
 

 
 

 
Museumsforbundets besøksstatistikk for 2018 er klar! 

Museumsforbundets hurtigstatistikk viser at det var 10.578.200 museumsbesøk i 2018, det er en nedgang på -

2,30% fra 2017. Tallene omfatter 106 av medlemsmuseene, og de er ment å gi en første indikasjon på hvordan 

besøket var i museumsåret 2018. Noen museer har levert foreløpige tall, mens andre er endelige. Mange museer 

opplever nedgang i tallene for 2018, på grunn av gode besøkstall og besøksrekorder året før.  

 

Flere av museene melder om oppgang i besøkstall fra 2017. Blant museene med størst økning finner vi Nord-

Troms Museum (79,6%), Henie Onstad Kunstsenter (57%), Sunnhordaland Museum (52,4%) og Sørlandets 

Kunstmuseum (50,9%). I tillegg hadde Nynorsk Kultursentrum en økning på 39,4%, Lindesnes Fyr økte med 

22,5%, Østfoldmuseene økte med 17,3 % mens Ryfylkemuseet øker med 13% og Norsk Skogfinskmuseum kan 

vise til en økning på 6,6%.  

 

Henie Onstad Kunstsenter er et av museene som hadde en kraftig nedgang i 2017. Med et sterkt 

utstillingsprogram og stor oppmerksomhet rundt flere av arrangementene, har tallene tatt seg opp i 2018. 

Kunstsenteret feiret sitt 50-årsjubileum, og fikk i tillegg stor oppmerksomhet rundt det uoffisielle VM i Fischer 

Random Chess i Dag Alvengs utstilling «Tid som står stille» og utstillingene til Weidemann og Bleken. Sør-

Troms Museum hadde også suksess med flere av sine arrangementer. Særlig bidro 150-årsmarkeringen av Anna 

Rogde til de gode besøkstallene. Total økning for Sør-Troms Museum endte i 2018 på 24,6%.  

 

Lillesand By- og Sjøfartsmuseum og Svalbard Museum er to av museene som melder om besøksrekord i 2018. 

Lillesand By- og Sjøfartsmuseum hadde en økning på 6,1%, mens Svalbard hadde en økning på 14,3%. Norsk 

Oljemuseum har med en oppgang på 2,7% satt besøksrekord for tredje år på rad. Oppgangen skyldes trolig flere 

besøkende fra utlandet, i tillegg til at Pepperkakebyen i Stavanger ble stilt ut på museet i 2017 og 2018.  

 

Det er positivt å se at flere av museene under Sametinget har økning i sine besøkstall. Sørsamisk museum og 

kultursenter, Saemien Sijte har en økning på 16% og RiddoDuottarMuseat øker med 12% fra 2017. I tillegg har 

Tana og Varanger Museumssiida en økning på 10% og Várdobáiki Samisk senter en økning på 1,8%.  

Naturhistorisk museum har flest besøkende, med et totalbesøk på 771.000, noe som er en liten nedgang på -0,5% 

fra året før. Museet melder likevel om en besøksrekord med 133 151 besøkende på sine geologiske og 

zoologiske innendørsutstillinger. Kulturhistorisk museum har en økning på 3,1% og er dermed mest besøkt etter 

Naturhistorisk museum med 632.086 besøkende.  

 

Flere oppgir forbedring i rutinene på telling av besøkende som en årsak til større endringer i statistikken fra i 

fjor. Sunnhordaland Museum forklarer sin høye økning med at de nå har installert elektronisk teller på 

Museumstunet (Sunnhordalandstunet). Dette gir et mer korrekt antall besøkende enn hva som har blitt oppgitt 

tidligere. KODE i Bergen har også endret på sine tellerutiner, og viser til en økning på 3,9%.  



 

 

Sommerens ekstreme varme kan være en av årsakene til et lavere besøkstall enn forventet denne sesongen. 

Blaafarveværket, som ble kåret til Årets museum i april 2018, har til tross for mye oppmerksomhet rundt 

kåringen, merket nedgang i besøk på grunn av den ekstreme sommervarmen. Vest-Agder Museet har også hatt 

en liten nedgang på -3,2%, og merket nedgangen spesielt på friluftsmuseene da sommeren var på sitt varmeste. 

Anno Museum er et av de som nevner værforandringer som årsak til endringer i besøkstall. Deres største 

besøksmuseum, Norsk Skogmuseum opplevde en besøksnedgang på 10%, noe som trolig skyldtes ekstremvær 

under de nordiske jakt- og fiskedagene. Samlet sett har imidlertid Anno museum en økning på 0,9%.  

 

Været kan også være en av årsakene til at Oslomuseene har lavere besøkstall i år enn i 2017. Oslo Museum har 

den største nedgangen på -31,8%, mens Munchmuseet har -16,7% og Nasjonalmuseet har -16,7%. Oslo 

Skolemuseum har derimot en økning på 12,7% og Popsenteret en økning på 12,1%. Folkemuseets avdelinger på 

Bygdøy har også en økning på 28,3%, så tendensen i fall i besøket er ikke helt entydig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 28.01.2019 

..................................................... 

Liv Ramskjær 
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