
 

 
 

 
John Olsen gjenvalgt som styreleder i Norges museumsforbund 
 

På årsmøtet i Norges museumsforbund 3. april ble John Olsen, Vest-Agder-museet gjenvalgt som 

styreleder. Med seg i styret har han: Cecilie Øien (Museene i Akershus), Hanne Beate Ueland (Museum 
Stavanger, Stavanger kunstmuseum), Lars Magne Andreassen (Árran Lulesamisk senter), Lars Emil 

Hansen (Oslo museum) samt de nyvalgte styremedlemmene Hanne Jakhelln (Norsk Luftfartsmuseum) 

og Lena Fahre (Vestfoldmuseene). 
 

Det nasjonale museumsmøtet arrangeres i Haugesund i dagene 2. – 4. april, med «Bærekrftig museum!? 

3 x D – Demokrati, digitalisering og dannelse» som hovedtema. Omkring 315 deltagere fra landets 
museer og kulturinstitusjoner er samlet under møtet, og rekordmange deltar under middager og faglig 

program. For første gang strømmes også innleggene direkte. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei 
Grande holder et innledende foredraget under hovedseminaret Bærekraftig museums- og 

kulturpolitikk før hun deltar i debatten 3. april.  De ulike delseminarene 4. april tar for seg ulike tema 

knyttet til museenes samlingsforvaltning og rolle i samfunnet som: Menneske og natur/Tar 
menneskene rotta på naturen?: Migrasjon mobilitet og nye lokale fortellinger: Exit Big stuff? – Store 

museumsgjenstander og fremtida: Er museumsbygningene bærekraftige om 100 år?: Å tenke to tanker 

samtidig: museumsforskning for dannelse og demokrati og Hvem skal museene være for hvem? 
 

Årets uttalelse «Museenes ytringsfrihet under press» handler om at faglig frihet og prinsippet om 

armlengdes avstand for museene må befestes tydelig i det kommende arbeidet med museumsmelding, 
revisjon av kulturloven og arbeidet med en ny museumslov. Her understrekes det blant annet at « 

Årsmøtet i Norges museumsforbund mener Kultur- og likestillingsministeren og Regjeringen i Norge må 
gå i bresjen for å sikre museene verden over faglig frihet til å fortelle de historiene de anser som 

relevante på den måten de anser som best egnet. Armlengdes avstand er avgjørende for å kunne utøve 

en aktiv og aktuell samfunnsrolle!» 
 

Les uttalelsen fra årsmøtet her.  
 

 

Kontaktpersoner:   

Styreleder John Olsen, Vest-Agder-museet, tlf.930 07 567 

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

 



 

 

 

 


