
 

Pressemelding 4.2.2016: Fortsatt økt besøk i norske museer  

Tidligstatistikken for et utvalg av medlemsmuseene til Norges museumsforbund viser at det 

samlede besøket ved de norske museene fortsatte å øke i 2015. De foreløpige tallene viser 

en økning på 473 000 besøk sammenlignet med året før. Dette tilsvarer en samlet oppgang 

på over 4,5 prosent.  

Munchmuseet har hatt et nytt godt år med 255 000 besøkende, en økning på nesten 104 

prosent fra 2014. Besøket i 2015 slår dermed rekorden fra det tidligere toppåret 2013. Da 

trakk jubileumsutstillingen 205 000 besøkende. Oppgangen skyldes i hovedsak Van Gogh + 

Munch-utstillingen som var en publikumsmagnet uten sidestykke i Munchmuseets historie. 

-Mange turister besøker Munchmuseet, men vi synes det er ekstra gledelig at statistikken 

viser at det også kommer mange nordmenn til oss, hele 150.000 i fjor, sier kommunikasjons- 

og markedsdirektør Gitte Skilbred. 

Flere museer har hatt god økning i besøket i 2015. Norsk Industriarbeidermuseum har 

tilnærmet/nesten doblet besøket, noe som trolig i stor grad må tilskrives TV-suksessen 

Kampen om tungtvannet. Henie Onstad Kunstsenter (+ 41 prosent) trakk mange besøkende 

med sin Hilma af Klint-utstilling. Museum Vest (+ 65 prosent) hadde nyåpning av Norges 

Fiskerimuseum, og opplever ettervirkningene av Anno-serien på TV. Dette understreker 

tendensen Museumsforbundet har sett de siste årene til at nye utstillinger og aktiviteter 

bidrar til økt besøk. 

 

Flere av museene som hadde nedgang i besøket i 2015 hadde spesielt gode år i 2014. Ett 

eksempel er Eidsvoll 1814 som har mer enn halvert besøket i 2015. - Dette var som 

forventet, sier samfunnskontakt  Astrid Galstad. Samtidig er vi veldig fornøyde, med tall som 

er langt over det vi hadde i årene før oppussingen av Eidsvollsbygningen. 2015 har vært et 

spennende og morsomt år for oss, vi har tatt med oss det beste fra jubileumsåret, og ser at 

det bærer frukter.   

 

Kontaktpersoner:                                                

Generalsekretær Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, tlf. 924 27 878 

Styreleder Ivar Gunnar Braaten, Stiftinga Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499    

 

Denne statistikken er ment som en indikasjon. Vi gjengir besøkstall meldt inn av de ulike institusjonene, og vi 

kvalitetssikrer ikke. For endelige og sikrede tall henviser vi til Kulturrådets og SSBs statistikk som kommer i 
løpet av våren. Der det er nye tellemåter eller ikke sammenlignbare tall, er dette kommentert i dokumentet. 
Kommentarene er stort sett museenes egne. Enkelte museer er tatt med både som avdelinger og som en del av 
en konsolidert enhet. Dette er tydeliggjort i manglende bruk av fet skrift, og i kommentar.  


