkant av høringsrunden, nemlig den at staten 

bare skulle påta seg ansvar for de store museene, de mindre var lokalsamfunnets ansvar. En bedre 

løsning var i følge Wilhelmsen å basere bevilgningene på en mer generell fordelingsnøkkel hvor 

utgifter ble refundert etter faste satser. Departementets administrasjon burde bygges ut for å ivareta 

behovet for samordning. Modellen Wilhelmsen lanserte var med det et alternativ tilden statsråd 

Bondevik hadde anført. For mens statsråden ble framstilt å stå for en sentralistisk linje med 

videreføring av fokus på de større museene, sentralmuseene, gjorde Kulturrådet seg til 

desentraliseringspolitikkens talerør.
835

   

  I redegjørelsen for de forslag som departementet ønsket å framføre ble det innledet med at 

Museumskomiteen i prinsippet hadde samlet seg i om tre hovedpunkter. Det ene var en 

desentraliseringstanke som innebar for museene at ansvar og myndighet ble overført til et 

fylkeskommunalt organ oppnevnt av fylkestinget. Det andre var innføring av faste og ordnede 

former for forholdet mellom de lokale og de statlige bevilgningene.  

Departementet fant her at den løsningen som flertallet i komiteen hadde valgt svarte til den som 

gjaldt ved utgiftsfordelingen ved fylkeskommunale videregående skoler. Det tredje var et forslag 

om en samlet organisering av det samlede kulturvernarbeidet, det vil si fornminnesektoren, 

frednings- og bevaringssektoren og museumssektoren med en felles lov for hele området.
836

  

  For så vidt når det gjaldt de lokale og regionale museene, det vil si by- og bygdemuseene, 

distriktsmuseene og fylkesmuseene og som hadde det respektive fylket som sitt arbeidsområde fant 

departementet at desentraliseringslinjen i hovedtrekk hadde fått alminnelig tilslutning. Hvilket 

innebar at fylkene gjennom sine organer måtte trekkes inn i så ve planlegging som det årlige 

budsjettarbeidet. Dette ville sikre at de mindre, lokale kulturhistoriske museene ville få en sikrere 

                                                 
834 Ibid. 

835 Wolff Frydenlund (1989), 87. 

836 Kirke- og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) Om museumssaken, 39. 
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budsjettering og styrket virksomheten. Departementet ga her i hovedsak sin tilslutning til 

innstillingen og sluttet seg i prinsippet til den foreslåtte desentraliseringen. Et helhetsperspektiv var 

likevel nødvendig i forvaltningen av feltet og i samsvar med dette ble det foreslått at distriktene i 

større grad enn tidligere ble overlatt ansvaret for museenes virksomhet og drift. Når det gjaldt 

hvilke museer som denne desentraliseringen burde gjøres gjeldende for var det i første rekke de 

mindre kulturhistoriske museene, det vil si by- og bygdemuseene, distriktsmuseene og 

fylkesmuseene. For departementet var det likevel viktig å finne fram til rasjonelle administrative 

enheter hvor disse museenes virksomhet, administrasjon og økonomi kunne koordineres på en 

tilfredsstillende måte. For disse museene syntes det da også fylkene å peke seg ut som 

hensiktsmessige administrative enheter til dette formålet.
837

  

  En integrering av museumsvirksomheten på fylkesplanet hadde likevel sin forutsetning i at det 

ble bygget opp et administrativt apparat som kunne stå for samordningen av denne delen av 

kulturvernet. Museumskomiteen hadde her foreslått en egen kulturvernnemnd. Departementet på sin 

side ønsket å sette forvaltningen av museene inn i sammenheng med resten av kultursektoren og 

foreslo at kulturaktivitetene organisatorisk ble samlet under ett, eller i alle fall et fåtall av 

folkevalgte organ. Forutsetningen var at det innenfor fylkesadministrasjonen ble bygget ut et 

tilfredsstilende administrasjonsapparat som også skulle innebefatte forvaltningen av museene. Med 

dette som utgangspunkt foreslo derfor departementet at museumssakene politisk i fylket ble lagt til 

de fylkeskommunale kulturutvalgene. Sekretariatet for kulturutvalgene burde dernest legges til den 

fylkeskommunale kulturvernadministrasjonen med fylkeskonservatoren som faglig instans.
 838

 

  Museumskomiteen hadde i sin Innstilling gått inn for å få etablert et fast regelverk for en 

planmessig samordning av utgiftfordelingen mellom de offentlige instanser som bidro til å 

finansiere museenes drift, det vil si staten fylkeskommunene og kommunene.  

Komiteen hadde her foreslått en utgiftsdekning basert på graderte tilskuddsatser, og at berettigelse 

til tilskudd forutsatte at museet hadde en viss størrelse. I den sammenheng var departementet mer 

vidtrekkende og åpnet også for at ordningen også kom de geografisk spredte lokalmuseene til gode. 

Det var også viktig for departementet å komme fram til en ordning som la mulighet for langsiktig 

planlegging, representerte de mest fundamentale spørsmålene når det gjaldt statens håndtering av 

museums-politikken og at ordningen kunne passes inn i de rammer som ville komme for kulturfeltet 

i de kommende årene.
839

  

                                                 
837 Ibid. 

838 Ibid., 40. 

839 Fra statens side i første rekke de rammer som ble satt i henholdsvis Kyrkje – og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding  nr. 8 (1973-74)
 

 Om organisering og finansiering av kulturarbeid og Kyrkje- og undervisningsdepartementet  og Stortingsmelding  nr. 52 (1973-74) Ny 

kulturpolitikk.  
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I prinsippet åpnet departementet med dette opp for at alle landets lokale og regionale museer få 

tilskudd fra det offentlige, uavhengig av om de var fylkeskommunale, kommunale, selveiende (dvs. 

stiftelser) eller eid av foreninger så lenge deres formål var drift av faste offentlige tilgjengelige 

samlinger. I denne sammenheng så departementet det også som en naturlig følge av den 

desentraliseringslinje som det i meldingen var lagt opp til at fylkeskommunen fikk en sentral rolle i 

vurderingen av behovet for offentlige midler til museumsvirksomheten og disponeringen av de 

offentlige midlene som ble stilt til rådighet. Den fordelingsnøkkel departementet mente burde ligge 

til grunn når det gjaldt statens medvirkning i finansieringen var de i tråd med Museumskomiteens 

flertall, det vil si en gradert prosentsats fra 30 prosent til 75 prosent etter de samme retningslinjer 

som for statens tilskudd til de fylkeskommunale videregående skolene.
840

 Det innebar at det statlige 

tilskuddet til museene kom til å variere fra fylke til fylke. 

  Når det gjaldt den desentraliseringslinje som det var lagt opp til i meldingen var departementet 

inneforstått med den bekymring som var kommet inn i forbindelse med høringsrunden at en 

desentralisering av museenes administrasjon ikke skulle føre til at staten på sin side oppga et hvert 

ansvar for den videre utviklingen av museumsvesenet. Kulturrådet hadde blant frontet denne 

bekymringen og hadde utalt at desentraliseringslinjen burde gjennomføres i takt med en ‖klar 

offensiv kulturpolitisk målsetting‖. Til ¨å fremme denne målsettingen foreslo Kulturrådet 

opprettelsen av et eget Statens museumsråd som skulle være et koordinerende, kontrollerende og 

rådgivende organ, samtidig som det også skulle ha mulighet til å være en initiativtaker når det gjaldt 

prinsipielle spørsmål og felles saker for museumsfeltet. Departementet på si side så verdien i dette 

og var inneforstått med det behov for koordinering og planlegging av virksomhet og utvikling som 

Stortingsmeldingen la opp til.
 841

  

  Et punkt som departementet til sist drøftet i meldingen var det behov for en lov for 

kulturvernfeltet som Museumskomiteen hadde lansert. I den sammenheng var det spørsmålet om i 

hvilken grad tilskuddsordningen til museene skulle lovfestes som opptok departementet.  

En slik lovfesting kunne ha sine fordeler, ettersom det ville skape klare og forpliktende 

retningslinjer for de berørte partene. På den annen side så departementet ikke at det forelå 

tilstrekkelig grunn til å lovfeste forholdet, dersom man gjennom avtale med fylkene rent faktisk 

kunne oppnå at den tiltenkte ordningen kunne gjennomføres i tråd med intensjonene. Prinsipielt så 

også departementet også helst at ordningen kunne gjennomføres ved avtale mellom partene, og ikke 

gjennom et lovpåbud.
842

 

                                                 
840 Ibid.,41. 

841 Ibid.,43. 

842 Ibid.,44. 
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Stortingsmelding nr. 93 (1971 – 72) Om museumssaken ble behandlet i Stortinget 15. mars i 1973. I 

innledningsforedraget fastslo saksordfører lars Roar Langslet fra Høyre at landets museer nå var i 

ferd med å bli løftet ut av den Tornerosesøvn som myndighetene hadde latt landets museer falle i og 

løftet opp til den mer sentrale plassering i helhetsbildet av kulturpolitiske oppgaver hvor de hørte 

hjemme.
843

  

  Den desentraliseringsmodellen som det var lagt opp til støttet Langslet dessuten fullt ut. En 

hovedlinje i norsk kulturpolitikk ville i framtiden ligge i en bevisst strategi for å stimulere 

egenaktiviteten i lokalsamfunnet. I denne nye sammenheng lå det en stor mulighet for de fleste av 

landets museer ettersom det i norsk sammenheng bare var museene i tillegg til bibliotekene som 

kunne oppvise en stor spredning og med være med på å legge til rette for den regionale 

kulturutviklingen som signalene i den nye kulturpolitikken la opp til.
844

  

  Kirke og undervisningskomiteen som hadde hatt meldingen til behandling hadde i sin 

innstilling vektlagt at museenes viktigste felt de kommende årene ville ligge i formidlings-

opppgaven. På den annen side lå det i sakens natur at for å drive god formidling måtte man ha noe å 

formidle og det innebar at også museenes samlingsforvaltning og kunnskapsproduksjon måtte 

vektlegges. I praksis ville denne vektleggingen av den utadrettede virksomheten innebære at 

museene etter hvert måtte få midler til å satse mer på tilbud som kunne fange inn et bredt spekter av 

aktiviteter, fra forskning og undervisning til en avkobling og rekreasjon. Museene burde i den 

sammenheng også satse på mer oppsøkende virksomhet og flytte museets utstillinger og virksomhet 

ut av museene og inn på nye arenaer. Komiteen hadde også vektlagt museenes særlige ansvar 

overfor skolene og voksenopplæringen.
845

  

  Det viktigste trekket ved nyordningen var likevel at de fleste av landets halvoffentlige museer 

nå skulle organiseres i et fylkeskommualt mønster, og inngå i en støtteordning basert på at fylkene 

utarbeidet og vedtok museenes budsjetter og at staten betalte en andel som svarte til fordelings-

nøkkelen for statstilskuddene for de videregående skolene. Komiteen hadde i denne sammenheng 

også sluttet seg til departementet forslag om å legge denne forvaltningen til fylkeskommunens 

kulturorgan, både politisk og administrativt.  

Begrunnelsen lå i ønsket om å se kulturarbeidet i fylkene som en helhet. Når man ikke hadde valgt å 

følge Museumskomiteen forslag om å knytte tilskuddsordningen til fylkeskonservatorene var det 

også av habilitetsårsaker. De fleste av landets fylkeskonservatorer var også ledere av museer som 

inngikk i ordningen.
846

  

                                                 
843 Stortingsforhandlinger 1973,7 d behandlet i Stortingstidende 1973, 2183, saksordfører Langslet. 

844 Ibid., komiteordfører Langslet. 

845 Ibid., 2184, komiteordfører Langslet. 

846 Ibid., 2185, komiteordfører Langslet. 
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Når et gjaldt sentraliseringslinjen og den framtidige organiseringen av både museumsfeltet og 

resten av kulturfeltet på fylkesnivå og i kommunene var Langslet ydmyk. De framsatte løsninger 

var nye i norsk kulturpolitikk og følgen var at: 

 

‖Vi bør ikke se bort fra at denne organiseringsform innebærer en viss risiko. Vi satser på et mønster som ennå ikke 

eksisterer, og fremfor alt: vi satser på en interesse som det foreløpig ikke er lett å måle. Svært meget vil avhenge av 

at det enkelte fylke kjenner sitt ansvar og har vilje til å satse. Hvis interessen ikke er levende, risikerer vi at det nye 

mønster blir livløst, og det kan oppstå større ulikheter i aktivitetsnivå mellom fylkene innbyrdes.‖
847

 

 

Med bakgrunn i denne usikkerheten og faren for at staten skulle miste en posisjon i utviklingen av 

landets framtidige museumsvesen hadde komiteen støttet forslaget om å opprette et Statens 

museumsråd. Et spørsmål hadde likevel voldt komiteen mer hodebry enn de øvrige i meldingen det 

var hvilke museer som skulle komme inn under ordningen. I denne sammenheng ønskt komiteen 

derfor klarere retningslinjer for ordningen enn hva som var trukket opp i meldingen før ordningen 

ble satt ut i livet. Prinsipielt var komiteen likevel av den oppfatning at museer som først og fremst 

hadde en regional innsiktning, enten fordi emneområdet var knyttet til regionen, eller fordi 

virksomheten var regionalt begrenset, burde inngå i det nye mønsteret som Stortingsmeldingen la 

opp til. De museene som i første rekke var landsomfattende, i emnefelt og virksomhetsområde 

burde det finnes andre løsninger for.
848

  

 Desentraliseringstanken i museumspolitikken skulle på denne måten ikke trekkes så langt at 

den også omfattet landets sentrale museer. Essensen i Stortingets debatt var i tillegg til den 

forventning som lå i at de halvoffentlige museene nå skulle sikres bedre rammevilkår og at 

forvaltningen av dem skulle skje innenfor en samlet kulturforvaltning, var likevel de forventninger 

som lå i museenes rolle i formidlingen, overfor skolene og det brede publikum generelt. Her var 

enigheten stor mellom de ulike partienes representanter.
849

 

 At det ikke var funnet plass for det øvrige kulturvernet ble på sin side trukket fram av enkelte 

representanter som negativt. Begrunnelsen for dette hadde både vært faglig og organisatorisk. Blant 

annet ble Fortidsminnesmerkeforeningens arbeid i liten grad ivaretatt i den framlagte meldingen. 

Statsråd Kristian Skulberg kom i sitt innlegg inn på den organisatoriske årsaken som lå i den nært 

forestående overføringen av ansvaret for det statlige engasjementet overfor foreningen ville bli 

overført til Miljøverndepartementet. Det ville derfor være dette departementet som skulle følge opp 

dette.  

                                                 
847 Ibid., 2185-2186, komiteordfører Langslet. 

848 Ibid., 2186, komiteordfører Langslet. 

849 Foruten saksordfører Langslet understreket både Torbjørn Kulltorp fra Arbeiderpartiet, Berte Rognerud fra Høyre, Tor Hovi fra Arbeiderpartiet
 

 og komiteformannen Per Karstensen fra Arbeiderpartiet, Paul Thynness fra Høyre og Kristian Halse fra Venstre denne oppgaven som en av 

museets viktigste i sine innlegg.  



 336 

Under det samme departement sorterte også Riksantikvaren og med det kulturminnevernet. 

Stortingsmelding nr. 93 om museene var framlagt av Kirke- og undervisningsdepartementet og 

forholdt seg derfor til dette departementets ansvar i kulturvernet.
850

 

  De representanter som tok til orde i Stortinget i saken var gjennomgående samstemte når det 

gjaldt forventningene til den utviklingen i museumsfeltet som Stortingsmelding nr. 93 la grunnlag 

for. Et lite tilløp til disputt til hvem som hadde æren for denne positive utviklingen kom det også til 

ved at Thorbjørn Kulltorp ra Arbeiderpartiet viste til at melding føyde seg inn i rekken av positive 

initiativer som var tatt av regjeringen Bratteli.
851

 Kulltorp ble i den forbindelse på det sterkeste 

imøtegått av Høyres Berthe Rognerud som viste til at i løpet av de ti årene hun hadde sittet som 

saksordfører for museumsbevilningene under Arbeiderpartiets regjeringsstyre hadde det vært lite av 

positiv utvikling å spore for museene. Initiativet til Museumskomiteen hadde vært tatt av 

regjeringen Borten som også hadde forberedt meldingen.
852

 

  Det tok likevel noe tid før gjennomføring av de økonomiske tiltakene som både Museums-

komiteens Innstilling og stortingsmeldingen hadde bebudet ble satt i verk. I de fem årene som fulgte 

mellom Museumskomiteens Innstilling ble framlagt i 1970 og tilskuddsordningen for halvoffentlige 

muser ble iverksatt i 1975 oppsto et vakuum. Allerede på årsmøtet i 1970 anmodet museene styret 

med å forsere arbeidet med Museumskomiteens Innstilling.
853

  

  På årsmøtet året etter, gjorde styreformann Halvor Landsverk rede for den kritiske 

økonomiske situasjonen som museene befant seg i, ikke minst fordi statens tilskudd ikke hadde 

fulgt den generelle budsjettutviklingen siden 1967. Landsverk refererte også til statsråd Bondevik 

som skulle ha uttalt at han forutsatte at budsjettet i 1972 skulle ha en ny tilskuddsordning for 

museer og samlinger, men disse løftene var ikke innfridd.
854

  

  Da tilskuddsordningen kom i 1975 ble den det viktigste resultatet av Stortingsmelding nr. 93. 

Intensjonen om styring av museumsfeltets utvikling mislyktes imidlertid.  Snarere virket 

tilskuddsordningen som en generator i opprettelsen av nye, små museer.  Introduksjonen førte med 

seg en helt ny form for offentlig styring av museene.  Reglene bygget på ordning med 

fylkeskommunale tilskudd og refusjon fra staten etter fastsatte satser. Med dette fikk finansieringen 

en desentralisert profil.  Fra 1978 var alle landets fylker med i ordningen.   

                                                 
850 Stortingsforhandlinger 1973,7 d behandlet i Stortingstidende 1973, statsråd Skulberg, 2205. 

851 Ibid., 2187, representanten 2187. 

852 Ibid., 2188, representanten Rognerud. 

853 Norske Kunst – og kulturhistoriske Museer, Årsmøte i Tromsø 1970, Norske museers landsforbund , i Årsberetninger og årsmøter 1960 – 75 ,  

De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1976), 289. 

854 Norske Kunst – og kulturhistoriske Museer, Årsmøte på Fagernes 1971, i Årsberetninger og årsmøter 1960 – 75, Norske museers landsforbund, 
 

 
De Kunst- og Kulturhistoriske museer. (Oslo 1976), 318. 
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De museene som kom inn under ordningen kom til å bedre sin økonomiske situasjon betraktelig. 

Det ‖uregjerlige‖ mangfoldet som Kirke- og undervisningsdepartementet helt fra 1900 aktivt hadde 

søkt å motarbeide, var nå det samme departement som la til rette for å styrke.  

Politisk ble museene tillagt en langt mer instrumentell funksjon enn hva tidligere hadde vært tilfelle. 

De skulle i sitt miljø fungere både som kulturbevarer og kulturformidler, samtidig som de også 

skulle spille rollen som aktiv deltaker i det samlede kulturlivet.  Desentraliseringsmodellen bidro 

også til å styrke fylkeskommunens rolle i kulturforvaltningen  

 I den påfølgende Stortingsmelding nr. 8 (1973-74) Omorganisering og finansiering av 

kulturarbeid, lagt fram av regjeringen Korvald, var de statlige føringene en økt oppmerksomhet om 

organisering og finansiering av kulturarbeidet i distriktene og at de respektive kulturområdene både 

skulle sees i sammenheng og som en del av den allmenne samfunnspolitikken. Stortingskomiteen 

gikk da også inn for at de statlige bevilgningene til museene måtte øke mer enn den generelle 

økningen i statens budsjetter, og dette ble gjentatt i den påfølgende Korvaldregjeringens 

kulturmelding.
855

  

 

 

 

4.3.      

SAMMENFATNING 
 

Overskriften i denne siste delen av avhandlingen er ‖De forløste museene‖. Innbakt i det begrepet 

ligger samtidig med de lokale og regionale museenes anerkjennelse av statlige myndigheter som 

sentrale samfunnsinstitusjoner også rammevilkår som bidro til å gjøre denne samfunnsoppgaven 

mulig. Etterkrigsårene og uviklingen utover 1950- og begynnelsen av 1960-årene skulle på den 

andre siden i liten grad bære med seg at dette skulle bli museenes situasjon ved inngangen til 1970-

årene. Det var lite å si på engasjementet når det gjaldt opprettelse av nye museer.  

 I overkant av 60 nye museer ble opprettet i løpet av disse årene. Et nytt aspekt i opprettelsen 

var dessuten at kommunene nå i sterkere grad enn tidligere medvirket til både opprettelsen av 

museer og i driften av dem. Den gruppen museer som økte mest i omfang var bygdetunene, det vil 

si små anlegg, gjerne bestående verneverdige bygninger på sitt opprinnelige sted. Styret i Norske 

museers landsforbund ytret sin bekymring i denne forbindelse. Opprettelse av bygdetun var gjerne 

dårlig organisatorisk og økonomisk forankret og følgen kunne bli at de etter noen år ville stå til 

forfall. De samlinger som fantes her ville også stå i fare for å bli ødelagt. Bygdetunene burde av den 

grunn organisatorisk legges til et bygdemuseum.  

                                                 
855 Kirke- og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding nr. 8 1973-74, Om organisering og finansiering av kulturarbeid. 
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Bygdemuseene på sin side opplevde i disse årene en slags renessanse når det kom til deres 

legitimitet som bygdesamfunnets kulturvernsenter. Landslaget for bygde- og byhistorie var her en 

god støttespiller som understreket bygdemuseenes betydning for den lokalhistoriske forskningen, 

bygdegranskingen. Noe forenklet kan det derfor hevdes at Rikard Berges visjon om bygdemuseet 

fra 1907 i etterkrigstiden var i ferd med å bli en realitet. 

  Jeg har i denne delen av avhandlingen presentert noen av de viktigste museumspolitiske 

initiativene fra statens side overfor lokale og regionale museer fra etterkrigsårene og fram til cirka 

1970. Kronologisk kan disse 25 årene deles inn i tre bolker, nemlig de første etterkrigsårene, årene 

mellom 1950 – 60, og utviklingen fram mot 1970-tallet. Jeg har i min undersøkelse valgt å avslutte 

ved framleggingen av Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) Om museumssaken i Stortinget i 1973. 

Den påfølgende utviklingen representerer i seg selv et stort forskningsprosjekt og ville således ha 

sprengt denne avhandlingens rammer. Politikkutviklingen etter 1970 og fram mot tusenårsskiftet, er 

også i større grad undersøkt enn hva som kan sies for det tidsrom jeg har valgt å undersøke.  

  I årene mellom 1945 og 1973 satt Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon i nærmere 20 år. 

Spørsmålet blir da om den politikk som ble ført i sin motivering og sitt innhold i vesentlig grad var 

forskjellig fra den politikk som tidligere var blitt ført av de borgerlige partiene. Kulturpolitikken, 

som politikkutviklingen på andre samfunnsområder under Arbeiderparti-regjeringene, kan sies å ha 

vært preget av en sterk tillit til sentralstyrt planlegging. Når det kommer til museene var likevel det 

konkret utslag av denne planleggingstroen initiert fra Norske museers landsforbund gjennom 

Landsplanen av 1947. Nå hadde initiativet i og for seg en statlig forankring ved at planens inndeling 

i ulike museumskategorier ble knyttet opp mot hvilke museer som burde ha ildsikre bygninger. 

Dette var bygninger som blant annet ble finansiert av de ekstraordinære tilskuddene fra 

Pengelotteriets overskudd. Landsplanen av 1947 framsto på denne måten som et resultat av 

landsforbundets behov for et planverktøy som kunne regisseres inn i et bredere anlagt statlig 

planleggingsregime på kulturområdet. Planen representerte i liten grad noen ny tilnærming i 

spørsmålet om den innbyrdes kategoriseringen av museumstyper og funksjoner museene i mellom. 

Den videreførte på mange måter Hans Aalls museumshieraki fra 1916, med sentralmuseene øverst, 

distriktsmuseene og fylkesmuseene i en mellomposisjon og lokalmuseene nederst. Det nye i 

landsforbundets kategorisering var likevel at distrikts- og fylkesmuseene nå også snarest burde 

sikres slike bygninger. Disse museenes hadde utviklet seg i en retning av større faglighet og det var 

behov for å bygge opp samlinger utenom utstillingene.  

  Min gjennomgang av stortingsdebattene rundt museumsbevilgningene i disse årene 

synliggjorde at det i tillegg til den årlig tilbakevendende bekymring om museenes vanskelige 

økonomi, ble motiveringen for statens interesse supplert med nye aspekter.  
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Det nye lå i at selv om det nasjonale og lokalt identitetsbyggende oppdraget i museenes virksomhet 

fremdeles var et viktig aspekt, var dette i løpet av mellomkrigstiden føyd til andre viktige 

begrunnelser. Nasjonalstaten Norge var et faktum, og visse forestillinger om nasjonalitet hadde 

festet seg. Samtidig kan noe av veksten i nye bygdemuseer og bygdetun sees i lys av 

etterkrigstidens kulturelle gjenreising av ‖det norske‖. Museumspolitikken i stort tok likevel nå del i 

et større prosjekt, nemlig kampen om befolkningens fritid. Med den økte fritidens trussel om 

lediggang og unytte, skulle folkeopplysningen settes inn, supplert og støttet av kultur og kunst. 

Samtidig økte kravet om større faglighet i museenes virksomhet, i kombinasjon med en økende 

profesjonalisering av feltet. 

  1950- og 1960-årene kan for de lokale og regionale museenes del derfor også beskrives som 

en begynnende profesjonaliseringsfase, med vekt på oppbygging av et undervisningstilbud for 

kommende konservatorer. På noe sikt kunne slike stillinger også bli opprettet i et større antall 

regionalt og lokalt, og da var det viktig at den utdannelsen som nye kandidater fikk var tilpasset de 

oppgaver som ventet dem i disse museene. Opprettelsen av et professorat i etnologi ved 

Universitetet i Oslo i 1950 framsto i den sammenheng som en milepæl. Norske museers lands-

forbunds arbeid med å organisere en mer praktisk orientert tilleggsutdannelse for vitenskapelig 

utdannede musumsfolk var et annet tiltak. I profesjonaliseringen lå samtidig innbakt forestillinger 

om faglig utvikling, forskning og kunnskapsproduksjon, både i universitetsmuseene og i de mindre 

bygdemuseene. Denne utviklingen forutsatte en standard, en faglig norm og en utdanning som 

kunne imøtekomme de krav som den faglige normen fordret, også i de lokale og regionale museene. 

Konsolideringen av etnologien som universitetsfag, og som noe i nærheten av en profesjons-

utdanning for kandidater som ønsket å arbeide i lokale og regionale museer, bidro også til å skape 

en ny generasjon fagutdannede museumsfolk. Etnologiens metodiske og vitenskapelige tilnærming i 

studiet av folkekultur og vektleggingen av den materielle kulturen, bidro til en profesjonalisering av 

både arbeidet med museenes samlinger og deres formidling. 

  Ytterligere to hendelser som bidrar til å forsterke bildet av profesjonalisering bør trekkes fram 

i denne sammenheng. Det ene var opprettelsen av stillingen som statens museumsdirektør, det andre 

var fylkeskonservatorstillingene som nå etter hvert begynte å komme i de ulike fylkene. Norske 

museers landsforbund hadde helt siden stiftelsen i 1918 formulert behovet for mer faglig hjelp ved 

de lokale og regionale museene. Fra midten av 1950-årene fikk forbundet en støttespiller i Statens 

museumsdirektør. Nå var sammenfall i interesse mellom disse to aktørene kanskje som forventet, 

sett på bakgrunn av at stillingen var foranlediget av Norske museers landforbund, og den formen 

som stillingen fikk med sin kobling både til departementet og forbundet. Det nye var likevel at det 

som opprinnelig hadde vært en viktig sak for landsforbundet, nå fikk en alliert, mer strategisk 

plassert i forhold til departementet.  



 340 

Løsningen på behovet for mer faglig hjelp kom gjennom et forslag om opprettelse av statslønnede 

stilinger som fylkeskonservatorer. Kirke- og undervisningsdepartementet aksepterte både 

landsforbundets problembeskrivelse og løsningsforslag, da det i Stortingsproposisjon nr. 1 (1961-

62) slo fast at de lokale museene som ble styrt av lekfolk trengte sakkyndig hjelp og tilsyn. For å 

løse dette problemet framla departementet for Stortinget den samme løsningen som 

forslagsstillerne, nemlig opprettelse av fylkeskonservatorstillinger.  

  Departementet endret likevel noe på finansieringen ved at det foreslo at stillingene skulle være 

et spleiselag mellom staten og fylkene, og ikke rent statslønnnede stillinger. Stortinget sluttet seg til 

forslaget og opprettelsen av stillinger begynte gradvis. En viktig side av fylkeskonservatorene 

arbeid var å være en faginstans for sakkyndig hjelp og tilsyn med lokalmuseene. Stillingene ble i 

tillegg innplassert i en byråkratisk struktur, nemlig fylkeskommunene. Fylkekonservatorene hadde 

likevel en stor grad av arbeidsautonomi innenfor denne strukturen. Opprettelse av fylkes-

konservatorstillinger hører samtidig hjemme i en mer overordnet forståelsesramme. Både Norske 

museers landsforbund og departementet oppfattet lokalmuseene, som i stor utstrekning var drevet 

av lekfolk, som problematiske, også faglig sett. Opprettelse av fylkeskonservatorstillinger var 

derfor også et tiltak som skulle bidra til å løse problemet med lokalmuseenes manglende faglighet. 

Fokuset på disse stillingene føyde seg på den måten inn en virkelighetsoppfatning av at de lokale 

museene var problematiske i museumsstrukturen. Med det representerte opprettelsen av 

fylkeskonservatorstillinger en videreføring av den virkelighetsdefinisjon som hadde framstått som 

førende i departementets og Stortingets bilde av lokale og regionale muser som noe uregjerlig og 

hvor disiplineringstiltak var nødvendig. I denne sammenheng ikke minst faglig sett.  

  På den annen side viser min gjennomgang i disse årene at lokale og regionale museer ikke kan 

sies å ha framstått som noe satsingsområde kulturpolitisk sett fra statens side. Dette var forhold som 

på ingen måte ble bedret gjennom den sentralt organiserte kulturpolitikken som preget bildet på 

1950- og 1960-tallet. Et grunntema i disse årene var de vanskelige økonomiske og personellmessige 

forholdene i museene. Ansvaret for de lokale og regionale museene lå i første rekke hos frivillige, 

og selv om enkelte av dem mottok både statlige, fylkeskommunale og kommunale bidrag, var disse 

svært få. Virksomheten ved museene var på denne måten avhengig av i hvilken grad museene selv, 

gjennom arrangementer og gaver, klarte å skape et økonomisk driftsgrunnlag. En illustrasjon på 

dette var at bare et fåtall av de regionale museene hadde fast ansatt personale, og for de flestes 

vedkommende var det her snakk om stillinger som vaktmestere og håndverkere. Når det gjaldt de 

lokale museene var disse stort sett uten fast personale og driften ble på den måten avhengig av 

frivillig innsats fra lokale krefter. Interessant er det likevel at de vanskelige rammevilkårene ikke 

synes å ha hatt noen særlig effekt på engasjementet med å opprette nye lokale museer.  
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Framstillingen av museenes status ved inngangen til 1970-tallet kunne ha sluttet her, om ikke noe 

var i ferd med å finne sted. En rekke initiativ, noen av dem med opphav i mellomkrigstiden, bidro 

til at utviklingen beveget seg i en ny retning. Dette selv om de store endringene ikke inntrådte før 

mot slutten av 1970-tallet.  

  En instans som kom til å virke positivt for museene var etableringen av Kulturfondet i 1965.  

Ved denne fikk museene tilgang til nye midler for iverksetting av prosjekter og tiltak. Gjennom 

Kulturrådet som forvaltet fondet fikk også museene en statlig aktør som ble gitt en relativt sett fri 

stilling i forhold til departementet og Stortinget i sine beslutninger. Et annet initiativ var oppnevning 

av Museumskomiteen i 1967.   

 I forsøkene på å demokratisere kulturen fulgte en prosess som kan karakteriseres som et 

moderniseringsprosjekt, satt i bevegelse av mennesker som hadde en drøm om at kunst og kultur 

skulle bli hele befolkningen til del. 1950-årenes tro på at velstandsøkning ville resultere i større 

søkning av publikum til kulturinstitusjonene og med det borge for både deres økonomi og drift var i 

løpet av 1960-årene avløst av en større erkjennelse om at kulturinstitusjoner som kulturinstitusjoner, 

som teatre, museer og opera ikke kunne drives uten offentlig støtte. Erkjennelsen i kulturlivet 

beveget seg også i retning av at man også på dette samfunnsfeltet måtte komme fram til 

finansieringsordninger, i likhet med det som fantes i skoleverket og de som ble lagt til grunn i 

forskningen. Troen på at den økonomiske veksten ville gjøre offentlig støtte til kulturlivet 

overflødig, var i ferd med å forsvinne. Følgen var at samfunnet, det vil si det offentlige, måtte påta 

seg et langt større, og mer permanent økonomisk ansvar for kulturlivet, enn hva som tidligere hadde 

vært tilfelle.  

  På 1960-tallet vokste det samtidig fram nye tanke- og idéstrømninger. Overført på 

kulturpolitikken kom de til syne i at også det sentralstyrte kulturprosjektet, med sin sentralt 

organiserte ‖overrisling‖ av kulturtilbud til landets ytterste utkanter, var i ferd med å miste sin 

gyldighet. I et vekselspill mellom retorikk og lokalt engasjement, ble det også skapt et nytt og 

entydig narrativ for ikke bare de regionale museene, men også de lokale. Desentraliserings-

politikken hadde for sin del historiske tradisjoner å vise til i norsk sammenheng. Det nye var 

anerkjennelsen av disse tradisjonene som ideologisk ramme for en praktisk politikk. De lokale og 

regionale museene fikk med den nye kulturpolitikken satt det frivillige kulturvernarbeidet i sentrum. 

Ideologisk ble denne orienteringen politisk begrunnet med at det museale kulturvernmønsteret som 

de statlige museene dannet var skapt mer ut fra spesielle forutsetninger enn ut fra et behov for et 

harmonisk oppbygd og representativt, landsgyldig musealt kulturvern. Denne oppgaven ble nå en 

offentlig – en statlig – ansvar.  
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Det ‖utvidete kulturbegrep‖ ble introdusert. Et kulturbegrep som la vekt på utjamning distriktene i 

mellom, kulturell egenaktivitet, administrativ desentralisering og delegering av beslutnings-

myndighet. Det utvidete kulturbegrep hadde som mål å gi alle grupper av befolkningen anledning til 

kunstopplevelse og kulturell egenaktivitet. Ambisjonen var kulturell distriktsutbygging.  

  Kulturpolitikken skulle videre være et virkemiddel til å fremme trivsel og miljø og den skulle 

være med på å fremme personlig velferd. I denne sammenheng framsto demokratiperspektivet også 

retningsgivende. Tilgang til kultur var en rettighet på lik linje med øvrige samfunnsgoder. 

Hovedoppgaven for den statlige kulturpolitikken ble hevdet å være å gi økonomisk grunnlag for de 

kulturaktiviteter som ikke kunne utøves forsvarlig ved å være avhengig av et ‖marked‖ eller 

gjennom egenfinansiering. Organisasjonsapparatet skulle legges til rette for dette.  

  Å utforme en offentlig kulturpolitikk ble samtidig sett på som et redskap til å forme samfunnet 

og fremme utvikling. Begrepet utviking fikk et nytt innhold. Utvikling i kulturpolitisk sammenheng 

skulle ikke lenger bare dreie seg om spredning av kultur fra sentrum.  Det skulle også legges vekt 

på å utvikle livskvaliteten til det enkelte mennesket ved å gå ut fra lokale historiske, sosiale og 

kulturelle forhold. Om man skulle lykkes i dette ville det kreve institusjonelle og administrative 

reformer. Disse reformene ble sett på som nødvendige om man skulle nå nye mål i kulturpolikken, 

nemlig det å styrke den lokale identiteten og den norske deltakelsen i kulturen. 

 Den Stortingsmeldingen som regjeringen Bratteli la fram i 1973 og som var initiert av 

samlingsregjeringen Borten i 1967, ble utarbeidet innenfor denne kulturpolitiske konteksten, 

kjennetegnet av ‖det utvidete kulturbegrep‖, demokratiperspektivet og en generell politisk 

desentraliseringslinje. Ved å knytte museene til fylkenes øvrige kulturetat, både politisk og 

administrativt, ønsket dessuten departementet å sikre at institusjonenes administrative oppgaver ble 

ivaretatt samtidig som fylkene fikk en mulighet til å inkorporere museene i den øvrige 

kulturvirksomheten som fylket hadde ansvar for. Det hele kunne på mange måter minne om en 

forvandlingsprosess hvor de lokale og regionale museene, som tidligere i svært liten grad hadde 

vært et statlig anliggende, nå ble løftet fram som landets bærende museumsinstitusjoner innenfor 

rammen av den nye kulturpolitikken. 
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SLUTTORD  

POLITIKKUTVIKLINGENS LANGE LINJER  
 

Målet med avhandlingen har vært å undersøke nærmere den statlige politikkutviklingen for gruppen 

lokale og regionale museer i årene mellom 1900 og cirka 1970. Framstillingen har vært disponert i 

tre kronologiske hovedavsnitt, henholdsvis tidsrommene 1900 – 1920, 1921 – 1945 og 1946 – cirka 

1970. Avsnittenes overskrifter er valgt for å gjenspeile en politikkutviklingsprosess hvor første fase 

kan sies å ha vært kjennetegnet av saksfeltets definering, deretter en fase etterfulgt av saksfeltets 

institusjonalisering for til sist å avrundes med saksfeltets endelige konsolidering. Disposisjon er 

valgt på bakgrunn av de opplysninger og meningsytrninger som kildegrunnlaget beretter om, og jeg 

har i undersøkelsen funnet utviklingstrekk i materialet som bygger opp under min hypotese om at 

den statlige politikkutviklingen på dette området kan føres tilbake til 1900-årsskiftet. 

Min undersøkelse av stortingsrepresentantenes argumentasjon rundt spørsmålet, om hvorfor 

staten skulle engasjere seg i saksfeltet lokale og regionale museer, har vist at den var å finne i 

innskrivingen av museene i et folkeoppdragende prosjekt med vekt på lokalt forankret 

identitetsbygging og demokratiforankring. Men når det kom til hvordan museene først ble anerkjent 

som mottaker av statstilskudd, kan dette tilskrives et fenomen som i daglig tale betegnes som 

"stortingsregjereri". Det vil si at Stortinget på eget grunnlag fattet et vedtak i strid med 

departementets innstilling og forutgående vurderinger Dette skjedde i forbindelse med innvilgelse 

av statsbidrag til museene i Skien og Tønsberg i 1899, for budsjettet 1899/1900. Min gjennomgang 

viste også at dette ikke var eneste gang det kom til å skje at Stortinget gikk i mot departementets 

anbefalinger. Av andre eksempler kan nevnes Stortingets avvisning av departementets forslag om å 

utlukke bygdemuseene fra statsbidrag i 1923, samt Stortingets tilbakevendende initiativer for å 

hindre reduksjon av statsbidragene til lokale og regionale museer i mellomkrigstiden. På denne 

måten var det i de første tiårene og under mellomkrigstiden tilløp til dissens mellom Stortinget og 

departementet i tilnærmingen til saksfeltet og hvor Stortingets tilnærming har gått i favør av 

museene. 

Det fremste kjennetegnet ved politikkutviklingen i de første tiårene av 1900-tallet var likevel 

arbeidet med å utforme prinsipper og retningslinjer. Gjennom retningslinjer og forvaltingsprinsipper 

var hensikten å innordne saksfeltet i den øvrige museumspolitikken og med det gjøre statens 

engasjement på området forutsigbart. Vedtaket om retningslinjer for statsbidraget i 1911 

representerte i så måte en viktig milepæl i arbeidet. Det økende antallet museer bekymret samtidig 

Stortinget i den forstand at belastningen på statsbudsjettet kunne bli for stor.  
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For departementet og det museumsfaglige miljøet var bekymringen i første rekke knyttet til 

innsamlingen og samlingsforvaltningen. Retningslinjer for en hensiktsmessig arbeidsfordeling de 

ulike museene i mellom var på sin side mer komplisert å komme fram til. Gjennomgang av 

argumentasjon og begrunnelser for behovet av retningslinjer på dette området la for dagen at ideen 

om den ideelle funksjonsfordeling bygget på en oppfatning om at landets respektive museer burde 

innplasseres i et hierarki med sentralmuseene øverst, deretter fylkesmuseer, distriktsmuseer og 

bygdemuseer. Forslaget til denne inndelingen hadde sitt utspring i det museumsfaglige miljøet ved 

inngangen til 1900-tallet og en mulig modell av dette hierarkiet kan vi blant annet finne i Hans 

Aalls skrift fra 1916 Om store og smaa kulturhistoriske museer. Argumentasjonen som underbygget 

denne modelltenkningen bar preg av en oppfatning av museumsfeltets iboende komplementaritet, 

med vekt på at alle landets museer hadde en funksjon å fylle, men at det var en forutsetning at 

museene forsto og anerkjente sin plass i hierarkiet og handlet ut fra dette. Avhandlingens 

undersøkelse viste samtidig at innenfor denne modellforståelsen framsto de lokale og regionale 

museene som noe uregjerlig, dels på grunn av sin innsamlingspraksis og dels på grunn av sin 

manglende faglighet i samlingsforvaltningen. Undersøkelsen av hvilke tiltak som konkret ble satt ut 

i live når det kom til det å regulere de lokale og regionale museenes innsamlingspraksis viser 

likevel at den til dels intense debatten om innsamlingene som utspant seg i Stortinget i de første 

tiårene av 1900-tallet likevel bar preg av få konkrete handlinger. Dette kanskje fordi Stortinget 

manglet reelle virkemidler til å gjennomføre ønskede tiltak ettersom de lokale og regionale museene 

var private stiftelser og foreninger. De statlige bidragene var i tillegg så små at de i liten grad 

legitimerte denne type disiplineringstiltak. Stortinget og departementet måtte av den grunn sette sin 

lit til museene selv og museumsfeltets interne samarbeid for å oppnå en best mulig arbeids- og 

funksjonsfordeling. Ved opprettelsen av Norske museers landsforbund i 1918 ble en slik 

samarbeidsarena etablert av museene selv. 

 Med i grove trekk retningslinjene på plass ble oppmerksomheten utover mellomkrigstiden 

orientert mot to andre aspekt som også gradvis ble innlemmet i politikkutviklingen. Det ene var 

målet om større faglig kunnskap i museenes virksomhet, det andre var departementets behov for et 

eget sakkyndig apparat. I løpet av mellomkrigstiden tilkom ytterligere et aspekt, nemlig museenes 

mulighet for ekstraordinære tilskudd fra Pengelotteriets overskudd. Gjennom en kobling av disse tre 

aspektene utviklet det seg gradvis en samarbeidsrelasjon mellom departementet og Norske museers 

landsforbund. Gjennom samarbeidet styrket landsforbundet sin posisjon som museumspolitisk aktør 

og som mellomledd mellom museene og departementet og Stortinget. Landsforbundets ulike 

initiativer og etablering av ordninger for å styrke den faglige virksomheten i lokale og regionale 

museer bidro samtidig til at forbundet styrket sin posisjon som museumsfaglig aktør, både overfor 

museene og overfor departementet.  
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Gjennomgang av museenes vilkår under okkupasjonen 1940 – 1945 og NS-styret brakte for sin del 

interessante forhold fram i dagen. En gjennomgang av en del museers årsberetninger fra denne tiden 

viste at mange av dem var i virksomhet, men arbeidet ble i stor grad konsentrert om samlings-

forvaltning. De fleste av de lokale og regionale museene var bygningsmuseer og restaurering, 

flytting og gjenreising av bygninger var et viktig arbeidsfelt. Når kostnadene til dette ble for store 

ble virksomheten stilt i bero. Gjennomgangen av museumsbevilgningene under okkupasjonen viste 

at NS-styret økte museenes bevilgninger og at enkelte nye museer ble innvilget bidrag. Lokale og 

regionale museer fikk også opprettholdt sin mulighet til ekstraordinære bevilgninger fra 

Pengelotteriets overskudd i disse årene. Gjennomgangen viste samtidig at Norske museers 

landsforbund i disse årene opprettholdt sin virksomhet og rolle som sakkyndig instans, nå for 

kultur- og folkeopplysningsdepartementet. Profesjonsdelen av forbundets arbeid måtte legges ned. 

  Etterkrigstiden kan karakteriseres som år hvor mellomkrigstidens foreslåtte faglige ordninger 

settes i system, gjennom opprettelse av fylkeskonservatorstillinger og stillingen som Statens 

museumsdirektør fra 1953. Sistnevnte var relatert til departementets behov for et forvaltnings-

apparat. Stillingens virketid ble likevel ikke mer enn åtte år og tilsvarte den tiden som Eivind S. 

Engelstad satt i den. Stillingen må på mange måter ha framstått som en hybrid i sin kobling mellom 

departementet og Norske museers landsforbund. Som ledd i en omstrukturering i begynnelsen av 

1960-årene ønsket derfor departementet å opprette en rådgiverstilling for museer i sin egen 

administrasjon, i kulturavdelingen. De tidligere nære båndene mellom Norske museers 

landsforbund og departementet var med det i ferd med å svekkes. I samme tidsrom fant det også 

sted en gradvis profesjonalisering av stillingene i de lokale og regionale museene i form av 

opprettelse av etnologi som universitetsfag og landsforbundets arbeid med en praktisk 

museumsutdanning for ferdige etnologikandidater som skulle arbeide i kulturhistoriske museer.  

Innstillingen til Museumskomiteen av 1967 og den påfølgende Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) 

utgjør så denne avhandlingens sluttpunkt. Gjennom denne fikk museene økonomiske ramme-

betingelser som representerte en styring av feltet som ikke tidligere hadde vært mulig. Rammen for 

denne forvandlingen ble fastsatt gjennom den desentraliserte museumspolitikken, hvor nå det lokale 

ble det førende også i den statlige politikken, på museumsområdet, på kulturområdet i stort og på en 

rekke andre samfunnsområder. 

  Museumskomiteens Innstilling og Stortingsmelding nr. 93 (1971-72) framstår i ettertid som en 

sammenkobling av Stortinget og departementets fokus på retningslinjer og forvaltningsprinsipper 

og Norske musers landsforbund arbeid med å styrke museenes faglige grunnlag og rammer. 

Min studie av lokale og regionale museer som saksfelt i norsk kulturpolitikk kan på denne måten 

studeres som to endringsprosesser, hvor den ene prosessen kjennetegnes av den gradvise 

innplasseringen av saksfeltet som skjedde i løpet av årene 1900 til cirka 1970.  
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En prosess som kan beskrives som en utvikling fra da museene var fraværende i Stortingets 

kulturpolitikk til de sytti år senere framstår som en markant del av den samme politikken.  

Den andre prosessen er på mange måter knyttet til denne, men handler mer om de virkelighets-

definisjoner som Stortinget synes å ha lagt til grunn i den gradvise innposisjoneringen av saksfeltet. 

Fra at de lokale og regionale museene ble definert som et uregjerlig mangfold, via en virkelighets-

definisjon som i økende grad bekreftet deres eksistensberettigelse, til at de samme museene ved 

inngangen til 1970-tallet framstilles som noen av landets bærende kulturinstitusjoner. Spørsmålet 

om uregjerlighet, som avhandlingens tittel viser hen til, blir på den måten avhengig av hvilken 

politisk kontekst museene ble satt inn i.  

 Til sist gjenstår da bare ett spørsmål: om hvordan jeg underbygger min påstand om at det for 

denne delen av norsk kulturpolitikk kan framvises en klart formulert politisk agenda helt fra 

inngangen til 1900-tallet da de første museene fikk sine statstilskudd. På bakgrunn av den 

framstillingen jeg har gitt i avhandlingen vil jeg hevde at kjernen i denne politikken var 

disiplinering, retningslinjer, forutsigbarhet og etter hvert profesjonalisering. Med det føyer min 

avhandling seg inn i folden av den definisjon av politikkbegrepet som blant annet har ligget til 

grunn for prosjektet ‖Norsk kulturpolitikkhistore 1814 – 2014‖, nemlig den at det helt fra 1814 har 

vært på tale med en egen statlig kulturpolitikk i Norge, men at den på bakgrunn av mer overordnete 

politiske og forvaltningsrelaterte styringsrammer har fått et annet uttrykk enn den kulturpolitikk 

som har vært ført etter 2. verdenskrig. Denne forståelse av politikkbegrepet står da i kontrast til 

tidligere norsk, og nordisk kulturpolitikkforskning, som har framholdt at i Norge, som i de øvrige 

nordiske landene, fikk man først etter krigen en statlig kulturpolitikk som i tråd med en mer allmenn 

oppfatning av begrepet, kunne defineres som politikk. 

 



 347 

Appendix 1 

 

SUMMARY 

An ungovernable diversity? 
Norwegian museum politics on the subject of local and regional museums 

in the period ca. 1900 - 1970 

 

 

Introduction 

 

This thesis deals with questions and opinions which influenced the constitution of local and 

regional museums as a part of Norwegian culture politics in the period between 1900 and 1970.  

In this context museum politics means governmental policy-making and how the subject matter was 

described with principles and practices, institutionalised and finally consolidated as a separate item 

within cultural politics.  

  The administrative and professional milieu in Norway often divides the country’s museums 

into four main categories, cultural history museums, art and handicraft museums, natural history 

museums and those museums which combine cultural and natural history.  The local and regional 

museums discussed in this thesis are in the first-mentioned group.  These museums can be defined 

in numerous ways. As an example, based on their actual collection they are described as buildings 

museums, fishery museums, or maritime museums; if the emphasis is on the collection’s district of 

origin they are classified as county museum, town museum or village collection; based on juridical 

status they are also described as ―semi-public‖, that is museums owned by private foundations or 

societies, but where public funding supports their operation. 

  At the start of the twentieth century governmental participation can be described with the 

word ―absent‖. Seventy years later the local and regional museums dominated the museum 

landscape in Norway, and they were in the process of becoming a dominating theme within 

Norwegian cultural politics.  This thesis is an historical descriptive investigation into the 

development of these museum politics. It deals with development features in the politics.  In this 

context development features means the various themes which Stortinget (The Norwegian 

Parliament) and the responsible Ministry, the Ministry of Churches and Education, considered to be 

most significant in the entire period, and within the respective time periods. Development features 

also includes the motives behind these politics, and the content which the politics finally got. 
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The thesis also discusses the various participants who have been significant in this connection. 

These participants are primarily exemplified by the political parties, but also include the civil 

service within the ministries and the contemporary professional museum milieu. It can be debated 

which factors make their mark on development of politics – general democratic development which 

also brought local cultural heritage into national debate - also how Stortinget tried to discipline local 

and regional museum initiatives into a more comprehensive hierarchical museum structure, where 

the division of responsibilities and tasks between the country’s central museums and the local and 

regional museums were defined. 

  Work on this thesis has shown that within this field of research there is little support to be 

found in earlier research work.  Because of this the thesis is presented on primary research in which 

the aim has been, based on comprehensive study of source information, to bring to light some of  

the main lines of development of the politics during the period of the study.  The descriptive form 

of the thesis is a direct consequence of its character as primary research. 

  The thesis’ descriptions and analyses are divided into three epochs in order to follow what can 

be recognised as ―the structure‖ of the politics development history. The epochs follow in 

chronological sequence. The first epoch is entitled ―Development of the politics‖. This covers the 

period from the turn of the century to the beginning of the 1920’s. The subsequent epoch which 

covers the period from about 1920 to 1945, has the title ―A formative acceptance‖. The years of 

occupation 1940 – 1945 are included in this section.  The last epoch, from after the war up to 1970 

is entitled ―Consolidation of the politics‖. 

  Since there is a lack of historical reference work for local and regional museums, each main 

section is introduced by a short historical account. Names of those who were mainly responsible for 

taking the initiatives, their advisors and their ideas about what should be the main goals for their 

museums are included in this short account. 

  The thesis is founded on a wide spectrum of source material amongst which documents from 

the archives of the Ministry of Churches and Education and Stortinget’s printed political documents 

such as the national budget, committee recommendations and minutes of negotiation meetings 

comprise important sources. In addition, documents from the museums own societies and unions, 

Norwegian Museums National Society, (1918) has been of value. Furthermore, articles and minutes 

of meetings in the yearbooks of the Society for Preservation of Norwegian Historical Relics and in 

the journal of the Norwegian Museums National Union, Museumsnytt and the yearbooks of 

individual museums and their annual reports have been valuable sources of information about the 

history of their establishment and activity. The abundance of sources can be understood in many 

ways.  They share one common characteristic which is the large amount of information, knowledge, 

assumptions, contradictions and interpretations.  
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Together they provide an insight into the governmental administration’s museum politics – or more 

accurately – insight into what was written and said about Norwegian cultural history museums 

during the period covered by this thesis. The source material for this investigation also features 

expressions of opinion. The sources thus serve as media for spreading information and knowledge 

and can be used as a reference library. 

 

 

Developing politics in theory and practice 

 

The thesis is written within the field of museology and the approach has been to see how local and 

regional museums arose as a subject requiring development of public politics. The approach is also 

based on the hypothesis that development of politics for museums involves interplay between the 

institutions created because of the belief in the existence of a cultural heritage, and the political 

boundary conditions which are set up for these institutions. In museology the sociological 

perspective also studies activities, operations and institutions which arise as a consequence of the 

belief that natural and cultural heritages do exist.  The political boundary conditions relevant to 

these operations and institutions also belong here. 

  In addition to this sociological perspective, the thesis should be placed within historically 

oriented museology, where the connection can be found in the historical perspective and in the 

accounts of the historical development of local and regional museums in Norway, and the 

development of governmental politics related to them. The thesis also contains references to more 

general museology in that the museum can be an institutionalised form in which cultural heritage 

can be constructed, preserved and passed on. This moves the perspective away from the museum 

itself as a subject of research, to the perspective where the museum goes in as a part of a larger 

system where it stands in relation to other components in this system. 

  In the thesis’ theoretical perspective there is an approach to development of politics as a 

process where different images of realities related to the same case are presented and how different 

interests conflict with each other.  In this way development of politics can be analysed as a meeting 

between different interpretation of facts where certain propositions and proposals appear more 

rational and legitimate than others.  Development of politics frequently appears as a choice between 

various alternatives based on available contemporary material and ideological suppositions. 

Therefore it is not the museum institution in itself with its functions and specific museum activities 

which is central in the thesis, but cultural history museums as a phenomenon in Norwegian society, 

and how they simply by their existence became items in the politics development process.  
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Local and regional museums appear in this perspective as a cultural phenomenon in their own age, a 

phenomenon to which Stortinget, the Ministry and the museum profession attached both 

interpretations and conceptions.  This has resulted in the fact that it is not primarily the local and 

regional museums as territorial, social or cultural realities that is the theme, but rather the content of 

the conceptions attached to these museums by governmental politics created in relation to them.  

 

 

A start – a historical viewpoint 

 

The descriptive part of this thesis starts therefore with an account of museum developments in 

Norway during the nineteenth century and the ideological discourses around establishment of the 

museums.  To reach a starting point for the investigation it has been necessary to trace back to the 

1800’s.  This is because a study of the constitution of Norway’s national culture after 1814 can in 

many ways throw light on the fundamental motivation for governmental involvement in museums. 

In Stortinget’s debates on museums and cultural matters in the 1800’s there were few themes which 

had relevance for the local and regional museums.  There were in fact few local and regional 

museums.  The institutions were also small and they were mainly operated through private funding.  

Towards the end of the 1800’s however Stortinget’s interest for these museums increases, the 

debates begin to include frequent expression of concern about the increase in numbers of new small 

museums and to what degree responsibility for this group of museums should be taken by the 

government. 

  In Stortinget’s debates on the national budget toward the end of the century one can also see 

an embryo of much of the debates on structure and division of responsibility which in such a major 

way marked the debates on local and regional museums in the first part of the 1900’s. Continuing 

on this line, one can raise the question whether Stortinget’s interest for structure and division of 

responsibility amongst the museums was simply a result of practical thinking and limited economy, 

or if the interest was based on a greater political and ideological line of thought.  One hypothesis is 

that a consequence of the relatively predetermined museum organisational structure that the 

government supported, and that reflected the nation’s own build up, was that it only to a small 

degree was open to variety and complexity.  Local and regional museums were in danger of falling 

outside the field of Stortinget’s interest. 
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Concern over a group of museums 

 

The local museums of the 1800’s were a real handful.  Their professional field was the universal 

museum, and the ideal was to have both cultural history and natural history collections.   

Towards the end of the century a new type of museum developed in Norway, as too in Sweden and 

Denmark, the folk and outdoor museums inspired by Arthur Hazelius amongst others.  In Norway it 

is clear that the Norsk Folkemuseum on Bygdøy, Oslo and De Sandvigske Samlinger at 

Lillehammer were pioneers for this type of museum.  The local and regional museums that were 

founded in Norway after 1905 were also for the most part folk and outdoor museums. 

In a political context, all the country’s museums had a mutual holding point in a conservative 

humanist-idealist current, in which preservation and knowledge of the national cultural heritage was 

incorporated into the nation-building discourses, either as a collection of individual items in a 

communal whole, which was thought to be the role of the larger museums, or as building bricks in 

stiving for local identity which was the local and regional museums function.  In this way one 

established the past as an uncontroversial and unifying activity for everyone in the new nation 

Norway. 

  Development of politics in these years can also be considered as a process where the sum of 

the individual enterprises initiated by Stortinget can be said to take the form of politics over a 

period of time. However the selection of challenges which Stortinget was faced by seems not to be 

random and in many ways fitted in with existing accepted opinion about what should be the goals 

for governmental politics with regard to museums. In spite of this the significant part of politics 

development seems to have been the formulation of a practice for the authorities.  In other words 

Stortinget, gradually and based on themes which were topical in debates, requested the Ministry to 

come back to Stortinget with proposals for the fundamental principles. 

  No comprehensive political document was ever presented to Stortinget for discussion in this 

period. On the other hand, it is possible to see in proposals put forward by the Ministry the 

formation of clearly defined guiding principles for practice by the authorities.  In the centre of this 

development of politics was the regulation on governmental subsidy, both as regards the ratio 

between governmental and local financing and the regulation dealing with the museums’ 

administration of their collections and the legal basis of 1911.  Appointment of governmental 

representatives to the Boards of museums receiving governmental subsidy can be seen as another 

part of these politics. The political framework for this development of politics is a consequence of 

the need to conform to norms related to calculability and equal treatment.  The main principle was 

that resolutions had to be passed on the basis of laws and regulations and in accordance with 

traditions within the Ministry where the matters were to be solved.   
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At the same time it does appear that legitimacy to carry out disciplinary measures was nourished by 

a conception of the cultural history museums as unruly and an image of them as a type of ―freely 

growing‖ institution.Their unruliness would in turn make cultural preservation work in Norway and 

preservation of the country’s historical relics more difficult.  Because of the genuine belief that 

there was correspondence between the museums uncontrolled establishment, combined with the 

prospect of a fragmented presentation of the same cultural heritage, the government gained a series 

of arguments to produce guidelines, structural measures and sharing of functions.  The problems 

were to be solved by application of suitable new regulations. This in turn led to a need to impose 

measures of disciplinary character. 

 

A formative recognition 

 

Whilst the years up until 1920 were characterised by formulation of guidelines and principles, the 

between war period was notable for the Ministry of Churches and Education’s work in 

implementation of these rules, systemising them, and in other words institutionalising them.  

Another feature of this period is the Ministry’s desire to establish a professional apparatus to which 

it could refer when performing its administration tasks.  The National Society of Norwegian 

Museums was established in 1918.  The Society was primarily intended to be an organisation 

concerned with the museums own interests, but it at the same time it had ambitions to become 

recognised as the Ministry’s professional apparatus. 

  Since the Ministry’s own attempt to establish a professional organ, The Cultural Heritage 

Advisory Board (1918 – 1925), had been wound up, there arose an opening for the museums’ 

society to manoeuvre closer to the Ministry.  From 1927 cooperation and relationships between the 

Ministry and the museums’ society became more formally defined, in that the society would in 

future recommend to the Ministry which museums ought to receive extraordinary subsidies from 

the National Lottery profits.  

  The difficult economic period later in the 1920’s precluded both further increases in the 

number of new recipients and increases in subsidy amounts to the local and regional museums.  It 

was more important now to maintain the subsidies as they were, or ensure that any reduction would 

be felt as little as possible.  The situation caused also political debate to take a new direction.  From 

being a threatening group of museums they now appeared more to be ―a threatened museum 

category‖.  Arguments pointing out that central, regional and local museums were complimentary 

were still valid.  By integrating them into a political public education project it was argued that they 

had a role as institutions.   
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The task imposed on them by Stortinget was to become an arena for opening history classes and a 

partner which could cooperate with the work of the schools, public academies and general public 

educational bodies.   

  However, the political framework for governmental administration of museum related matters 

still remained in the ideals of the regulatory body.  The principles that ensured predictability, 

fairness and an administrative practice aimed at achieving this were still the fundamental norm.  

Cooperation with the museum society ensured that a competent apparatus was available to the 

Ministry.  This led gradually to development of a new administrative regime, more specifically a 

move toward something which can be described as a professional administration. 

  The country’s economic situation improved toward the end of the 1930’s. This allowed 

governmental subsidies to local and regional museums to be increased, slowly but steadily.  Also 

toward the end of the 1930’s, a new political approach gradually grew up and culminated in the 

incorporation of the entire culture-political field in a new programme –social welfare politics. An 

incentive to this was the Ministry of Churches Public Educational Board (Folkeopplysningsnemd) 

established in 1933 and which presented its programme in 1936. 

Furthermore the country’s local and regional museums gradually found themselves part of a new 

political context, with emphasis on the tie between preservation and welfare. This helped to 

strengthen their legitimacy as a governmental responsibility and as a cultural institution essential to 

society. 

  Although the years of occupation had also been a challenge, both politically and practically, 

for the country’s local and regional museums, there are indications that not everything was negative 

and there was a growth in governmental subsidies during the occupation, 1940 – 1945. Allocation 

of governmental subsidies to new museums signalled a new opportunity for more of the completely 

local museums to be taken into account in the national budget   

  The board of the National Society of Norwegian Museums maintained its professional 

activities during the occupation, both as the museums own professional advisor and as the 

Ministry’s source of professional competence. One item that had to be resolved was the question of 

subsidies from the national lottery. However the trade union part of the society’s activity with tasks 

related to salaries and terms of employment for the museums’ employees had to be shut down. The 

work in formalising a professional body by establishing a nation wide and governmentally financed 

position for a travelling curator, which had been on the museum society’s programme since its 

foundation, also became acceptable during the Nazi regime. However the museum society decided 

not to proceed further with this matter until peacetime in 1945. 
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 ―Consolidation of the politics‖ 

 

For the museums the post war period was a period of crisis.  Although many of the museums had 

during the war attempted to keep wheels spinning, the tasks confronting them after the peace 

declaration were many, both as regards getting museum activity back to normal and in reopening 

the museums to the public.  In any case the difficult economy was a worry not only for the 

museums themselves but also expressed by the National Museum Society.  The crisis was one of 

resources, recruitment and of the system.  

  To illustrate this, only few of the museums had permanently employed personnel and this 

refers for the majority to positions as caretakers and craftsmen. Qualified scientific personnel were 

lacking and the local museums were mostly without any permanent staff and their operations were 

dependent on the voluntary effort of local supporters. The debates in Stortinget throughout the first 

years after the war clearly reflected the difficult times facing the museums. Things started to change 

in a positive way toward the end of the 1960’s. 

  The new tendencies would turn out to reflect an increasing awareness of the educational 

opportunities for future museum personnel, different solutions for establishing good professional 

guidance for the unmanned museums and, in parallel within the professional museum milieu, an 

emerging debate on the museums’ role in society. Common for all these initiatives is that they 

demonstrate what one could characterise as an increasing degree of professionalism.  This implied 

that the entire group of local and regional museums, down to the smallest country or village 

courtyard, was in principle subject to the same professional interest as the other museums.   

This resulted in an increased awareness by the government of the need to professionalise the work 

and to increased attention to the creation of county curator posts.  These were posts which the 

museums had been seeking ever since 1918. 

  The introduction of a position as Statens Museumsdirektør (governmental director of 

museums) also belongs to this process of professionalization.  The function of this position as 

mentioned earlier was twofold, since on the one hand it should be a professional advisory council 

for the country’s museums and on the other hand operate as the Ministry’s source of professional 

competence.  The fact that the position was created in such close dialogue with the museum society 

contributed to strengthening the corporate links between the museum society and the Ministry.  

However, removal of the position in 1961, on the grounds that the Ministry wanted to encompass 

this function in its own administration, contributed to a weakening of the close relationship. 

Consolidation of ethnology as a university subject, and almost as a professional qualification for 

candidates desiring to work in local or regional museums, also contributed to the creation of a new 

generation of professionally qualified museum personnel. 
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Then, in 1970 came the Proposal from the Museum Committee of 1967. The document had been 

produced by a working committee appointed by the Ministry and was to form the background for a 

white paper from Stortinget about the local and regional museums’ operating circumstances and 

their activities.  This white paper was presented by the Ministry of Churches and Education in 1972. 

The document was the first of its kind and was intended to be recognised as a comprehensive plan.  

The most tangible result of the white paper was the arrangement for subsidies to semi-public 

museums which was introduced in 1975, and which represented a significant strengthening of the 

museums economy by means of a joint effort from the government, the county administration and 

the local administration. Another effect of the white paper was to strengthen the museums’ 

pedagogic activity and it became necessary to appoint teachers to take up this part of the museums’ 

work. The subsidy arrangements for semi-public museums also helped to strengthen staffing of the 

museums, both the regional and the local ones.  At the same time it contributed to acceleration in 

establishment of new local museums in Norway.  The white paper was to a much lesser degree 

directed toward the emerging debate which had arisen at the start of the 1970’s around critical 

evaluation of the museums’ role in society.  This new attitude to the concept of the museums arose 

both from a desire to investigate the position of the museum in nation building discourses, and a 

criticism of the museums ethnocentric approach in their presentation of Norwegian history and 

culture.  This in turn led to the Ministry being criticised by the museums for continuing on an 

earlier political line of thought, with emphasis on structure and administrative principles, instead of 

taken the role as active developer of museum-related politics. 
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Appendix 2 

 UTRYKTE KILDER  
 

RIKSARKIVET, OSLO 
 

En viktig del av avhandlingens kildemateriale er hentet fra arkivet til Kirke- og 

undervisningsdepartementets 1. skolekontor D, som er å finne på Riksarkivet i Oslo.
856

  

Kirke – og undervisningsdepartementets arkiver er å finne i Felleskatalogen for Arkivverket som er 

en nettbasert tjeneste. Tjenesten er å finne på Arkivverket (Riksarkivet og Statsarkivenes) 

hjemmeside.
857

 De arkivene jeg har benyttet i avhandlingen er følgende: 

 

Arkiv S – 1021 (1898 – 1950): 

Serie Eav (1902 – 1954). Kulturbudsjettet 

Serie Ej (1898 – 1958) Museer 

Serie Ebb (1916 – 1948) – Pengelotteriet  

 

Arkiv S – 1330/ Kultur – og folkeopplysningsdepartementet (1940 –  1945) 

Arkiv S – 2309/ Kirke- og undervisningsdepartementet, kulturavdelingen  

   Serie Da – Sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel I, 1949 – 1972 

Arkiv S – 3565 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Bibliotekkontoret D-F 

 

Arkiv S – 1021 er 1. skolekontors emnedelte arkiv for årene 1898-1955. Protokollrekkene  

                                                 
856 Det Kongelige Kirke- og undervisningsdepartement ble opprettet i 1819. Departementets arbeidsmengde økte under hele 1800 – tallet, særlig ved 

gjennomføring av de nye skolelovene i siste del av 1890 årene. Det eldre Skolekontoret ble da delt i et 1. skolekontor D og et 2. skolekontor E. ( I 

realiteten fra 1.7.1897 (midlertidig byråsjef) og i arkivmessig forstand med egne protokoll- og arkivrekker fra 1.1.1898. Denne ordningen ble gjort 

permanent ved bevilgning til et fast byråsjefembete fra 1.7.1899). 2. skolekontor ble ved delingen tillagt Universitetet, de høyere skoler, tekniske 

skoler og andre fagskoler. De resterende fagområdene ble opprettholdt i 1. skolekontor. Forut for delingen var også Vitenskapsselskapene og museene, 

fortidsminners bevaring og kildeskriftutgivelse overført fra Kirkekontoret fra 1897, og Arkivvesenet året etter.  Folkeskolen, lærerskolene, 

folkehøyskolene, ungdoms- og fylkesskolene sorterte under 1. skolekontor til 1914. Da ble det opprettet et nytt kontor - 3. skolekontor L - for disse 

saksområdene. Universitetet, Statens Tannlegeinstitutt (Norges Tannlegehøyskole) og meteorologiske institusjoner ble for sin del flyttet fra 2. til 1. 

skolekontor i 1917, og det samme skjedde med Norges Tekniske Høyskole i 1938. Samme år ble Noregs Lærarhøgskole overført fra 3. skolekontor L. 

Alt i 1921 fikk departementet utskilt et eget bibliotekkontor. Da Undervisningsavdelingen i Kirke- og undervisningsdepartementet ble delt i en 

Skoleavdeling og en Kulturavdeling fra 1.7.1938, ble det tidligere 1. skolekontor omdøpt til Kontoret for vitenskap, kunst, kringkasting m.m., 

fremdeles med kontorbokstav D. Kringkastingssakene kom for fullt inn med lov om kringkasting 24.6.1933, som gjorde NRK til et statsmonopol. Ved 

opprettelsen av Kultur- og folkeopplysningsdepartementet ved forordning 25.9.1940, ble store deler av kontor D sitt saksområde overført til dette 

departementet. Under 2. Verdenskrig ble Kirkeavdelingen delt i en redusert Kirkeavdeling og en Forvaltningsavdeling (1941-1944). Kulturavdelingen 

ble oppløst, og de fleste av sakene overført til Kultur- og folkeopplysningsdepartementet (1940-1945). Etter krigen ble den tidligere 

kontorinndelingen gjeninnført og museumssakene tilbakeført til 1. Skolekontor D. Opplysningene er hentet fra Håndbok for Riksarkivet, 

internettversjon http://www.arkivverket.no (2008). 

857 http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/felleskatalogen.html. (2008). 

http://www.arkivverket.no/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/felleskatalogen.html
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Riksarkivet er overlevert til og med 1961, men saksarkivet strekker seg til årene rundt 1950.
858

  

I dette arkivet er det særlig to serier som har vært relevante som kildegrunnlag for avhandlingen.  

 

Serien Eav – Kulturbudsjettet (1902 – 1954) inneholder departementets forarbeider til 

kulturbudsjettet, bevilgninger til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål i dette 

tidsrommet.
859

 Budsjettforarbeidene til NS-styret (1940-45) inngår også i serien, men er bare delvis 

ordnet. Til sammen består materialet av 24 bokser med relevans for avhandlingens tema. Foruten 

departementets egne forarbeid til ordinære bevilgninger til museene finnes i dette arkivet også  

notater og budsjettforslag for de ekstraordinære bevilgningene til museene fra Pengelotteriets 

overskudd fra 1927. I tillegg finnes korrespondanse mellom departementet og Norske museers 

landsforbund, og korrespondanse i forbindelse med de årlige budsjettene.  Her finnes blant annet 

departementets undersøkelse av kommunale bidrag til museene (1901), inspeksjonsrapportene til 

Gabriel Gustafson (1901) og Hans Aall (1911).  

 

Serien Ej - Museer (1898 – 1958) omfatter 89 bokser med dokumenter. I denne serien inngår alle 

kategorier museer som mottok statstilskudd representert.  

Det finnes egne bokser for Nasjonalgalleriet i Oslo, kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og 

Trondheim, Bergens Museum, Stavanger Museum og Norsk Teknisk Museum samt de 

kulturhistoriske museene. Unntaket er universitetsmuseene i Oslo, som ble ført opp under 

Universitetet i budsjettet. I tillegg finnes egne bokser for bl.a. Vikingskipene i Oslo, Eidsvollminnet, 

Haraldsstøtten i Haugesund. Det finnes også egne saksmapper med departementets korrespondanse 

med Norske museers landsforbund (etter 1918). I arbeidet med avhandlingen har det vært den delen 

av arkivet som omfatter de kulturhistoriske museene, deres søknader om tilskudd, deres innsendte 

årsberetninger og korrespondanse mellom departementet og de enkelte museene, samt 

korrespondansen mellom departementet og Norske museers landsforbund som har vært av størst 

interesse.  

 

                                                 
858 I arkivet finnes bl.a. materiale om kontoret og departementet for årene 1900-1953. Arkivet omfatter videre statsstipend til kunstnere, forfattere og

 
 vitenskapsmenn (1897-1950), søknader m.v til legater under Kirke- og undervisningsdepartementets bestyrelse. Store deler av arkivet omfatter 

Universitetet i Oslo er rikholdig representert, Universitetet i Bergen og andre høyere læreanstalter som Norges Tekniske Høyskole (1938-1948), 

Statens Tannlegeinstitutt/ Norges Tannlegehøyskole (1915-1950) og Noregs Lærarhøgskole (1938-1957). Arkivet etter 1. skolekontor D har stoff 

om det sentrale Meteorologisk Institutt (1917-1950), om Værvarslinga på Vestlandet og Værvarslinga for Nord-Norge.  

859.Arkivreferanser for esker som inneholder opplysninger om budsjettsaker i arkivet etter 1. skolekontor fremgår av Felleskatalogen for Arkivverket
 

 på Riksarkivets nettsider www.arkivverket.no (2008). 

http://www.arkivverket.no/
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Serie Ebb – Pengelotteriet (1916 – 1948) inneholder kulturinstitusjonenes søknader til om tilskudd 

fra Pengelotteriets overskudd. Det Norske pengelotteri ble opprettet i 1912
860

. 

Initiativene til å få opprettet et lotteri til inntekt for statskassen kan førs tilbake til 1800-tallet. En 

forløper til lotteriet var etableringen av et premieobligasjonslotteri hvor overskuddet skulle deles 

likt mellom Nansenfondet, Bergens Museum, Nationaltheateret og Trondheims Domkirke. 

Foranledningen til Stortingets vedtak om opprettelse av lotteriet har bl.a. sammenheng med 

jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914. Det ble åpnet adgang for kulturhistoriske museer å søke 

tilskudd fra Pengelotteriet i 1928. Arkivet inneholder søknader fra de ulike institusjonene med 

vedlegg. I hovedsak var det bygningsarbeider ved museene som var mottok statstilskudd. Arkivet 

inneholder egne mapper med disse søknadene. Til sakkyndig vurdering av søknadene henvendte 

departementet til seg Norske museers landsforbund og arbeidet førte til et tettere samarbeid mellom 

departementet og lotterisakene fikk etter hvert et betydelig omfang. I tillegg til de innstillinger og 

vurderinger som finnes i arkivet ble disse også trykket i forbundets årsberetninger. I den delen av 

avhandlingen som omhandler Pengelotteriet og museene har jeg av den grunn benyttet meg av både 

arkivmaterialet og de trykte årsberetningene for å få et helhetlig bilde av lotterimidlenes virkning 

økonomisk, og for samarbeidet mellom departementet og forbundet.  

 

Arkiv S – 1330/ Kultur – og folkeopplysningsdepartementet (1940- 1945) inneholder materiale om 

NS-styrets museumsforvaltning under krigen. Departementet ble opprettet ved Reichskommissar 

Terbovens forordning 25.9.1940 og besto til å begynne med av tre avdelinger og fire direktorater. 

Museumssakene (med unntak av de vitenskapelige museene), sorterte under Kulturavdelingen i 

departementet.  Kultur – og folkeopplysningsdepartementet fikk fra 1.10.1940 overført en rekke 

saksgrupper fra Kirke- og undervisningsdepartementets kontor D. Utenom saker vedrørende de 

kulturhistoriske museene sorterte også Norsk rikskringkasting, saker om kunst og litteratur, dvs. 

loven om åndsverker, forfatter- og kunstnerorganisasjoner, statsstøtte, Nasjonalgalleriet, Statens 

Kunstakademi, teater og film, fortidsminner samt fredning og saker vedrørende arbeidet med 

bygdehistorie, for å nvne noen. Bare deler av Kultur – og folkeopplysningsdepartementets arkiv er 

bevart og arkivet er også til en viss grad vanskelig tilgjengelig ettersom det bare delvis er ordnet og 

katalogisert. Positivt for arbeidet med avhandlingen har vært at kulturavdelingen og kulturkontorets 

arkiv er å finne blant det ordnete materialet.  Av relevante tema som jeg her kunne finne var 

departementets arbeid med bygningsfredning, særlig forarbeidene til ‖Lov om vern av gamle 

bondehus‖ fra 1944 og fordeling fra Pengelotteriets overskudd til vitenskapelige og kulturelle 

                                                 
860 Lov om oprettelse av et lotteri til indtægt for skogsaken og tuberkulosesaken 2. mai 1912. Stortingsbeslutning 22. mai, se 

Ot.pr.(Odelstingsproposisjon) nr. 39 for 1910, dok. Nr. 5 med tillegg for 1909, nr. 44 for 1911 og nr. 24 med tillegg for 1912. Indstiling O. X for 

1911, Indstilling O. II for 1912, Storingsforhandlinger 6 d Odelstinget, behandlet i Stortingstidende 1912, 442-469 og 485-495. Jf. Norsk Lovtidende 

del 2 (Kristiania 1912), 137-152, 154. 
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formål. I sistnevnte materiale finnes også korrespondanse mellom departementet og Norske 

museers landsforbund i forbindelse med at de vitenskapelige museene mistet muligheten til å søke 

tilskudd fra Pengelotteriet i det de ikke lenger sorterte under kulturavdelingens ansvarsområde. 

Budsjettforslagene og notater i forbindelse med de årlige tildelingene til museene befinner seg ikke 

i dette arkivet, men i serie Eav – Kulturbudsjettet, som er omtalt foran. 

 

Arkiv S-2309 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Kulturavdelingen (- 1981) Serie Da – 

sakarkivet ordnet etter arkivnøkkel I, 1949-1972. I 1961 gjennomgikk Kirke- og undervisnings-

departementet på nytt en omstrukturering og museumssakene ble da overført fra 1. skolekontor til 

kulturavdelingen i samme departement. Samtidig ble det også opprettet et fellesarkiv i 

departementet og det ble det ført en felles journal og laget et felles sakarkiv. Hvert kontor beholdt 

likevel sin egen kopibok. Kopibøkene går helt fram til 1981. I tillegg finnes referatprotokoller og 

journaler fram til 1972 og et omfattende sakarkiv. Sakarkivet er delt i 3 bolker etter tre ulike 

arkivnøkler. I sakarkivet er det materiale som omhandler støtte til kulturvern og museer m.m. som 

har vært relevant i mitt arbeid. Materialet her utgjøres for en stor del av søknader om tilskudd samt 

årsberetninger fra de museene som mottok statstilskudd. Deler av materialet er også betydelig eldre 

og her kan man finne de enkelte museenes årsberetninger fra mellomkrigstiden, foruten et betydelig 

tilfang av korrespondanse fra museene til departementet hvor det orienteres om situasjonen ved det 

respektive museum under okkupasjonen. Arkivet inneholder også for denne tidsperioden en del 

korrespondanse mellom departementet og Norske museers landsforbund. I hovedsak er dette 

innstillinger i tilskuddsaker oversendt som underlag til departementets budsjettarbeid. 

 

I tillegg til disse arkivseriene har jeg gjennomgått materiale fra to øvrige serier, henholdsvis:  

 

Arkiv S-3565 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Bibliotekkontoret D-F. 

I avhandlingens del 3, En formende anerkjennelse, omhandles i et eget avsnitt arbeidet til 

Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemd. Materialet som er benyttet i dette avsnittet er hentet 

fra serie S-3565 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Bibliotekkontoret D-F 

Inntil 1898 sorterte biblioteksakene under Kirke- og undervisningsdepartementets Skolekontor D, 

og deretter under 1. skolekontor D. I 1902 fikk dette kontoret en egen konsulentstilling til å ta seg 

av biblioteksarbeidet. I 1921 ble det opprettet et eget kontor for biblioteksvesenet, Bibliotekkontoret 

F, fra 1938 kalt Kontoret for folkeopplysningsarbeidet F. Av ordningstekniske årsaker har 

Riksarkivet ført arkivaliene fra perioden 1898-1940 sammen i et eget arkiv, Bibliotekkontoret D-F. 

Arkivet inneholder utenom et rikholdig materiale om arbeider-, folkeakademier og 

opplysningsarbeid, også administrativt materiale, søknader om statstilskudd fra folke- og 
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skoleboksamlinger og materiale om spesialbibliotek. Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemnd 

fra 1933 er lagt inn i denne serien.. Materiale fra Folkeopplysningsnemnden innholder oppnevning 

og konstituering av rådet, forarbeidene til nemndas innstilling (1937) og korrespondanse rundt 

utstillingen Lys over land som nemnda arrangerte i Oslo i 1937.  

 

Register: 
 

Følgende arkivmateriale fra Kirke- og undervisningsdepartementet 1. Skolekontor D er gjennomgått 

i forbindelse med avhandlingsarbeidet. Når det gjelder direkte henvisninger fra dette kildematerialet 

i teksten, vises til notesystemet. 

 

Arkiv S – 1021 - Kirke – og undervisningsdepartementet 1. skolekontor D 

Serie Eav Kulturbudsjettet 1902 – 1954 

Felleskatalogen for Arkivverket. Internettversjon: 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1

&arkivid=143&serieid=23507 (24.2.2009)  

 

 

Boks Mappe 

0070 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske fomål 1902 – 1906 

0071 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1906 - 1910 

0072 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1910 – 1913  

0073 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1912 – 1915  

0074 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1914 – 1917  

0075 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1916 – 1918 

0076 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1918 – 1920 

0077 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1920 – 1922  

0078 0001 Til vitskapelige, litterære og kunstneriske formål 1921 – 1923 

0079 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1922 – 1924 

0080 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1923 – 1925 

0081 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1924 – 1926 

0082 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1925 – 1928 

0083 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1928 – 1930 

0084 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1930 – 1932 

0085 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1931 – 1933 

0086 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1933 – 1935 

0087 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1935 – 1937 

0088 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1936 – 1938 

0089 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1938 – 1939 

0090 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1939 – 1940 

0091 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1940 – 1943  

0092 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1943 – 1946 

0093 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1946 – 1948  

0094 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1947 – 1949 

0095 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1949 – 1950 

0096 0001 Til vitenskapelige, litterære og kunstneriske formål 1940 – 1954  

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23507
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23507
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Arkiv S – 1021 - Kirke – og undervisningsdepartementet 1. skolekontor D 

Serie EJ  Museer  

Felleskatalogen for Arkivverket. Internettversjon:  

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1

&arkivid=143&serieid=23518 (24.2.2009)  

 

 

Boks Mappe 

 

682   Riksantikvarstillingen. Personalsaker 1899-1948 (klausulert). 

0701   Fortidsminner 1916 - 1951 

0001 Kulturminnerådet. Oppnevning av medlemmer 

0703   Museumssaker i alminnelighet 1918 – 1951 

  0001  Museers Landsforbund: bevilgninger 

0002  Sakkyndig hjelp til mindre museer  

0003  Oppgaver over kunstverk og museumsgjenstander fjernet under okkupasjonen 

0004  Oppnevning av komite til ivaretakelse av erstaningsspørsmål for tap av norske kunst- 

og kulturverdier 

0005 Oppgave fra Norske museers landsforbund over beløp som trengs for å sette museene 

i full stand etter krigsskader. Tilbakeføring av evakuerte verdier m.v. 

0705  Museumssaker i alminnelighet 1908 - 1955 

0001 Om ansettelse av vitenskapelige tjenestemenn ved de kulturhistoriske museer 

1908 - 1955 

 0002 Fotografier fra forskjellige museer 

 0003 Opplysninger til engelske museumsforbund 

 0004 Sentralarkiv over museene 

 0005 Lønnsspørsmål (1940 – 1944) 

 0007 Forskjellige småmuseer (1934 – 1940) 

 0008 Forskjellig 

0706   Norske museers landsforbund 1920 – 1933 

 0001 Søknader fra museer om tilskudd fra Pengelotteriet 

0707   Norske museers landsforbund 1953 - 1955 

0001- De kunst- og kulturhistoriske museer. Søknader om ordinært statsbidrag 

0708  Norsk folkemuseum 1898 – 1936 

 0001 Budsjetter 

0709  Norsk folkemuseum 1915 - 1951 

 0001 Budsjetter 

 0002 Regnskaper 

0710  Norsk folkemuseum 1902 - 1951 

 0001 Eiendommen 

 0002 Lånesaker 

 0003 Lotterier 

 0004 Institutt for etnologisk gransking 

 0005 ‖Norske bygder‖ 

 0006 ‖By og bygd‖ 

0711  Norsk folkemuseum 1903 - 1951 

 0003 Forskjellig (1904 – 1917) 

0727   Arendal museum/Aust-Agdermuseet 1898 – 1952 

 0001 Budjetter 

 0002 Byggesaker 

 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23518
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23518
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0730   Borgarsyssel museum, Dalande folkemuseum 1913 – 1952 

 0001 Borgarsyssel museum. Budsjetter 

 0002 Borgarsyssel museum. Forskjellig 

 0003 Dalane folkemuseum. Budsjetter 

0731  Dalane folkemuseum 1911 – 1948 Drammens museum 

 0001 Dalane folkemuseum. Lover. Oppnevning av styremedlemmer 

 0002 Dalane folkemuseum. Ekspropriasjon av Slettebø 

 0003 Drammens museum. Budsjetterr 

 0004 Drammens museum. Styremedlemmer m.v. 

0732  De Heibergske samlinger 1910 - 1958 

 0001 Budsjetter, regnskaper, årsberetninger 

 0002 Tilskudd av Pengelotteriet 

 0003 Lover. KUDs representant i styret 

0733  De Sandvigske Samlinger 1902 - 1942 

 0001 Budsjetter 

0734  De Sandvigske Samlinger 1911 - 1955 

 0001 Budsjetter 

 0002 Lover, oppnevning av styremedlemmer 

0735  De Sandvigske Samlinger 1917 -1954 

 0001 Byggesaker: Handverkets hus 

 0003 Diverse (heri en del trykksaker og fotografier) 

0736  Finnmarksmuseet, Glomdalsmuseet, Hadeland folkemuseum 1938  

 0001  Finnmarksmuseet (også 1957) 

 0002 Glomdalsmuseet. Budsjetter 

 0003 Glomdalsmuseet. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

 0004 Hadeland folkemuseum. Budsjetter 

0737  Hallingdal folkemuseum, Hardanger folkemuseum 1913 - 1955 

 0001 Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

 0002 Hallingdal fokemuseum. Budsjetter 

 0003 Hardanger bygdemuseum. Lover, oppnevning av styremedlemmer. 

0738  Haugsund museum. Hedmarksmuseet 1927 – 1951 

 0001 Haugesund museum. Opprettelse. 

 0002 Haugesund museum. Budsjetter. 

 0003 Haugesund museum. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

 0004 Hedmarksmuseet. Budsjetter. 

0739  Hedmarksmuseet. Hol bygdemuseum. Ibsen.museum 1911 – 1953. 

 0001 Hedmarksmuseet. Budsjetter. 

 0002 Hedmmarksmuseet. Lover, oppnevning av styremedlemmer. 

 0003 Hedmarksmuseet. Forskjellig. 

 0004. Saker vedr. Hol bygdemuseum. 

 0005 Hol bygdemuseum. Spørsmål om opprettelse, 

0740  Kristiansand folkemuseum 190 – 1954 

 0001 Budsjetter 

 0002 Lover, oppnevning av styemedlemmer 

0741  Kristiansund museum. Kvam bygdemuseum 1903 – 1951 

 0001 Kristianund museum. Budsjetter 

 0002 Kristiansund museum. Byggefond 

 0003 Kristiansund museum.. Oppnevning av styremedlemmer 

 0004 Kvam bygdemuseum. Budsjetter 

 0005 Kvam bygdemuseum. Lover, oppnevning av styremedlemmer 



 363 

Boks Mappe 

 

0742  Kvernes bygdemuseum. Kands folkemuseum. Larvik museumsforening.  

  Lågdalsmuseet. Mandal folkemuseum 1946 – 1951. 

 0001  Kvernes bygdemuseum. Budsjetter 

 0002  Lands folkemuseum. Lover og styre 

 0003 Larvik museumsforening. Tilskudd fra Pengelotteriet, restaurering av Herregården  

 0005 Lågdalsmuseet. Budsjetter 

 0006 Mandal folkemuseum. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

0743   Nordfjord folkemuseum, Namdalsmuseet, Nordlandsmuseet 1930 – 1950 

 0001 Nordfjord folkemuseum. Budsjetter 

 0002 Namdalmuseet. Budsjetter 

 0003 Nordlandsmuseet. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

0744  Ringerikes museum. Rogaland folkemuseum. Romsdalsmuseet 1936 - 1950 

 0001 Saker vedr. Ringerikes museum (også 1935) 

 0003 Saker vedr. Rogaland folkemuseum 

 0004 Romsdalsmuseet. Budsjetter 

 0005 Romsdalsmuseet. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. 

0745  Sunnfjord folkemuseum. Sunnhordland bygdmuseum.  

Sunnmøre museum 1915 - 1951 

 0001 Sunnfjord folkemuseum. Budsjetter (1921 – 1926.muligens) 

 0002 Sunnfjord folkemuseum. Busjetter 

 0003 Sunnhordland bygdemuseum. Budsjetter 

 0004 Sunnhordland bygdemuseum. Lover, oppnevning av styremedlemmer 

 0005 Sunnmøre museum. Tilskudd av pengelotteriet 

 0006 Sunnmøre museum. Budsjetter 

0746  Telemark og Grenland fylkesmuseum 1900 - 1940 

 0001 Budsjetter 

0747  Telemark og Grenland fylkesmuseum 1896 - 1954 

 0001 Budsjetter 

 0002 Lover, oppnevning av styremedlemmer, diverse 

0748   Toten museumslag, Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag 1940 – 1951. 

 0001 Toten museumslag. Budsjetter m.v. (også 1934) 

 0002 Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. Budsjetter 

0749  Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. Trysil museum. Trøgstad museum. 

Tønsberg museum. 1925–1952. 

 0001 Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag. Forskjellig 

0002 Trøgstad museum. Forskjellige saker (1929 – 1943) 

 0003 Trysil museum. Budsjetter m.v. 

 0004 Tønsberg museum. Budsjetter (1900 – 1929) 

0751  Valdres museum, Vestfold fylkesmuseum, Voss folkemuseum 1915 – 1953 

 0001 Valdres museum. Budsjetter  

 0002 Valdres museum. Lover, oppnevning av styremedlemmer m.v. (1916 – 1951) 

 0003 Vestfold fylkesmuseum. Budsjetter (1940 – 1951) 

 0004 Forskjellig vedrørende Vestfold fylksmuseum 

 0005 Voss folkemuseum. Budsjetter (1919 – 1951) 

0752  Voss folkemuseum, Ålesund museum (1916 – 1946)  

 0001 Voss folkemuseum. Innkjøp og utskifting av garden Mølster. 

 0002 Voss folkemuseum. Administrasjon 

 0003 Voss folkemuseum. Tilskudd fra Pengelotteriet m.v. Ålesund museum. Budsjetter 

0753  Ålesund museum 1905 – 1951 

 0001 Budsjetter 
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Arkiv S – 1021 Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D 

Serie Ebb – Pengelotteriet, 1916 – 1948. 

Felleskatalogen for Arkivverket. Internettversjon: 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1

&arkivid=143&serieid=23523 (24.2.2009) 

 

 

Boks  Mappe 

 

0099   1916 – 1933 

 0001 Til vitenskapelige formål. Søknader om bidrag (særlig fra museene) fra overskuddet. 

0002 Lotteriet 1928 – 1932. Søknader med bilag. 

0004 Fordeling og utbetaling 

0100  1930 - 1935 

 0003 Fordeling av kr. 65 000 til museene 

1001  1933 - 1934 

 0002 Søknader m.v. fra museene 

1002  1931 - 1936 

 0003 Fordeling  

0006 Søknader fra museene 

1003  1931 - 1935 

 0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1935 - 1936 

 0003 Fordeling 

1004  1931 – 1937 

0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1936 – 1937 

0002 Søknader. Fordeling 

1005  1931 - 1939 

 0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1938 – 1939 

0002 Fordeling  

1006  1931 - 1939 

 0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1938 – 1939 

0002 Fordeling  

1007  1936 - 1940 

 0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1938 – 1939 

0002 Fordeling  

0003 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1939 – 1940 

0004 Søknader 

1008  1936 - 1940 

 0001 Til vitenskapelige og kulturelle formål 1939 – 1940 

0004 Søknader og fordeling. Museene 

1009  1939 - 1946 

 0005 Bevilgninger under kap.229C-Pengelotteriet til støtte for museer 1944-45 

 

 

 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23523
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivid=143&serieid=23523
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Arkiv S – 1330/ Kultur- og folkeopplysningsdepartementet 1940 – 1945 

 

Felleskatalogen for Arkivverket. Internettversjon: 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1

&arkivenhetid=1220 (24.2.2009) 

 

Arkivet er ikke ordnet eller registrert ned på mappenivå. I avhandlingen er det vesentligste av 

kildematerialet vedrørene NS styrets museumspolitikk er hentet fra budsjettarbeidene (se serie Eav). 

Fra det uordnede arkivet er arkiv knyttet til følgende saker funnet: 

 

Lov til vern av gamle bondehus. 2.mars 1944:  

Pengelotteriet. Bidrag til vitenskapelige og kulturelle formål 1938 – 1942. 

 

 

 

 

Arkiv S – 2309 - Kirke – og undervisningsdepartementet, Kulturavdelingen 

Serie Da  Sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel I, 1949 - 1972  

 

Felleskatalogen for Arkivverket. Internetversjon:  

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1

&arkivid=2978&serieid=15413 (24.2.2009) 

 

 

Boks  Mappe 

 

0134  641.3 Museer (klausulert) 

0002 Norsk folkemuseum (1902 – 1948)  

 0003 Norsk folkemuseum. Fundas av 12.1915, styremedlemmer (1915 --) 

 0004 Norsk folkemuseum 

0135  641.3 Museer (klausulert)  

 0002 Norsk folkemuseum (1915 – 1968) 

0136  641.3  Museer (klausulert) 

 0001 Norsk Folkemuseum (1969 – 1972) 

 0002 De Sandvigske Samlinger (1961 – 1966) 

0145  641.3  Museer (klausulert) 

 0002 Diverse museumsspørsmål 

0146.  641.3  Museer 

0001 Museer generelt – kap. 371, post 85 (1965 – 1973) 

0004 Statsbudsjettet 1969, kap. 370 og 3370. Tilskott til museer og samlinger (1969 ) 

0147   641.3 Museer 

 0001 Statsbudsjettet 1969. Kap. 370 og 3370. Tilskott til museer og samlinger (1969) 

 0002 Norske kunst- og kulturhistoriske museer (tidl. NML) (1965 – 1972) 

0148  641.3 Museer 

0002 Vitenskapelige museer. Statens museumsdirektør, dr. philos. Eivind Engelstad 

(oppettelse av stilling) (klausulert)  

 0003 Norske museers landsforbund. Konservatorstillingene (klausulert)(1953 – 1960) 

 0005 Aust-Agdermuseer (klausulert) (1946 – 1968) 

 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivenhetid=1220
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=e1a03685500b1316a0555ba92f67cca5&ft=1&arkivenhetid=1220
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1&arkivid=2978&serieid=15413
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_serie.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1&arkivid=2978&serieid=15413
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0149   641.3 Museer 

 0001 Aust-Agdermuseet (196 – 1972) 

 0003 Bagn bygdesamling (1941 – 1970) 

 0004 Borgarsyssel museum (1965 – 1972) 

 0005 Dalane folkemuseum (1966 – 1971) 

0150  641.3 Museer 

 0002 Drammen museum (1954 – 1972) 

 0003 Farsund museum (1971 --) 

 0004 Gamle Bergen (1956 – 1965) 

0151  641.3 Museer 

 0001 Gaml Bergen (1966 – 1972) 

 0002 Gjerstad fornminnelag (1965 – 1968) 

 0003 Osterøy museum (tidl. Gjerstad fornminnelag) (1968 – 1972) 

 0004 Glomdalsmuseet (1961 – 1972) 

 0005 Hadeland folkemuseum (1967 – 1972) 

 0006 Hallingdal folkemuseum (1966 – 1972) 

0152  641.3 Museer 

 0001 Hardanger folkemuseum (1965 – 1972) 

 0002 Hagesund museum (1965 – 1972) 

 0003 Heddal og Notodden museumslag )1969--) 

 0004 Hedmarksmuseet (1954 – 1973) 

 0005 De Heibergske samlinger (1965 – 1972) 

 0006 Hol bygdetun (1964 --) 

0153  641.3 Museer 

 0001 Holmestrand museum (1967 – 1971) 

 0002 Hordaland landbruksmuseum (196 – 1972) 

 0003 Inderøy bygdesamfunn (1966 – 1972) 

 0004 Kristiansand museum (1963 – 1972) 

0154  641.3 Museer 

 0001 Kristiansund museum (1966 – 1972) 

 0002 Kvam bygdemuseum (1965 – 1972) 

 0003 Kvernes bygdemuseum (1964 – 1972) 

 0004 Larvik museum (1966 – 1971) 

 0005 Lista museum (1930 - 1972) 

 0006 Lågendalsmuseet (1964 – 1972) 

 0007 Lårdal bygdemuseum (1971 --) 

 0008 Meldal bygdemuseum (1965 – 1972) 

 0009 Mo og Nord-Rana bygdemuseum (1964 – 1972) 

0155  641.3 Museer 

 0001 Nordfjord folkemuseum (1966 – 1972) 

 0002 Nordland fylkesmuseum (1952 – 1972) 

 0004 Oslo bymuseum (1963 – 1972) 

 0005 Porsgrunn historielag (196 --) 

0156  641.3 Museer 

 0001 Rindal bygdemuseum (1966 --) 

 0002 Rjukan og Tinn museum (1970 --) 

 0003 Rogaland folkemuseum (1966 – 1972) 

 0004 Romsdalsmuseet (1964 – 1972) 

 0005 Setesdalsmuseet (1942 – 1972) 

 0006 Sigdal og Eggedal museum (1865 – 1972) 
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 0007 Sunnfjord folkemuseum (1966 – 1972) 

 0008 Sunnhordland folkemuseum (1864 – 1972) 

0157  641.3 Museer 

 0001 Sunnmøre museum (1965 – 1972) 

 0002 Sunnmøre museum. Ivar Aasen – samlingene (1939 – 1956) 

 0003 Sunnmøre museum. Forskjellig (1931 – 1952) 

 0004 Telemark og Grenland fylkesmuseum (1953 – 1972) 

 0005 Tingvoll bygdemuseum (1964 – 1972) 

 0006 Toten historiske samlinger (1954 – 1956) 

 0007 Toten museum (1966 --) 

0158  641.3 Museer 

 0001 Toten museum (1966 – 1972) 

 0002 Troms folkemuseum (1963 – 1972) 

 0003 Trondheim og Trøndelag folkemuseum (1914 – 1972) 

 0004 Trysil bygdemuseum (1966 – 1972) 

 0005 Valdres folkemuseum (1961 – 1966) 

0159  641.3 Museer 

 0001 Valdres folkemuseum (1966 – 1972) 

 0002 Verdal museum (196 – 1972) 

 0003 Vest-Agder fylkesmuseum (1959 – 1972) 

 0004 Vestfold fylkesmuseum (1965 – 1972) 

 0005 Voss fylkesmuseum (1965 – 1972) 

 0006 Ålesund museum (1914 – 1939) 

0160  641.3 Museer 

 0001 Ålesund museum (1966 – 1972) 

 0003 Diverse museer (1963 – 1966) 

 0161  641.3 Museer 

 0001 Diverse museer – eldre saker (1954 – 1972) 

 0002 Arendals museer. Statuttene. Valg av medlem til bestyrelsen (1896 – 1950) 

 0003 Arendals museum. Årsberetninger og regnskapsutdrag (1898 – 1950) 

 0004 Arendsal museum. Forskjellig (1950 --) 

 0005 Eiktunet (1955 --) 

 0006 Kragerø bymuseum 1953 – 1956) 

 0007 Tynset museum (1941 – 1949) 

 

 

 

Arkiv S – 3565 / Kirke- og undervisningsdepartementet, Bibliotekkontoret D-F 

 

Felleskatalogen for Arkivverket. Internettversjon:  

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1

&arkivenhetid=2665 (24.2.2009) 

 

Når det gjelder direkte henvisninger fra dette kildematerialet i teksten, vises til notesystemet. 

 

Boks  

205  Kirkedepartementets Folkeopplysningsnemnd 

 

 

http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1&arkivenhetid=2665
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=2ad61ebbd88512e8184ac3f7a6344b50&ft=1&arkivenhetid=2665
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NORGES MUSEUMSFORBUNDS ARKIV, OSLO  
 

Tidligere Norske museers landsforbund (1918 – 1967)  

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, NKKM (1967-1996) 

Arkivet er oppbevart i Norges museumforbund, Ullevålsveien 11, Oslo. 

Organisasjonens eldre arkiv er tematisk og alfabetisk ordnet. 

Når det gjelder direkte henvisninger fra dette kildematerialet i teksten, vises til notesystemet. 

 

Administrasjonsutvalget for praktisk/ teoretisk museumsutdanning 1965-1979 

Korrespondanse 

Anlegg av bygdetun 1953-1965 

Korrespondanse, konsepter, Argusklipp 

Bedømmelseskomiteen 1939-1946 

Godkjente stillinger og museumsstillinger (opprykk) 

Hovekomiteen 1967–1973 

Korrespondanse 

Konferanser, seminarer, kurser 1947- 1967 

Korrespondanse 

Landsplanen av 1947 

Korrespondanse 

Leveregler for museumsansatte 1943-1956 

Norsk Fylkeskonservatorlag 1964-1970 

Korrespondanse 

Skattefritak for (penge)gaver til museene 1955-1982 

Korrespondanse, trykksaker m.m 

Statsbevilgninger tilmuseene 1939-1967 

Tabelloversikter, sammenfatninger 

Statens museumsdirektør 1953-1957 

Korrespondanse 

Statens representasjon i styrer/ råd 1969  

Korrespondanse 

 

Protokoller: 

Styreprotokoll 6.6.1918 - 14.6.1927 

Styreprotokoll 6.9.1928 - 4.12. 1947 

Styreprotokoll 10.2.1948 - 30.8.1957 

Styreprotokoll 1958 - 1967 

Kontingentoversikt 1946 - 1975 

Regnskapsbok 7.6.1918 – september 1932 

Regnskapsbok 18.9.1933 - 26.6.1941 

Kopibok (utgående korrespondanse) 7.11.1956 - 30.4.1958 

Kopibok (utgående korrespondanse) 1.1.1934 - 31.12.1936 

Kopibok (inngående korrespondanse) 1.1.1934 - 31.12.1936 

Kopibok (inngående korrespondanse) 1.1937 - 31.12.1940 

Museumsfortegnelse 1918 - 1931 

Museumskatalog II (Oversikt over medlemsmuseer, deres stiftelsesår osv.) utarbeidet 1966 
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JAKOB ÅGOTNES MATERIALSAMLING  
 

I løpet av siste del av 1980-tallet gjennomførte historikeren  og tidligere konservator ved  

De Sandvigske Samlinger Maihaugen på Lillehammer, Jakob Ågotnes en innsamling av kilder til 

prosjektet, ‖Historiesyn og tradisjonsoppfatning i formidlingsarbeidet ved De Sandvigske 

samlinger, Maihaugen og Norsk Folkemuseum‖.  

 Bakgrunn for prosjektet var retrospektiv, i den forstand at det ved begge museene var drevet 

formidlingsarbeid i nærmere 100 år. Museene hadde formidlet kunnskap og opplevelser, og de 

hadde vært med og skapt holdinger til fortiden. Denne formidlingen hadde likevel i liten grad vært 

analysert nærmere og i liten grad var det rettet et kritisk søkelys på hva slags historiesyn og hva 

slags tradisjonsoppfatning Anders Sandvig, Hans Aall og deres etterfølgere hadde gjort seg til 

talsmenn for. Historiesyn gjerne i forbindelse med historikere og historieskriving. Selv om Hans 

Aall og Anders Sandvig ikke var profesjonelle historikere, var de begge i kraft av de museene de 

skapte, med på og formidlet historie og levevis i det fortidige. Høye besøkstall ved Norsk 

Folkemuseum og ved De Sandvigske Samlinger viser at museene fanget interesse hos et stort 

publikum.  

 Gjennom en analyse av den formidlingsvirksomhet som fant sted ved begge museene, i kraft 

av både deres hus, miljøer, gjenstander og utstillinger, ønsket Ågotnes i sitt prosjekt å undersøke 

hvordan historiesyn og tradisjonsformidling kom til uttrykk i begge museenes formidlingsarbeid, 

fra deres opprettelse og fram til siste del av 1980-tallet. Noen publisering fra prosjektet finnes 

likevel ikke.  

 I oppstarten av mitt eget avhandlingsarbeid fikk jeg av Jacob Ågotnes overlevert hans 

kildemateriale og sammenfatninger. Kildematerialet besto av kopier fra Norsk Folkemuseums arkiv 

og De Sandvigske Samlinger, Maihaugens arkiv, i første rekke av kopier fra de to museenes 

kopibøker, kopier av korrespondanse og styreprotokoller. Disse kopiene var ikke påført referanse-

henvisninger noe som til en viss grad har komplisert det å finne tilbake til originalene. Ettersom det 

lå utenfor denne avhandlingens rammer å gjøre dette referansearbeidet har jeg i stedet valgt å oppgi 

de aktuelle referansene i egne fotnoter der hvor det har vært aktuelt. I det overleverte materialet 

inngikk også kopier av artikler som omhandlet museenes historie trykket i deres årbøker.  

I tillegg inngår i materialsamlingen av tekstutkast utarbeidet av Ågotnes i forbindelse med 

forskningsprosjektet.  

 For opplysninger om hvilke deler av materialsamlingen som er benyttet vises til notesystemet. 

Materialsamlingen er oppbevart hos Jakob Ågotnes, Nyheim, 5363 Ågotnes og kopier fra 

samlingen hos Lise Emilie Fosmo Talleraas, Dueveien 18, 3142 Vestskogen. 
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Appendix 3 

TRYKTE KILDER 
 

 

 

STORTINGSMELDINGER OG OFFENTLIGE UTREDNINGER  
 

De offentlige trykkene i den perioden avhandlingen omfatter, er Norges Offentlige Utredninger 

(NOU), Stortingsmeldinger (St. meld.) og komiterapporter utarbeidet av politiske fagmiljøer på 

oppdrag av Kirke- og undervisningsdepartementet. I den sammenheng skal her nevnes Innstilling 

om de halvoffentlige museers virksomhet og drift fra Museumskomiteen 1967.
 
Innstillingen 

inneholder i tillegg til selve rapporten også et godt kildegrunnlag for datering av lokale og regionale 

museers opprettelse. Innstilling ble avlagt 10. februar 1970 og dannet i sin tur grunnlaget for 

Stortingsmelding nr. 93 Om museumssaken i 1971 - 1972. Innstillingens opplysninger om hvilket år 

museene ble opprettet representerer en god kilde for å svare på dette spørsmålet.  

 

I avhandlingen vises til følgende dokumenter: 

 

Statens lønnskomite av 1946, Innstilling fra Statens lønnskomité av 1946, spesielle del, 

Kirkedepartementet.  

Kirke- og undervisningsdepartement, Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift 

fra Museumskomitéen 1967.(Bergen 1970). 

Administrasjonsdepartement, Innstilling om Den sentrale forvaltnings organisasjon, 1970 (Modalsli 

utvalgets innstilling). 

Kirke- og undervisningsdepartement, St.meld. nr. 93 (1971-1972) Om museumssaken. 

Kyrkje- og undervisningsdepartementet, St. meld. Nr. 8 (1973-74), Om organisering og finansiering 

av kulturarbeid,  

Kirke- og undervisningsdepartementet, Stortingsmelding nr. 52 (1973-74) 

Ny kulturpolitikk. Tillegg til Stortingsmelding nr. 8 (1973-74) Om organisering og finansiering av 

kulturarbeid. 

Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1977: 50, Om offentlig kulturvern på fylkesnivå. 

Norges Offentlige utredninger (NOU) 1996:7, Museum. Minne, mangfald møtestad. 

Norges Offentlige Utredninger (NOU) 2006: 8, Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes 

utfordringer. Internettversjon, http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-

8/4/3.html?id=158080. (24.2.2009). 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-8/4/3.html?id=158080
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-8/4/3.html?id=158080


 373 

STORTINGETS FORHANDLINGER 
 

Serien Stortingets Forhandlinger er delt inn i 7 deler. Del 1 inneholder Stortingsproposisjon nr. 1 

(Statsbudsjettet) mens del 2 inneholder de øvrige stortingsproposisjonene og stortingsmeldingene 

som ble forelagt Stortinget det inneværende året. Del 3 inneholder proposisjoner og meldinger til 

Odelstinget, del 4 inneholder statsregnskapene, del 5 inneholder ulike dokumenter og del 6 

inneholder de ulike innstillingene til Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. I tillegg inneholder del 6 

også beslutninger fattet av Odelstinget og Lagtinget. Del 7 inneholder forhandlingene i Stortinget 

(det vil si trykte utgaver av de stenograferte referatene fra Stortingets møter). Del 8 inneholder det 

samme fra møter i Odelstinget og Lagtinget. Del 9 er registeret til innholdet i de nevnte bindene.  

Stortingets Forhandlinger foreligger i trykte utgaver hos landets biblioteker, men her er 

registerinndelingen noe annerledes enn i Stortingets egne registre. Jeg har valgt å forholde meg til 

Stortingets inndeling i avhandlingens notesystem. I dag er publikasjonene tilgjengelig på nett.
861

  

Stortingsforhandlingene er en omfattende kildegruppe å gjennomgå i arbeidet med å få innsikt i og 

analysere den statlige politikken. I mitt avhandlingsarbeid har jeg anvendt det materialet i 

Stortingsforhandlinger som jeg har funnet mest relevant for mitt tema og problemstillinger. Dette er 

Statsbudsjettet, Stortingsproposisjon nr. 1,( Stortingsforhandlingene del 1), Stortingskomiteenes 

innstillinger, Innstilling S. XXVI (del 6), og referater fra Stortingets forhandlinger, trykket i 

Stortingstidene (del 7). 

Når det gjelder direkte henvisninger fra dette kildematerialet i teksten, vises til notesystemet. 

 

Del 1: Statsbudsjettet: Stortingsproposisjon nr. 1 (St. prp. nr. 1) 

Statsbudsjettet består egentlig av tre deler, nasjonalbudsjettet (Stortingsmelding nr.1), 

Statsbudsjettets utgifter (Stortingsproposisjon nr.1) og Statsbudsjettets inntekter 

(Stortingsproposisjon nr. 1, Skatte, avgifts – og tollvedtak). Det er bare de to siste som hører med til 

det formelle budsjettet og vedtas i Stortinget. I min sammenheng er det statens utgifter til 

museumsformål, de kulturhistoriske museene slik det framgår av Stortingsproposisjon nr.1 som er 

relevant. Vedtak av Statsbudsjettet er ved siden av lovgivningen Stortingets viktigste gjøremål. 

Budsjettet vedtas med hjemmel i Norges grunnlov § 75 d som sier at det tilkommer Stortinget «at 

bevilge de til Statsudgifterne fornødne Pengesummer».  

 Det norske statsbudsjettet har både politiske, administrative og konstitusjonelle 

(demokratiske) funksjoner. Her fastslås prinsipper og retningslinjer for Statens ressursbruk. 

Statsbudsjettet setter også rammer for overføring til kommunene. Det fastslår satsene for et års 

                                                 
861.Se i den sammenheng Stortingets egne nettsider, http://www.Stortinget.no/om_Stortinget/saksgangen.html (2008) og

 
 http://www.Stortinget.no/saker/snarveier.html (24.02.2009). 

http://www.stortinget.no/om_stortinget/saksgangen.html
http://www.stortinget.no/saker/snarveier.html
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forutsigbar innkreving av skatter og avgifter. Videre fungerer det som instrument i finanspolitikken 

og som en formell fullmakt for Staten og de statlige virksomhetene i deres virksomhet. I mangel av 

en lov som regulerer budsjettprosessen, fastsatte Stortinget første gang i 1928 et bevilgnings-

reglement. Bevilgningsreglementet fastsatte regler for utforming av budsjettet innholdsmessig og 

kvalitativt. Reglementet er senere blitt endret mange ganger, men en del av hovedprinsippene i 

statsbudsjettet er uforandret.  

 Viktige prinsipper i bevilgningsreglementet er fullstendighetsprinsippet, som sier at budsjettet 

skal omfatte alle statlige utgifter og inntekter. Av dette prinsippet fulgte kravet om realistisk 

budsjettering. Et annet prinsipp er enhetsprinsippet, det vil si at det skal være mulig å bruke alle 

inntekter til å dekke alle utgifter. I 1884 ble bruttoprinsippet innført, det innebærer at det skal 

budsjetteres med bruttobeløp, ikke nettobeløp. Av dette følger kravet om å føre både inntekter og 

utgifter for seg både i hvert kapitel og for hver enkelt virksomhet. Kontantprinsippet ble innført i 

1924. Det innebar at det skal budsjetteres med en inntekt eller utgift i det året den betales 

(bokføres). Motivet bak prinsippet i 1924 var de mange bevilgningene som ble overført fra år til år, 

og som svekket oversikten i budsjetteringen. Ett-årsprinsippet ble allerede innført i 1814 og 

bestemmer at budsjettet bare skal bare føres for ett år av gangen, og et storting kan ikke binde opp 

det neste stortings budsjettering. Dette er grunnlovsfestet (Grunnloven § 75) og skal sikre bedre 

oversikt over utgifter og inntekter i den økonomiske styringen. Ett-årsprinsippet er i statsbudsjettets 

‖historie‖ håndtert på to måter, først ved at det var gjeldende fra juli ett år til juli det neste året, men 

fra 1908 ble det satt opp for kalenderåret, altså fra januar til desember. Av statsbudsjettet framgår de 

enkelte departementenes budsjetter med hovedposter og kapitler.  

 Lokale og regionale museer ble i Kirke – og undervisningsdepartementet budsjett fram til 

1905 ført opp under hovedpost IV, kapittel 3. Fra 1906 og fram til 1924 ble bevilgningen ført opp 

under hovedpost V, kapittel 3, bevilgninger til forskjellige vitenskapelige, litterære og kunstneriske 

formål. Fra 1925 endret kapitteloppføringen seg og bevilgningene ble ført opp under kapittel 226.  

I statsbudsjettet for 1945 er bevilgningens kapitteloppføring endret på nytt, nå til kapittel 229 fram 

til 1951. I budsjettet for 1952 endres kapitteloppføringen på nytt ved at museer og samlinger 

overføres til kapitel 221 (og 2309). Denne kapitteloppføringen opprettholdes til statsbudsjettet for 

1961, da den på nytt endres, nå til kapittel 371 (Tilskott til museer og samlinger). Denne 

kapitteloppføringen opprettholdes ut det tidsrom som avhandlingen dekker.  

 Departementets budsjettforslag er interessant lesing ikke bare i den forstand at en 

bevilgningspraksis og en forvaltningspraksis fra departementets side kan følges. Måten 

budsjettforslagene presenteres tekstlig forteller også om departementets egen saksbehandlings-

praksis og hvordan museenes ønsker framlegges for Stortinget. Tendensen fram til begynnelsen av 

1920-tallet er at museene kom til orde ved at departementet i budsjettet i stor grad gjengir deres 
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tilskuddsøknader.  Dette gjaldt ikke bare de større museene, slik som Norsk Folkemuseum og De 

Sandvigske Samlinger, men også de mindre, selv om de sistnevnte i noe mindre grad får 

gjennomslag for sine ønsker.  En annen generell tendens utover mellomkrigstiden er at det i 

budsjettet blir mindre og mindre tekst som handler om museene spesifikt. For enkelte år finnes det 

nærmest bare talloppstillinger. Denne utviklingen gjenfinnes også i Stortingets forhandlinger over 

de samme budsjettpostene, der Stortinget tar færre avstemninger og de enkelte småpostene 

forsvinner til fordel for avstemminger over større kapitler. 

 Når det gjelder opplysninger i avhandlingen om museumstilskuddene i årene 1941 – 1945 er 

disse hentet fra departementets budsjettarbeid.
862

 Dette på grunn av at under den tyske 

okkupasjonen ikke var noe bevilgende Storting og budsjettene ble fastsatt av minister og 

departement.  

 Fra 1951 forenkles budsjettoppstillingene i Kirke – og undervisningsdepartementets budsjett 

ytterligere. Fra den tid er det bare Norsk Folkemuseum og De Sandvigske Samlinger (med 

Aulestad) som ble ført opp med egne poster for de kulturhistoriske museene. De øvrige ble ført opp 

under overskriften ‖Til disposisjon for departementet‖. Detaljerte oversikter over bevilgninger til de 

enkelte museene finnes likevel i departementets arkiv. 

 

Følgende årganger er gjennomgått i forbindelse med avhandlingen: 

 

1899/1900,1900/1901,1901/1902,1902/1903,1903/1904,1904/1905,190571906.  

1906/1907,1908, 1909,1910, 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1919,1920,1921,1922,1923. 

1924,1925,19261927,1928,1929,1930,1931,13932,1933,1934,1935,1936,937,1938  

1939,1940,1945/1946,1950,1951,1952,1953/1954,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1959/1960, 

1961,1963,1964,1965,1966,1967,1968. 

 

For årene 1941/1942,1942/1943,1943/1944/1945 er tallmaterialet hentet fra departementets 

budsjettarbeider, se Arkiv S – 1021 - Kirke – og undervisningsdepartementet 1. skolekontor D 

Serie Eav, Kulturbudsjettet 1902 – 1954 samt Brazier, Erik C., Stortingets bevilgninger til kultur 

1900 – 1960 (Oslo 2005). 

 

 

 

 

                                                 
862 Dette materialet er å finne i arkiv til Kirke – og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D, arkiv S – 1021 (1898-1950), serie Eav 

 

 
(1902 – 1954). Kulturbudsjettet.  
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Del 6: Innstilling S. XXVI - fagkomiteens innstilling til Stortinget 

Komiteinnstilling XXVI inneholder komiteens bemerkninger og den endelige innstillingen. Denne 

ble i sin tur lagt fram for Stortinget for endelig behandling og vedtak. Ved parlamentarismens 

innføring i Norge i 1885 ble forholdet mellom Storting og regjering klart definert og saksgangen i 

Stortinget ble slik at de respektive departementene utarbeidet regjeringens saksdokumenter. Sakene 

ble deretter oversendt Stortinget og til en komité til forberedelse.  

 I fagkomiteenes budsjettarbeid inngikk (og inngår fremdeles) arbeidet med å avgi innstilling 

om bevilgninger innen de rammeområdene de var tildelt. Denne innstillingen skulle omfatte alle 

kapitler og poster innenfor det enkelte rammeområde. Fagkomiteenes budsjettinnstillinger ble så 

behandlet av Stortinget. Ved behandlingen av disse innstillingene gjorde Stortinget endelige 

budsjettvedtak.  

 Til alle saker som ble behandles i komiteene, ble det valgt en saksordfører. Denne var 

ansvarlig for behandlingen og framdriften av saken, innhenting av opplysninger m.v., inntil 

komiteens endelige innstilling forelå. I komiteen ble det ofte nedlagt et ganske betydelig arbeid 

under behandlingen av de enkelte sakene. Ikke minst fra saksordførerens side. Innstillingens 

innhold var et sammendrag av saken og komiteens merknader med forslag til vedtak. 

Saksordførerens ansvar var også å formulere innstillingen skriftlig. Innstillingen ble deretter 

forelagt Stortinget som fattet det endelige vedtak. Ved presentasjon av komiteens arbeid og 

innstilling var det også saksordføreren som innledet med en orientering om de synspunkter som 

hadde kommet fra i komiteen. Mange saker ble behandlet og avgjort med enstemmig tilslutning fra 

samtlige av komiteens medlemmer. Dersom det oppsto uenighet, ville dette kunne føre til 

omfattende diskusjoner og drøftinger i komiteen, og det hendte også under saksbehandlingen at den 

delte seg i to.  

Følgende årganger er gjennomgått i forbindelse med avhandlingen: 

 

1900/1901,1901/102,1902/1903,1903/104,1904/1905,1905/1906,1906/1907,1908,1909,1910, 

1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1919,1920, 1921,1922,1923,1924 (Innstilling S. XXVI). 

1925 (S.nr.26), 1926 (S.nr.24), 1927 (S.nr.22), 1928 (S.n.22), 1929 (S.nr.23), 1930 (S.nr.24), 

1931 (S.nr.21), 1932 (S.nr.22), 1933 (S.nr.22), 1934 (S.nr.21a), (ikke behandlet1935), 1936 

(S.nr.21), 1937 (S.nr.21), 1938 (S.nr.21), 1939 (S.nr.21), 1940 (S.nr.23), 1945/1946 (S.nr.25b), 

1947 (S.nr.26), 1948 (S, nr.28), (ikke behandlet 1949,1950), 1951 (S.nr.33), 1952 (S.nr.34), 1953 

(S.nr.35), 1954 (s.nr.25), 1955 (S.nr.25), 1956 (S.nr.25), 1957 (S.nr.19a), 1958 (S.nr.21), 1959 

(S.nr.14), 1959/1960 (s.nr.14), 1961 (S.nr.14), 1962 (S.nr.26), 1963 (S.nr.30), 1964 (S.nr.170), 

1965 (S.nr.217), 1966 (S.nr.205), 1967 (S.nr.179). 
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Del 7: Stortingstidende – referater fra Stortingets debatter 

Referater fra Stortingets debatter i tilknytning til Kirke – og undervisningsdepartementets budsjett 

er å finne i Stortingsforhandlinger, bind 7 (Stortingstidende). En lesing av de debattinnlegg og 

meningsytringer som framkom i diskusjonene om tilskudd til de kulturhistoriske museene gir et 

inntrykk av i hvilken grad, og hvordan denne gruppen av museer ble mottatt og behandlet av landets 

øverste politiske organ. En gjennomgang av debattinnleggene gir ikke rent lite av opplysninger, 

kunnskap, innblikk i antakelser, motsetninger og fortolkninger fra Stortingsrepresentantenes side. 

Til sammen gir materialet en god innsikt i Stortingets oppfatninger, eller nærmere bestemt det som i 

tråd med de politiske partiene skulle legges inn i den politikken som staten skulle føre på dette 

området.  

 

Følgende årganger er gjennomgått i forbindelse med avhandlingen 

 

1900/1901,1901/102,1902/1903,1903/104,1904/1905, 1905/1906,1906/1907,1908,1909,1910, 

1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1919,1920, 1921,1922,1923,1924,1925,1926, 

1927,1928,1929,1930, 1931,1932,1933,1934, 1935,1936,1937,1938,1939,1940. 

1945/1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959, 

1959/1960,1961-61,1961-62,1962-63,1964-65,1965-66,1967-68,1969-70.  
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TIDSSKRIFT  
 

Heimen, utgitt av Landslaget for Bygde- og Byhistorie i årgangene for 1946 – 1948 

Museumsnytt, utgitt av Norske museers landsforbund, årgangene 1 – 20 (1953–1972).  

 

Tidsskriftet Museumsnytt kom ut med fire utgaver i året og bladet var både som et 

informasjonskanal og et debattforum for Norske museers landsforbunds medlemmer. Her ble også 

nye tanker om museumsvirksomhet og museenes rolle i samfunnet brakt inn til det norske 

museumsmiljøet. Tidsskriftet utgjør på den måten en viktig kilde med sine artikler om profesjonens 

oppfatning av museenes oppgaver, arbeidsdelingen museene i mellom, utdannings – og 

stillingsspørsmålet, det offentliges ansvar overfor museene.  

 Illustrerende for hvor opptatt organisasjonen var av lokale museer er at allerede de første 

årene brakte Museumsnytt diskusjonen om de lokale museene, bygdetunene på bane. Utover 1950 

årene orienterer artiklene i tidsskriftet seg mer mot utdanningspolitiske spørsmål, spørsmålet om 

stillinger ved de mindre museene og de kulturhistoriske museenes formidlingsarbeid. 

Stillingssituasjonen ved museene ble også tatt opp. 

 Mot slutten av 1950-tallet begynner så tidsskriftet å bringe artikler om den vanskelige 

økonomien ved de kulturhistoriske museene og den statlige politikken overfor museene. I 1959 

roper nærmest redaksjonen et varsku om den vanskelige museumsøkonomien i innlegget Utover 

1960-tallet videreføres fokuset på museumsutdannelse og profesjonsspørsmål. De mindre museenes 

rolle i den kulturhistoriske forskningen er fremdeles et aktuelt tema. Nå bringes også 

fylkeskonservatorspørsmålet på bane. Artiklene i Museumsnytt ved inngangen til 1970 – årene 

viderefører på mange måter den tematikk som ble nedfelt i de to foregående tiårene. 

Profesjonsspørsmål, museumspolitiske tema og artikler med museumsfaglig innhold preger 

tidsskriftet. Museumsfaglige artikler om registrering, konservering, utstillinger og formidling finnes 

det en rekke av.  

 Det økende statlige engasjementet på museumsområdet mot slutten av 1960-tallet, gjennom 

oppnevning av Museumskomiteen i 1965 og framlegging av dens innstilling i 1970 bidro etter hvert 

til at tidsskriftet økte sin oppmerksomhet mot statens politikk på området. Utover 1970-tallet kom 

gradvis også enkelte artikler med et mer museologisk tilsnitt. Tidsskriftet hadde ved en del 

anledninger også tidligere trykket artikler hvor museenes samfunnsrolle og oppgaver direkte og 

indirekte ble drøftet.  

 

Når det gjelder henvisninger til artikler i avhandlingsteksten, vises til notesystemet og til 

avhandlingens litteraturlister. 
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AVISARTIKLER 
 

I den utstrekning avisartikler inngår i kildegrunnlaget er disse i hovedsak hentet fra 

hovedstadsavisene Morgenbladet, Aftenposten og Verdens gang (Tidens Tegn), samt avisen 

Gudbrandsdølen på Lillehammer.  

 

Når det gjelder henvisninger til artiklene vises til notesystemet  
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