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PRESSEMELDING  
 

 

POSITIVE, MEN LITE KONKRETE SIGNALER FOR MUSEENE I KULTURLØFTET 
 
Museumsforbundet er tilfreds med at museene anses som sentrale samarbeids- og 
formidlingsarenaer for kulturarven. Vi mener det er positive signaler for museene i 
Kulturløftet 3, men at de må tydeliggjøres gjennom praktisk politisk handling. 
Kulturløftet legger tydelig vekt på mangfold og demokrati. Dette er sentrale elementer 
i museenes samfunnsrolle, og Museumsforbundet er enig i at dette er viktig.  
 
Museene, en del av den kulturelle grunnmuren? 
Kulturløftet 3 har sterkt fokus på den kulturelle grunnmuren. «Det var som forventet 
etter Kulturutredningen 2014», kommenterer styreleder i Norges museumsforbund 
Jan Hoff Jørgensen. Museumsforbundet ønsker å understreke at museene utgjør en 
viktig del av den lokale kulturelle grunnmuren. «Mange museer samarbeider i dag 
godt med ulike deler av det lokale kulturlivet, men jeg tror likevel mange glemmer at 
museene kan være gode samarbeidsarenaer for det lokale utøvende kunst- og 
kulturlivet. Museene er gode og tilgjengelige arenaer for mange og ønsker å bli det 
for enda flere grupper». Museumsforbundet mener det handler om å styrke det 
kulturelle mangfoldet og utvikle museene som gode og levende kunnskapsarenaer 
og møteplasser. «Museenes rolle i lokal kulturnæring må også videreutvikles 
fremover», uttaler Hoff Jørgensen.  
 
Immateriell kulturarv løftes frem 
Styrking av arbeidet med materiell og immateriell kulturarv står sentralt i 
handlingsplanen til Norges Museumsforbund, og museene er i en særstilling når det 
gjelder bevaring av materiell og immateriell kulturarv. Norges museumsforbund 
mener derfor det er positivt at regjeringen gjennom Kulturløftet 3 vil styrke 
formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk. En 
videre satsing på bevaring av immateriell kulturarv vil styrke dette arbeidet i 
museene, men Museumsforbundet savner en konkretisering av tiltakene. «Vi ser 
frem til at dette omsettes i praktiske tiltak gjennom statsbudsjettet for 2014», sier Jan 
Hoff Jørgensen.  
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