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Mjøsmuseets utgangspunkt 

• 104 antikvariske bygninger – hvorav 17 fredede 

• 7 flytende fartøyer bevares ved hjelp av frivillighet  

 

Det som redder dagens situasjon er: 

• Riksantikvaren 

• Frivillighet 

• Andre tilskudd: Stiftelsen UNI, kommunene, private 

 



Om 100 år 

• Klimaendringene vil bli større  

• Frivillighet? 

• Prioritering i bygningssamlinger – musea har fått en ny rolle: Viktige 
bygg blir antikvarisk bevart utenfor skigarden vår!   















Resurser og prioriteringer 

• Det er ikke ressurser i dag til å ta være på alle bygningene og 
gjenstandene som musea har samlet inn gjennom mange år  

• I et langsiktig perspektiv må ressursene opp eller samlingene ned 

• Mjøsmuseet skal ned fra 104 til ca 80 antikvariske bygninger 

• Fartøyene er helt avhengige av frivillighet – uten de frivillige må 
fartøyene settes på land og «møllposesikres» 



Mere ressurser eller avhending? 

• Det vil ikke komme mer penger fra Kulturdepartementet 

• Avhending 

• Hvordan gjennomføre avhending av antikvariske bygg? 



Gode veiledere,  
men ikke for avhending av bygninger 









 









Framtidas magasinbygg 

• Ikke under bakken 

• Ikke ombygging av gamle industribygg: Ofte dyrt og noe krøkkete 

• Ikke i fjellanlegg: Svært store driftskostnader for avfukting 

• Ikke la arkitektene få bestemt for mye 

• God styring og tilsyn i den daglige drifta 

• Lågest mulige driftskostnader 

• Kulturdepartementet bør stille faglige og økonomiske krav jmf. 
Danmark  

 





Hovedgrep 

• Det er ressursene som er hovedutfordringen  

• Vi må utnytte alle mulige ressurser og drifte effektivt  

• Vi må prioritere 

• Prioritere betyr å velge bort  

• Musea er ikke alene om å drive kulturvern og kulturhistorisk 
formidling 

• Vi må finne ut hva andre gjør og hva som er vår hovedrolle i framtida 

• Vi må gjøre store strategiske endringer i framtida 


