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1. Sammendrag 
Museum Nord har lagt bak seg et år preget av stor aktivitet og det arbeides godt innenfor alle 
fagområder. Vi mangler noen ganger økonomiske ressurser til alt vi ønsker å gjennomføre, men vi 
blir stadig flinkere til å definere prosjekter og søke eksterne midler til å løse utfordringene. Året har 
til tider vært preget av et aktivitetsnivå i ledelsen og deler av ledergruppa/Fou som er på smerte-
grensen av hva vi evner å håndtere.  
 
Vi har avsluttet en strategiprosess og etablert ny strategiplan i løpet av året. Vi har startet opp 
hovedprosjekt på «Nye Hurtigrutemuseet». Hele året har vi arbeidet med å finne løsningen på 
finansieringen på «SKREI» og over halve året gikk før vi fikk ny avd. direktør på plass i Vågan. 
Riksantikvaren kom på banen i mars måned og bemerkninger til arbeidet som var gjort med 
reguleringsplanen til SKREI. Dette førte også til ekstra runder og en nokså tungrodd og uvanlig 
prosess i forhold til å komme fram til en omforent løsning. 
 
Det har besøksmessig vært opp og ned i de ulike regionene. Lofotr Vikingmuseum har ny 
besøksrekord og har passert 100.000 besøkende. Vågan avdelingen har gått ned, og det samme har 
Hurtigrutemuseet. Sistenevne skyldes nok i hovedsak at skipet ikke har vært tilgjengelig etter at 
byggingen av nytt museumsbygg startet opp.  
 
I Sortland har ny medarbeider skapt ny giv, og «Seabed» har vært en stor suksess, både i form av ny 
utstilling, konferanse og aktiviteter til barn & unge. Det er også verdt å merke seg at noen andre 
steder i Vesterålen har totalt besøkstall gått ned, men antall betalende besøkende har gått opp. 
Museet på Andenes har også merket en positiv økning med bakgrunn i vinterturisme og besøk på 
Andenes fyr. 
 
I Ofoten har besøkstallene vært stabile, og det arbeides strategisk for å få på plass et bedre 
publikumstilbud i fremtida. Det må fremheves en stor og positiv innsats i forhold til barn og unge i 
regionen gjennom et nytt DKS opplegg som har turnert i Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Flere andre 
av våre avdelinger har også lagt ned en stor innsats i forhold til DKS opplegg for ungene i 2019.  
 
Når det gjelder forvaltningen må vi nevne arbeidet med å skaffe oversikt over samlingene til 
Hurtigrutemuseet. Gjenstandene har lokalisert på ulike lokasjoner på Stokmarknes og har blitt flyttet 
til mottak for innregistrering og magasinering på Melbu. Samtidig er en del av jobben å vurdere 
gjenstander til konservering for utstilling i «Nye Hurtigrutemuseet». Det er en stor og viktig jobb som 
gjøres her.  
 
Vi har også gjennomført en tilstandsanalyse av alle våre kulturhistoriske bygninger i løpet av året. 
Ansvaret for dette har ligget hos bygningsvernleder, med god støtte fra driftsledere og ansvarlige for 
bygninger/ vedlikehold i alle tre regioner.  
 
14. Februar 2020 
Geir Are Johansen 
Direktør 
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2. Organisasjon 
2.1. Utvikling av organisasjonen 

Organisatorisk preges 2019 av et løft for FoU i organisasjonen, selv om grunnlaget ble lagt allerede i 
2018. Vi har nå to fulltids dedikerte stilinger på formidling, og internasjonalt prosjektarbeid. 
Stillingen som forvaltningsleder og forskningsleder har fremdeles vært delte stillinger. Vi har i løpet 
av året også inkludert markedssjefen som en fast del av FoU.  
 
Ellers har vi ikke gjort større organisatoriske endringer i 2019, men bygger videre på de mer 
grunnleggende endringene som ble foretatt i 2015-2016. Det ser ut som bruken av tittelen kurator 
er mer hensiktsmessig fremover fremfor konservator for denne typen stillinger. Vi stiller også 
spørsmål ved «enhetsleder» - begrepet i forhold til om dette er fremtidsrettet. Det var mer en 
konsekvens av omorganiseringen i 2016. I dag er avdelingene mer sammmensveiset. Ledergruppa 
gjør seg tanker i forhold til definering av funksjoner og ansvarsområder mer ut fra behovet til 
avdelingen som helhet.  
 
I stadig flere avdelinger blir den kommersielle aktiviteten flyttet over til datterselskapet Lofotr 
Nærinsdrift as, og vi forventer at ved utgangen av 2020 er denne to-delingen gjennomgående for 
hele Museum Nord.  
 
 
2.2. Personell 

Ansatte og årsverk  

Museum Nord har i 2019 hatt totalt 62 ansatte fordelt på 49,06 årsverk. I tillegg har vi hatt to 
lærlinger samt personer på faste og midlertidige tiltak via NAV (VTA, arbeidspraksis og 
lønnstilskudd).  
 
Fordeling: 

• Kvinner – 26 stk. fordelt på 20,57 årsverk. Av disse er det 23 fast ansatte fordelt på 18,32 
årsverk. 

• Menn – 36 stk. fordelt på 28,49 årsverk. Av disse er det 34 fast ansatte fordelt på 27,4 
årsverk. 

• Lærlinger - 2 stk. fordelt på 0,75 årsverk 
• Tiltak – 2 stk. fordelt på 0,86 årsverk (VTA og lønnstilskudd) 

  
Avganger  

• Abdimalik Yasiin Mohammed, lærling Norsk Fiskeindustrimuseum, avbrutt lærekontrakt  
• Birger Ekornesvåg Helgestad, samlingsforvalter Vesterålen/Museum Nord, ny arbeidsgiver  
• Jarl Thomas Røjmyr, fotograf Lofotmuseet, uførepensjon  
• Peder Frode Simonsen, regnskapskonsulent administrasjonen, ny arbeidsgiver  
• Ragnhild M.S. Albertsen, museumskonsulent Sortland, uførepensjon  
• Arne Magnus Villadsen, arbeidsleder/håndverker Norsk Fiskeindustrimuseum, pensjonist  
• Pål Christensen, FoU, pensjonist  
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• Sveinung Alsos, lærling Norsk Fiskeindustrimuseum, avslutta læretid  
• Olga Wisniewska, Norsk Fiskeværsmuseum Å, ny arbeidsgiver  

  
Malin Overholdt ved Galleri Espolin var midlertidig ansatt som konstituert enhetsleder fram til 
31.12.19, og gikk over i fast stilling som kurator fra 1.1.20.  
  
Permisjoner  

• Vegard Kaasen Engen, konservator Lofotr (fra august til august 2020)  
• Kjersti Åshagen, konservator/enhetsleder Andenes museum (fra august til august 2020)  

  
Nye ansettelser  

• Inger-Berit Hansen, lønns- og personalkonsulent administrasjonen  
• Gunnar Norheim, arbeidsleder/håndverker Norsk Fiskeindustrimuseum  
• Gro Rundfloen, gartner/museumsformidler avd. Vesterålen  
• Grete Pettersen, regnskapskonsulent administrasjonen  
• Elin Torbergsen, konservator Lofotr (vikariat for Engen)  
• Barbra Elise Grøgaard, museumskonsulent Galleri Espolin/SKREI  
• Anne Lise Fløttum, avd.direktør, avd. Skrei  
• Jitse Buitnik, Andøy museum (vikariat for Åshagen)  

  
2.3. Sykefravær  

Sykefraværet var totalt på 8,70 % i 2019, noe som er svært likt fjorårets 8,60 %.  
• 1–3 dager egenmeldt: 0,76 %   
• 1–3 dager legemeldt: 0,12 %  
• 4–16 dager egenmeldt: 0,03 %  
• 4–16 dager legemeldt: 0,13 %  
• Over 16 dager: 4,07 %  
• Over 8 uker: 3,61 %  

  
Korttidsfraværet (1-16 dager) har over flere år vært lavt i Museum Nord har over flere år ligget på 
ca. 1 %, og det må en kunne si er svært bra. Samtlige langtidsfravær har vært avklarte tilfeller mht. 
helsemessige utfordringer og har vært utenfor Museum Nords mulighet for påvirkning.  
  
2.4. Arbeidsmiljø  

• AMU har hatt fire møter i 2019 og har behandla 35 saker.  
• Det er i 2019 kommet en egenmelding hvor fravær begrunnes med forhold på 

arbeidsplassen. Nødvendige tiltak ble iverksatt.  
• En har ikke mottatt varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen/i virksomheten i 2019.  
• Det er ikke registrert arbeidsulykker i 2019.  
• Det ble avholdt personalsamling i oktober 2019.  
  
En har ikke mottatt varsler eller sett andre indikasjoner som tilsier at det er dårlig arbeidsmiljøet i 
Museum Nord. Det eneste som kan avdekke et evt. dårlig arbeidsmiljø er enten 
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en konkret varsling (eller flere), eller å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse.  AMU har 
imidlertid diskutert faren for høyt arbeidspress på enkeltpersoner på grunn av store prosjekter som 
Museum Nord enten driver eller er engasjerte i.  
  
2.5. Felles kontortjeneste og IKT  

De felles kontortjenestene på Melbu (lønn, personal, arkiv, sentralbord) og Borg (økonomi) fungerer 
godt.  
  
Felles sentralbord for Museum Nord har hatt 1885 innkomne anrop i 2019, noe som er 59 flere enn i 
fjor. Fremdeles blir flesteparten av samtalene satt over til Lofotr Vikingmuseum (booking).  
 
2.6. Rapport i forhold til handlingsplan lønn/personal 2019  

Tiltak Status Merknad 
Organisasjon  
Utarbeide IT-strategi  Pågående  • Det er ikke utarbeida egen IT-strategi 

• Vi har god dialog med vår leverandør 
av IT-tjenester    

• Terminalserver er flytta til «skyen»  
Kompetansekartlegging  Pågående  • Skjer i Sticos Personal  

Utarbeide personalpolitikk  Pågående  • Det er utarbeida rutine for 
lønnspolitikk.  

• Det er utarbeida rutiner for varsling.  
• Etisk reglement er under arbeid.  

Utarbeide rutiner ved nyansettelser og 
avgang  

Pågående  • Stillingsanalyse ved ansettelse 
er utarbeida og tatt i bruk.  

• Rutiner for oppfølging av nyansatte er 
under arbeid.  

Fellesfunksjoner   
Opplæring Documaster  Pågående  • Kontinuerlig arbeid.  

Opplæring Sticos  Påbegynt  • Kontinuerlig arbeid. Det har vært 
fokus på registrering av fravær i 2019.  

Se på teknologi/infrastruktur for 
ledermøter.  

Ferdig  • MS Teams tatt i bruk.   
• Telematikk fungerer tilfredsstillende.  

Utvikle Sticos Personal  Kontinuerlig  • Ny versjon ventes i 2021  

Rullere HMS-håndbok i Sticos  Ikke 
gjennomført  

• Sticos er ikke tilpassa vår org., 
avventer ny versjon (2021)  

Revidere Personalhåndbok  Påbegynt  • Kontinuerlig arbeid 
Innføring av Tidsbanken Påbegynt • System for elektronisk registrering av 

timer i Lofotr Næringsdrift AS. Dette 
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arbeidet fortsetter inn i 2020, og det 
vil bli iverksatt en testperiode for 
dette systemet i løpet av 
vinteren/våren 2020.  

Arbeidsmiljø  
Vurdere intern avtale vedr. antall dager 
egenmeldt sykefravær   

Ferdig  • Vi forholder oss til lovverket med fire 
perioder av tre dager i løpet av 12 
mnd.  

Opprettholde det lave korttidsfraværet  Ferdig  • Museum Nord ligger på ca. 1 %. På 
landsbasis er dette fraværet på 5,86 % 
(pr. 5.12.19).  

  
Lønn- og personalavdelinga bruker også mye tid til rådgivning og andre støttefunksjoner for hele 
organisasjonen.  Mye av arbeidsvirksomheten ved lønn- og personal er løpende oppgaver, og det 
utføres også andre oppgaver uten at det nødvendigvis er en del av oversikten over.  
 
 

3. Forskning og utviklingsarbeid 
 
3.1. Bygningsvern 

Vi har gjennomført en kartlegging og tilstandsanalyse av alle våre kulturhistoriske bygninger i løpet 
av 2019. Dette oppdraget kom fra Kulturdepartementet som ønsket at alle museene i Norge 
gjennomførte en slik analyse innen utgangen av året. Bygningsvernleder Roy Pedersen hadde 
ansnvaret for gjennomføringen av tiltaket. Det ble gitt opplæring på Melbu i forbindelse med skjema 
for tilstandsregistrering med gjennomgang.  Følgende bygninger med rapporter er fullført og 
registrert:  
• Fiskeværsmuseet på Å: Husmannsstua, vedskjå, låve/fjøs, stabbur, rorbu, trandamperi, naust, 

smie og Telebygget i Sørvågen  
• Fygle: Sjå/uthus, gammelskola og rorbu  
• Skaftnes: Brygge, fjøs, våningshus, naust og smie  
• Borg: Kårstua, fjøs og administrasjonsbygg  
• Korsnes: Bårstua, rødbrygga, fjøs/låve, stabbur  
• Tysfjord: Lensmannsgården og Hellandstua  
• Narvik: NSB administrasjonsbygg, lokstall (Ef bygning) og posthus  
• Ballangen: Bjørkåsen  
• Kongsbakken: Våningshus, «litjestua», smie, stabbur og fjøs  
• Vesterålsmuseet/Hadselsand: Kvernhus (mølle)  
• Lofotmuseet: Hovedhus, bakgårdsbygning, krambua, stabbur, låve/fjøs, Skrovabua, 

stall, Ørsnesbua, båtnaust 1 og 2, samt smia.  
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Tilrettelegging av m/s Finnmarken for publikum.  
I tilllegg har vi i partnerskap med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum gjennomført større tiltak på 
m/s Finnmarken 1956 med tanke på tilgjengeliggjøring av skipet for publikum. Dette henger sammen 
med nybygg over skipet, og etableringen av «Nye Hurtigrutemuseet».  
 
 
3.2. Samlingsforvaltning 

Det har vært lagt ned et stort arbeid i året som har gått med å få oversikt over samlingene til 
Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum. Dette er en samling som har vært lagret både på museet på 
Stokmarknes, men også i flere andre bygg i nærheten. Av flere årsaker, og spesielt mht. 
byggeprosjektet var det påkrevd å flytte det meste av gjenstander og samtidig starte 
registreringsarbeider, og foreta et utvalg av gjenstander som skal inn i den nye utstillingen som 
åpner i 2020.  
 
Vi har tilrettelagt for mottak og innregistrering av disse gjenstandene i underetasjen på 
Samfunnshuset på Melbu. Vi har samtidig tilrettelagt dette lokalet for arbeidet. Vi har hele tiden hatt 
magasin i dette lokalet, men dette ble tilrettelagt allerede i 2018 med rullereoler med tanke på å ta 
imot gjenstandene fra Hurtigrutemuseet.  
 
Arbedeidet har vært lagt opp etter Spectrum standarden. Det har også vært arbeidet flere steder i 
Museum Nord med innføring av Spectrum i forhold til samlingsforvaltningen.  
 
Samlingsforvaltningslederen sa opp sin stilling og forlot etter sommeren, og stillingen har stått 
vakant ut året.  
 
 
3.3. Forskning 

Morten Halvorsen trådte inn i FoU som ny forskningsleder etter at Åsa Elstad pensjonerte seg. 
Museum Nord har behov for en ny forskningsplan som svarer til strategiplanen vår. I 2019 har 
pågående prosjektarbeid vært prioritert, og funksjonen som leder av faggruppa for «Nye 
Hurtigrutemuseet». Planen vil revideres i løpet av første halvår 2020.  
 
 
3.4. Formidling 

Formidlingsperspektivet står sentralt i alle Museum Nords virkeområder og angår alle museets 
ansatte. 
 
Mueum Nords fire regioner har ulike overordnede tematiske satsingsområder, og hver enkelt enhet 
har klar profil, basert på særtrekk ved kommunen de er lokalisert.  Dette er gjerne kulturelle, 
økonomiske og sosiale forhold. 
 
Forsknings- og utviklingsavdelingen har hatt faste møter, der faglederne for Forskning, 
Samlinger/arkiv og Formidling utveksler informasjon og samkjører sine respektive ansvarsfelt, både 
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overordnet og på relevante prosjekter. Ikke minst er dette viktig for å avstemme utviklingen med 
Strategiplanen. 
 
Av særlige innsatsområdet for Formidlingslederen i 2019 kan nevnes lederrolle i etableringen av 
Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.  
 
Men den generelle formidlingsaktiviteten i Museum Nord er stor, og vi har koblet fagressurser, 
regioner og enheter sammen på måter som ruster oss for morgendagens krav til et moderne 
museum. 
 
 

4. Prosjektarbeid og nettverk 
4.1. SKREI  

I mars 2019 har vi søkt på nytt til KUD for å sikre midler til SKREI-prosjektet. Søknaden var 
strukturert rundt en prosjektplan som beskriver ambisjonen for det nye bygget og utviklingen av de 
eksisterende enhetene som et nasjonalt museum. Mens søknaden fikk veldig positive kommentarer 
fra Kulturrådet med svært lite tilbakemelding om forbedringer (nov. 2019), ble ikke prosjektet tatt 
med i nasjonalbudsjettet for 2020. En viktig årsak er nok at vi fremdeles mangler et forpliktende 
vedtak hos Nordland fylkeskommune i forhold til den regionale økonomiske støtten til prosjektet. Vi 
vil arbeide videre med dette i 2020.  
 
 
1.1.1. Finansering  

I april 2019 så vi nærmere på muligheten for å hente ut midler og vi etablerte en intern 
arbeidsgruppe som skal skrive en privat finansieringsplan basert på et tidligere utkast. We hired Ivar 
Kristiansen to establish contacts and to secure private funds. His efforts, however, has mostly been 
focussed on influencing the political climate to enable state funding for SKREI.  
 
Vi jobbet med å skrive søknader til Sparebankstiftelsen (avventer), Thon Stiftelsen (ikke godkjent), 
Fritt Ord Stiftelsen (ikke godkjent) og Gjensidigestiftelsen (ikke godkjent). Vi har blitt forespeilet en 
støtte på 27 millioner fra Nordland Fylkeskommune, og vi har etablert i dialog med Tomas Norvoll 
om ytterligere 21,5 millioner i støtte til SKREI i de siste to årene av prosjektperioden, da de vil falle 
innenfor neste økonomiske planperiode i september. 
 
I møtet med Kulturdepartementet 2. Desember pekte statssekretæren på at det kreves et 
forpliktende prinsippvedtak fra Nordland fylkeskommune for å komme videre med den statlige 
finansieringen av prosjektet. Både Vågan kommune og Nordland fylkeskommune deltok i møtet. 
Arbeidet med å følge opp fylkeskommunen i forhold til et slikt vedtak fortsetter i 2020.  
 
 2019 vi har mottatt 2 mill NOK i privat sponsing.  
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1.1.2. Nettverk og samfunn  

I mars 2019 ble det arrangert en rekke møter, blant annet med Bodø 2024 for å diskutere et 
samarbeid mellom SKREI og kulturhovedstad-prosjektet, med Jérémié McGovan fra Nordnorsk 
Kunstmuseum i Tromsø, og med Universitetsmuseet i Tromsø for å diskutere tilgangen til Reidar 
Berthelsens materialer i forbindelse med SKREI og CINE. Museum Nord deltok også på studieturen 
KUD organiserte med Kulturministeren til Skottland. SKREI-prosjektet ble presentert for Lofotrådet 
på et møte i Flakstad og på et formannskapsmøte i Vågan i april.  
 
Vi invitert flere firmaer innen PR og markedsføring til å gi oss et pristilbud på utviklingen av både en 
konsis salgspitch og av markedsføringsmateriell til bruk i videre arbeid med å tiltrekke oss privat 
finansiering til prosjektet.   
 
SKREI og SKREI Convention ble presentert på Tørrfiskkonferansen 2019 arrangert av Fiskeri- og 
havbruksnæringen i Svolvær.  
 
Vi også knyttet ekstern forskning tettere på prosjektet gjennom SKREI Convention Project, som 
arrangerer en festival og en internasjonal, tverrfaglig konferanse i oktober 2019. Dette har sett i 
gang forskningsarbeid for hvert av temaområdene innenfor SKREI; og det har styrket et 
internasjonalt nettverk rundt SKREI (Friends of SKREI).  
 
Med nye Avdelingsdirektør Anne Lise Fløttum på plass fra august vi har organisert interne og 
eksterne workshops for å skape overgang mellom gamle og nye strukturer, og for å tilpasse 
organisasjonen til SKREI sine behov.    
 
Aktiviteter og samfunnsarbeid rundt SKREI har blitt koblet sammen med CINE og SKREI Convention 
prosjektarbeid.   
 
1.1.3. Eierselskap  

I arbeidet med etablering av eierselskap har Museum Nord påtatt seg å samordne nødvendige tiltak. 
Revisor og jurist er engasjert for å kvalitetssikre arbeidet og for oppfølging av aktuelle 
problemstillinger.  
 
Prosessen er igangsatt og innebærer følgende:  
• Galleri Espolin AS blir fusjonert inn i Lofotakvariet AS som vil endre vedtektene. Navnet blir SKREI 

Eiendom AS  
• Aktuelle kommunale tomter legges inn i selskapet  
• Verdiene til Storfembøringen Vågar AS gis i gave til selskapet  
• Stiftelsen Lofotmuseet omgjøres til en venneforening og eiendommen legges inn i selskapet  
• Fastsettelse av aksjekapital, åpningsbalanse og frivilighetsregistrering skjer parallelt med 

registrering av nye vedtekter og nytt navn  
 
Forslag til fusjonsdokumenter og vedtekter er presentert for aktørene. Styrene i Lofotakvariet AS og 
Galleri Espolin AS har vedtatt fusjonen, fusjonsavtalen er signert og sendt til 
registrering/offentliggjøring. Selskapenes generalforsamlinger gjør endelige vedtak og gjennomfører 
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vedtekts- og navneendring når registrering/offentliggjøring er avsluttet. Øvrige forhold følges opp 
parallelt med dette arbeidet.  
 
1.1.4. Reguleringsplan  

Riksantikvaren sendte brev til Vågan kommune om reguleringsplanen, noe som resulterte i en 
pressemelding i Lofotposten. Fra mai til desember 2019 hadde vi flere møter med Riksantikvaren, 
Kulturminner i Nordland, LPO og Vågan kommune for å diskutere reguleringsplanen.   
 
Riksantikvaren commissioned LPO å utvikle nye planer for å få bygget litt ned i høyde, eller flytte 
bygge litt lenger unna i forhold til Væreiergården og Galleri Espolin. Forendringer har ikke endret 
kostnadsrammen i prosjektet, men vil sikre at bygningene står bedre til det historiske landskapet i 
Storvågan.  
 
4.2. SKREI Convention (EU – Creative Europe)   

 
Skrei Convention er et kreativt Europa-finansiert toårig prosjekt som startet i juni 2018. Museum 
Nord som Lead Partner leverer hovedelementene i prosjektet og skaper rammer for de andre 
partnerne, Ílhavo Museo (Portugal) og CERS (Italia). 
 
Skrei Convention er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som skal fremheve og skape interesse for 
de historiske handelsrutene for tørket og saltet torsk fra Nord-Norge til Østersjøen så langt som 
Tyskland, Storbritannia, Italia og Portugal. 
 
2019 som hovedår for prosjektleveranse. Vi har lansert et nytt nettsted, SKREI Net. Dette er et 
multifunksjonelt arkiv og en digital plattform som samler eksisterende og nytt innhold og lar folk 
bidra med historier eller til å uttrykke sin interesse for prosjektet ved å bli en 'venn av Skrei'. Deler av 
arkivet er blitt kuratert av partnerne for å spre den internasjonale betydningen og verdien av skrei i 
Europa. 
 
Fra 25. til 29. mars 2019 var Kristine, Anna og ekstern kurator Camilla deltok i organiseringen, - og 
gjennomføringen av partner møte i Ilhavo, Portugal. 
 
I september og oktober 2019 har vi vært vertskap for en artist-in-recidency med Spontaneous Deuce 
i Nyvågar, utvalgt med bakgrunn i en «open call». Oppholdet kulminerte med Nessekonges middag 
på Lofoten museum som en del av SKREI Convention Conference. 
 
I oktober 2019 har vi vært vertskap for det avsluttende Skrei Convention partnermøtet i Lofoten, 
arrangert et kollokvium for alle artistene og kokkene i boligen, og kjørt den to dager lange «SKREI 
Convention Festivalen» og den to dager lange «SKREI Convention Konferansen» i Kabelvåg. 
 
SKREI Convention festivalen ble arrangert ved enhetene i Storvågan 12. -14. oktober. Lofotmuseet 
hadde ulike aktiviteter lørdag med veving, flatbrødbaking, formidling av tradisjonelle fiskeredskaper 
og smakebiter fra Berg-arkivet. Ved Galleri Espolin foretok man for anledningen justeringer i 
utstillingssalen for skiftende utstillinger og viste flere av Kaare Espolin Johnsons verk med 
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nordlandsmotiver som er i samlingen.  Gratis inngang for 275 voksne og 225 barn. Enhetene 
samarbeidet også om kunstneropphold som del av prosjektet. Lofotakvariet hadde åpent og feiret 
30- årsjubileum som del av festivalen og deltok med gjennomføring av praktiske oppgaver.  
 
SKREI Convention Conference involverte flere viktige interessenter og samarbeidspartnere som 
European Hanse Museum i Lübeck, Lofotenmat, Vågan Kommune og andre, samt inviterte 
foredragsholdere og gjester fra land som Hellas, Finland, Spania, Storbritannia, Nigeria, Tyskland , 
Italia og Norge. Konferansen ble opprettet som et tverrfaglig arrangement som bringer sammen 
perspektiver fra historie, antropologi, samfunnsvitenskap, kulturstudier, forretningsutvikling, 
entreprenør, jus og andre. Denne tilnærmingen ble høyt verdsatt av de 52 deltakerne. 
 
Høsten 2019 har vi begynt å jobbe med en utstilling, lage en publikasjon og utvikle Friends of SKREI-
nettverket videre for å gi en varig arv fra prosjektet. Dette arbeidet skal være ferdig i mai 2020. 
 
Alle enhetene i Storvågan har bidratt i planlegging og gjennomføring av SKREI Convention 
konferanse og festival, til sammen 135 timer.   
 
Konservator Kristine Moltu har bidratt i prosjektet 20 % stilling i 2019. Arbeidet har bestått i 
deltakelse på møter på Skype, deltakelse på prosjektpartnermøte i Ilhavo Portugal 25.-29. mars, 
bidrag og publikasjon på hjemmeside, oppfølging og bistand til Artist in residence i september og 
oktober, planlegging, deltakelse og gjennomføring av Skrei Convention Festival og Konferanse 12.-
15. oktober.  
 
Malin Overholth, kurator ved Galleri Espolin har bistått i ulike oppgaver knyttet til 
kunstneroppholdet i prosjektet, deriblant gjennomgang av søknader og intervju i team, 
kontaktperson for kunstnerduoen Spontaneous Deuce under deres opphold i Lofoten under 
prosjektperioden. I tillegg deltatt i planlegging- og utviklingsarbeid sammen med de andre enhetene 
i Storvågan og prosjektleder, Anna Vermehren.   
 
Barbra Grøgaard, Museumskonsulent Galleri Espolin har bistått med markedsføringsarbeid i forkant 
av og under SKREI Convention. Arbeidet bestod blant annet i å oversette innhold og program, følge 
opp annonsering, skrive pressemeldinger og et intervju, kontakt med lokalpresse, promotering på 
sosiale medier, oppheng av plakater, innhenting og oppfølging av fotograf samt annet forefallende 
arbeid i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement.  
 
4.3. CINE (EU – NPA Program) 

 
Det digitale kulturarvs- prosjektet CINE er inne i sitt andre år (2017-2020). Som Lead Partners har 
Museum Nord videreført koordineringen og styringen av prosjektet, inkludert tilrettelegging av to 
partnermøter, ett i Skottland i mai og ett i Irland i oktober. I løpet av 2019 sendte Museum Nord 
også rapport nummer 3 og 4. Vi har jobbet hardt for å prøve å nå et bredere publikum og oppmuntre 
partnere til å presentere og offentliggjøre resultatene fra prosjektet. Selv om dette har vært en 
utfordring (gjennom hele prosjektet), har det blitt enklere etter hvert som flere og flere resultater 
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fra prosjektet har blitt oppnådd. (f.eks. Formidling av SitSim Editor av Oslo University, Ulster 
University ble «shortlisted» for en spillpris). 

Fra et Lead Partner-perspektiv har CINE-prosjektet nådd sine planlagte mål ved utgangen av 2019 
med gode publikumstall, solid økonomi og gode resultater fra alle partnere. 

 
Museum Nord er ansvarlig for WP1 (arbeids- pakke) som har tre hovedleveranser i 2019: 
 
•  Utviklingen av en augmented reality modell til «Gamle Vágar» (samarbeid med Oslo 

universitet, Aurora Borealis og Reidar Bertelsen / Tromsø universitet) som vil bli en del av 
den nye Skrei besøkendeopplevelsen. 

 
•  Utviklingen av en SitSim Editor (Oslo University) - dette er fullført og har blitt delt og 

presentert på mange konferanser (f.eks. i Boston) 
 
•   Utviklingen av en «Climate Change Application» (Oslo University) som skal leveres som en 

del av Vágar-modellen i første omgang 
 
1.3.1. Augmented Reality modell av Vágar  

I 2019 har Aurora Borealis jobbet med landskapsmodellen av Storvågan i Kabelvåg som skal brukes i 
AR-løsningen. I tillegg har det blitt bygget flere 3D modeller av hus/ bygninger fra 1400,- og 1800 
tallet. Det ble også jobbet med båter fra 1400 tallet, fiskehjeller og andre rekvisitter som skal 
gjenskape denne perioden.  
 
I 2019 ble det foretatt en god del fotografering av bygninger/ område i Storvågan, i tillegg til befaring 
med Reidar Bertelsen, hvor det også ble filmet. Det er brukt mye tid på avklaringer og arbeide med å 
finne ut hva og hvordan man skulle gjenskape 3D modeller fra 1400 tallet.  
 
Ved Universitetet i Oslo (Institutt for medier og kommunikasjon) Redigeringsløsningen for 
augmented reality (AR) applikasjoner – Sitsim AR Editor – ferdigstilt og lansert på konferansen 
Museums and the Web 2019. Forøvrig ble det arbeidet med redaksjonell tilrettelegging og utvikling 
av Vágar–applikasjonen, spesielt design av funksjonalitet og strukturering av det faglige materialet.  
 
Fra høsten 2019 har følgende personer deltatt i arbeidet med spesielt Vágarapplikasjonen:   
 
Gunnar Liestøl (UiO), Remi Eilertsen og Wiggo Johansen  (Aurora Borealis) Reidar Bertelsen 
(Prof.emeirtus i historisk arkeologi, UiT), i tillegg til Museum Nords ansatte Jarl Holstad, Geir Are 
Johansen, Kristine Moltu og Anne Lise Fløttum.  
 
4.4. Samarbeidsprosjekt – Russland     

Prosjektet var finansiert av Kulturdepartementet og har gått fra 2016 – 2019. Prosjektets mål var å 
etablere faglige nettverk og utvikle nye samarbeidsprosjekter med russiske museumspartnere. Våre 
russiske partnere er alle lokalisert i St. Petersburg: The Russian Museum of Ethnography, Russian 
State Museum of Arctic and Antarctic og European University/Museum of Communal Living.      
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Det siste partnermøtet i prosjektet ble gjennomført i St. Petersburg 6.-10. mai. Kontakten med de 
russiske partnerne har blitt opprettholdt, men videre utvikling av nettverket og prosjekter er 
avhengig av videre finansiering. Sluttrapport ble sendt inn etter prosjektavslutning 30. juni 2019.     
 
4.5. Kystverkmusea  

Kystverkmusea er det nasjonale etatsmuseet til Kystverket. Det er organisert som et formalisert 
nettverk med fem deltakermuseer. Deltakermuseene rapporterer til Kystverket og søker årlig om 
tilskudd for å oppfylle etatsmuseumsfunksjonen. De fem museene er Lindesnes Fyrmuseum 
(koordinerende ledd), Jærmuseet, Sunnmøre Museum, Museum Nord og Museene for Kystkultur og 
Gjenreisning i Finnmark.   
 
Nettverksmuseet har to nivåer, hvor et råd bestående av museenes direktører og representanter fra 
Kystverket foretar overordnede beslutninger, og vedtar Kystverkmuseas strategi- og 
handlingsplaner.  Fem konservatorer ansatt i deltakermuseene utgjør et fagråd som har ansvaret for 
det museumsfaglige arbeidet. Rådene har forpliktende møter 6-8 ganger i året.   
   
Kystverkmusea har hatt stor aktivitet i 2019. Dette er noen av de største tiltakene:   
• Kystverkmusea har lagt planer for en storstilt markering av Lostjenestens 300 års jubileum i 

2020: Los 300. Jubileet er tredelt, med forskningsartikler, ny nasjonal utstilling og et 
formidlingstokt med M/S Gamle Oksøy. Gamle Oksøy skal gå langs hele kysten i løpet av vår og 
sensommer 2020 og samarbeide med lokale arrangører om feiring av losjubileet. Losjubileet 
også et samarbeid med Kystverket.  

• Kystverkmusea er utvikler og ledende partner i forskningsprosjektet “LOS2020” som er knyttet 
opp til Losvesenets 300-års jubileum i 2020. Prosjektet skal blant annet resultere i en 
artikkelsamling om losing i Norge. I prosjektstøtte fikk Kystverkmusea 250.000 kr 
til skriveseminarer av Kulturrådets museumsprogram “Forskning i museer”.   

• M/S Gamle Oksøy gjennomførte formidlingstokt sommeren 2019. Skipet var innom en rekke 
havner fra Harstad og sørover for å møte lokale medspillere til feiring av losjubileet i 2020. 
Skipet var i denne forbindelse tilstede på Forbundet Kystens landsmøte i juli og hadde åpent 
skip. M/S Gamle Oksøy deltok også på Arendalsuka i august, og hadde funksjon som hotellskip 
for bl.a Museumsforbundet.   

• Kystverkmusea har informasjon og formidling gjennom nettsidene www.kystverkmusea.no og 
www.kystreise.no   

• Fagrådet var på studietur til Rotterdam 18.-22. mars.   
• Kystverkmusea er med i faggruppen som bidrar med innhold til det nye Hurtigrutemuseet.   
 
4.6. De nasjonale museumsnettverkene   

Museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur   

Museum Nord er medlem i museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur. Museum Vest er 
koordinator i nettverket som har 23 medlemsmuseer.   
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Museumsnettverket har to til tre nasjonale nettverkssamlinger årlig, hvorav ett som regel er en 
“trenettverkssamling” i samarbeid med Sjøfartsnettverket og Kystverkmusea.   
 
I 2019 ble to samlinger gjennomført i nettverket og Museum Nord var representert på begge.  Den 
første foregikk i Oslo 23.-24. januar og den andre 27.-29. august i Rørvik/Sør-Gjeslingan. På 
nettverkssamlingene ble flere prosjekter presentert, bl.a SKREI, og Museum Nord ba om støtte til 
prosjektsøknad. I tillegg ble flere overordnede tema diskutert, for eksempel museumsnettverkenes 
rolle og forventninger til dem. Videre ble spørsmål rundt utvalgte nasjonale faglige ansvarsområder 
diskutert.  
 

5.  Vest-Lofoten 
5.1. Markedsføring, salg og omdømme 

Mye av markedsføringen foregår på sosiale media og på hjemmesiden. Vår fremste 
samarbeidspartner for å nå videre ut i verden er Destination Lofoten. Vi har et nært samarbeid med 
lokalaviser, noe som jevnlig gir gode reportasjer. Vi deltar i kommunenes næringsforeninger og i 
andre fora som gir godt samarbeid med lokalt reiseliv og lokalt kulturnettverk. Potensialet for større 
besøk er til stede, dersom vi får en større andel av de som besøker Lofoten til å legge turen innom et 
eller flere av museumsanleggene. Regionalt samarbeid, med markedsføring av hverandre, er viktig 
for å ta ut et større potensial.  Pakkeløsninger kan med fordel utvikles videre.   
 
Pressearbeid har høy prioritet, også arbeid mot nasjonal og internasjonal presse. Vi gjennomfører en 
rekke visningsturer, og i tillegg er det et betydelig antall journalister som besøker museet på egen 
hånd, uten organisert visningstur. 
 
Mye av markedsføringen er nettbasert. Også publikum er gode ambassadører på sosiale media. 
Behovet for brosjyrer og plakater er imidlertid fremdeles til stede. Men oppdatering, og ikke minst 
fjerning av gammelt, fysisk infomateriell, er krevende.  
 
Lofotr Vikingmuseum deltok på Norwegian Travel Workshop, og er representert i flere 
reiselivsnettverk, bl.a. Visit Arctic Europe, INNOPP og Lofoten Cruisenettverk.  
Når det gjelder intern skilting ved anleggene, er det behov for kontinuerlig evaluering og revisjon. 
 
Det meste av salget foregår direkte mot kundene, men vi har også mulighet for online booking via 
Destination Lofoten. 
 
Lofotr Vikingmuseum står i en særstilling i avd. Vest-Lofoten. Gjennom mange år har Lofotr bygget 
omdømme i inn- og utland, ikke minst gjennom alle EU-prosjektene som museet har vært involvert i. 
Lofotr Vikingmuseum deltar i EU-prosjektet Follow the Vikings (2015 – 2019). Prosjektet ledes av 
Shetland Amenity Trust, og har 15 partnere fra Destination Viking Associations medlemsmasse. 
Lofotr Vikingmuseum har ansvar for arbeidspakken «Selling the Vikings».   
 
Henvendelsene fra fagmiljøer innenfor både historie, arkeologi og reiseliv er mange, og det samme 
gjelder henvendelser fra TV-kanaler og filmteam. All oppmerksomheten gir en forsterkende 
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markedseffekt, og Lofotr løftes gjerne fram som eksempel til etterfølgelse av embetsverk og 
politikere. 
 
Museum Nords styre ønsker å sende vikingskipet «Lofotr» i Østerled (i Ottars kjølvann). Prosjektet er 
utredet i 2019. Det er søkt om midler fra Nordisk Ministerråd og Barentssekretariatet. Begge 
søknadene er avslått. Det arbeides videre i 2020 med detaljplanlegging og finansiering. Seilasen vil gi 
stor oppmerksomhet og i så måte være med på å styrke museets omdømme. Tiltaket vil også bidra 
til museets forskning og formidling.  
 
Det er lagt ned store ressurser i planlegging av 25-års-jubileum for Lofotr Vikingmuseum i 2020. Vi 
har planlagt for jubileums-arrangementer den 25. i hver måned gjennom 2020. I 2019 startet vi 
opptakten til jubileumsåret ved å tilby adventskalender. Tiltaket var særdeles vellykket.   
      
Det har vært arbeidet med nytt utviklingsprosjekt ved Lofotr siden 2015. I november var vi kommet 
så langt i arbeidet at vi etablerte et forprosjekt i samarbeid med Stein Hamre Arkitektkontor. 
Forprosjektet skal utrede omlegging av sti, rekonstruksjon av Borg II og Borg III, oppføring av nytt 
formidlingsbygg i nærheten av utsiktspunkt og oppsett av tre små bygninger på veien mellom 
utsiktspunktet og vikinghavna. Tiltakene skal plasseres på kartet i tråd med reguleringsmyndigheters 
og kulturminnemyndigheters krav. Forprosjektet gjennomføres av Lofotr AS. 
 
5.2. Økonomi 

To av anleggene i Vest-Lofoten regnes som store besøksanlegg; Lofotr vikingmuseum (Vestvågøy 
kommune) og Norsk Fiskeværsmuseum (Moskenes kommune). Begge kommunene/eierne har 
inngått konsolideringsavtaler med Museum Nord som sikrer at inntjening fra billettsalg og annet salg 
i hovedsak tilbakeføres fra Lofotr Næringsdrift AS til det anlegget som har skapt inntektene. De to 
involverte kommunene har adskilte budsjett og regnskap, både i Museum Nord og i Lofotr 
Næringsdrift AS. Utgiftene over driftsbudsjettene øker i takt med økt aktivitet og inntjening.  
 
I begge kommunene er det også aktive eiere som involverer seg i museumsdriften; Lofotr AS 
(Vestvågøy kommune) og Stiftelsen Gamle Å (Moskenes kommune). Begge eierne har leieinntekter 
fra Museum Nord.  
 
I driftsbudsjettene har sikringstiltak og nødvendig vedlikehold vært prioritert. Det er behov for 
høyere prioritering av utviklingstiltak. 
 
5.3. Organisasjon/personal 

Avdelingen hadde 11 faste årsverk i Museum Nord i 2018, fordelt med 7 årsverk i Vestvågøy 
kommune og 4 årsverk i Moskenes kommune. Deler av en stillingsressurs var leid ut fra Museum 
Nord – Norsk Fiskeværsmuseum til Arkiv i Nordland. Arkiv i Nordland sa opp denne avtalen i 2018, 
og stillingen ble redusert med 50 % fra 2019. Konservatorstillingen i Moskenes har stått ubesatt 
gjennom det meste av 2019.  
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Kommunestyret i Moskenes sa opp avtalen med Museum Nord med virkning fra 01.01.18. 
Utviklingstiltak og ansettelse av ny konservator har ligget på is i påvente av kommunens utredning av 
konsekvensene ved oppsigelsen. I desember 2019 ble det gjort nytt kommunestyrevedtak om å 
beholde avtalen med Museum Nord. 
 
Ansvaret for ansettelser og oppfølging av midlertidig ansatte i Lofotr Næringsdrift AS er fordelt blant 
Museum Nords fast ansatte. 
 
Avdelingen har også mange frivillige bidragsytere til aktiviteten; Lofoten Vikinglag som bidrar til 
formidling av håndverk en lørdag hver måned, en stor gruppe som jobber med gammeldags jul på Å 
og frivillig båtmannskap til vikingskipet «Lofotr». Det er inngått formell samarbeidsavtale med 
Lofoten Vikinglag. 
 
Lofotr Næringsdrift AS er godkjent lærlingebedrift i reiselivsfag og har tatt inn lærling fra 1. januar 
2018, planlagt avslutning av læretid er oktober 2020. 
 
Ved Lofotr Vikingmuseum har vi i 2019 hatt en hospiterende arkeologistudent fra NTNU, vi har hatt 
tre studenter fra Universitetet i Tromsø i formidlingspraksis, vi har hatt to frivillige håndverkere, vi 
har tatt imot en italiensk student med Erasmus-stipend, og vi har gjennom høsten gitt en elev fra 
Vestvågøy videregående en dag praksis pr. uke. Vi har også en avtale med NAV som gir oss en gratis 
medarbeider noen timer pr. uke. På grunn av et vanskelig boligmarked, legges denne typen aktivitet, 
som ikke involverer fast bosatte i kommunen, til utenom høysesong.  
 
HMS 

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og vernerunder med utarbeidelse av handlingsplaner. 
Det gjennomføres også brannøvelser/brannkurs og førstehjelpskurs. Det fysiske miljøet ved 
anleggene oppleves som tilfredsstillende. Beredskapsplan for brann og ulykker revideres årlig. Det 
gjennomføres årlig møte med Vestlofoten HMS, der ny års-avtale blir inngått.  
 
Vi har økt oppmerksomhet på risikoanalyser. Risikoanalyser skal inngå i opplæringen av alle ansatte. 
Det er gjort et grundig arbeid i løpet av 2019, men arbeidet må fortsette.  
 
Kurs for alle ansatte om konflikthåndtering ble gjennomført i regi av Vestlofoten HMS. 
 
Flere mellomledere har deltatt på kurs om arbeid og psykisk helse i regi av NAV. 
 
5.4. Forvaltning 

Ved Vestvågøy Museum kom man i gang med Primusregistreringer i 2018. Arbeidet fortsatte i 2019, 
men det ble ikke registrert mer enn 75 gjenstander – 925 færre gjenstander enn planlagt! Årsaken 
var påloggingsproblemer. Ved Norsk fiskeværsmuseum er det meste av gjenstandsmaterialet 
registrert i Primus. Men gjenstandene som er registrert i Primus, mangler stort sett foto – noe som 
gjør nettpresentasjon umulig.  
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Når det gjelder fotosamlinger, ser vi behov for opprydding ved Norsk Fiskeværsmuseum. Noe av 
dette arbeidet ble gjort i 2019. 
 
Museum Nord bidro gjennom vårsemestret med kompetanse til Vestvågøy Historielags prosjekt 
«Lokalhistorie i skolesekken». Gjenstandsmaterialet ved Vestvågøy museum utgjorde en vesentlig 
ressurs i prosjektet. Vi hadde håpet at vi gjennom skoleprosjektet skulle få lært opp noen frivillige til 
registreringsarbeid, men dessverre… 
 
Museum Nord samarbeidet med Vestvågøy Historielag og Vestvågøy kommune/Nordland 
fylkeskommune om sikring av automatisk fredete kulturminner på Vestvågøy. Dronninggraven på 
Einangen og kulturminnene i Sversvika ble definert som spesielt sårbare og prioritert for bedre 
skilting. Selve skiltingen er ikke Museum Nords ansvar, men det er gitt tilsagn om et beløp på kr. 
10.000 til skilting. Utformingen av skiltene ligger nok først og fremst til fylkeskommunen, men 
Museum Nord bidrar gjerne også i fortsettelsen av dette arbeidet.  
 
Sikringsarbeid ved anleggene har hatt høy prioritet. Vi har prioritert brannsikring høyere enn tiltak 
mot innbrudd og hærverk. Lukking av avvik etter el-tilsyn har høyeste prioritet. Avdelingen klarer 
ikke å holde framdriften som er vedtatt i Museum Nords sikringsplan. 
 
I Moskenes har Museum Nord hatt et godt samarbeid med SHE Holding, både når det gjelder 
vedlikehold og brannsikring av bygningsmassen. SHE Holding fikk i 2017 bevilget midler til 
brannsikring og renovering fra Riksantikvaren, mens Museum Nord søkte Kulturrådet om 
sikringsmidler for bygningsmassen i sentrum av Å. Museum Nord fikk for 2018 bevilget godt og vel 
en million fra Kulturrådet og søkte i 2018 også Stiftelsen UNI om midler til brannsikring av 
bebyggelsen i sentrum av Å. Stiftelsen UNI bidrar med ca. en halv million. Arbeidet med bakerovn, 
luker og pipe i Bakeriet ble ferdigstilt i 2018. Det er også utført tiltak i Husmannsstua, og det er satt 
opp brannposter som dekker en stor del av museets bygningsmasse. Dessverre har brannsikringen 
av den gamle bygningsmassen i sentrum av Å blitt forsinket, som følge av problemer med å få 
godkjent løsning for sprinkling av de fredete bygningene. Vi håper at arbeidet kan ferdigstilles våren 
2020.  
 
Større vedlikeholds-tiltak gjennomført i 2019: 
• Vikingskipet «Lofotr» fikk motorbrønn og ny rigg   
• Arbeidet med å lage nytt bad på «hybelhuset» Solhaug startet 
• Kjøkken ble oppgradert på begge hybelhusene. 
• Ny belysning i naust på Lofotr (pålegg etter el tilsyn i kombinasjon med HMS-tiltak) 
• Ombygging av butikk på Lofotr startet 
• Det ble bygget ny inngang til gårdsutstillingen på Skaftnes 
• Det ble utarbeidet tilstandsrapporter på oppdrag fra Kulturrådet  
• Arbeid med barneprosjekt. 
• Pålegg etter el-tilsyn på Å er lukket  
• Reparasjon av klokketårnet og vegg på Stabburet, Å 
• Bidrag til reetablering av stjernehagen på Å 
• Øvrig, fortløpende vedlikehold der det trengtes mest 
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5.5. Forskning 

EU-prosjektet «Follow the Vikings» ble avsluttet i 2019. Lofotr hadde ansvar for ferdigstilling av to 
prosjektrapporter: 
• Seminarrapport 
• WP6 Best-practice guide 
 
Lofotr bidro til prosjektets seminar i York, med foredrag og deltakelse i roadshow. 
Personell fra avdelingen har oppnådd kompetanseheving gjennom litteraturstudier og 
kurs/seminarer på følgende områder: Primusregistrering, HMS (varme arbeid), markedsføring, 
bygging av omdømme og produktutvikling. 
 
Lofotr har deltatt i planleggingen av et nytt arkeologi-emne ved Universitetet i Tromsø. Våren 2019 
tok vi imot disse studentene i praksis. 
 
5.6. Formidling 

Norsk fiskeværsmuseum på Å har som hovedtema formidling av et levende fiskevær, med fokus på 
18-1900-tallet. Aktivitet knyttet til lofotfisket og kvalfangst fremheves i utstillingslokalene, og den 
gamle bakerovnen fra 1800-tallet er i aktiv bruk.  
 
Gjennom høysesongen er det demonstrasjon av strikking og toving i Husmannsstua, ispedd litt sang 
– et svært populært innslag. 
 
Før jul arrangeres det årvisse arrangementet «Gammeldags jul på Å» med en rekke aktiviteter. 
 
Fiskedagene med damping av tran og aktiviteter for barn for skolebarn fra 1 til 6 klassetrinn er også 
en årlig begivenhet på Å 
 
Sørvågen skole benyttet seg av tilbudet fra Norsk Fiskeværsmuseum om å gjennomføre pedagogisk 
virksomhet ved museet. 
 
I telebygget på Sørvågen, den gamle telegrafen, formidles kommunikasjonshistorie.  
 
Ved Norsk Fiskeværsmuseum ble det satt i gang et strategiarbeid mot slutten av 2017, som 
resulterte i et dokument som beskriver ønsket utvikling på kort og på lang sikt. Strategidokumentet 
forelå kort tid etter at Moskenes kommune sa opp avtalen med Museum Nord – og har av den grunn 
blitt liggende på is. Dokumentet inneholder bl.a. gode forslag til formidlingstiltak som det var 
intensjon om å følge opp på kort sikt. Dette arbeidet er heller ikke fulgt opp, da vi gjennom store 
deler av 2018 og 2019 har manglet konservator ved Norsk Fiskeværsmuseum. 
 
Avdelingen bidro til sykkelløpet Arctic race, både på Å, på Leknes og på Borg. 
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Ved Lofotr vikingmuseum er vikingtiden rendyrket som tema for formidlingen. Hverdag og fest, 
politikk, samfunnsstruktur og næringsliv er viktige emner. Formidlingsformene er mange, men 
guiding (også på smarttelefon og Ipod), sang og teater, demonstrasjoner og aktiv deltakelse står i 
sentrum. Bædi og Børdi (formidling for barn) er et nettbasert formidlingsopplegg.  
 
Guidemanus og artikkelsamling for guidene er revidert i henhold til logistikk og innhold. Det er 
utarbeidet fem nye manus for familieaktiviteter og ett nytt manus for individuelle til Hurtigrutens 
gilde.  
 
Vikingfestival og juleverksted er faste, årlige arrangementer. I 2019 ble vikingfestivalen arrangert for 
15. gang. I anledning jubileet ble det arrangert to konserter. Lofotr holdt festival-foredrag i Ukraina. 
 
Lofotr var arena for The Arctic Triple. 
 
Hurtigruten (guidet busstur + gilde): 
Manus: Hunting the light (vinter) og Utferdsblot (sommer): 
299 gilder med til sammen 11 151 gjester 
 
Aktiviteter på vikingvis: 
11 gruppebestillinger med til sammen 365 gjester 
Gjennomføring av ulike aktiviteter og pedagogiske opplegg for 22 grupper av leirskolebarn – til 
sammen 1313 elever. 
 
Vestvågøy Museums anlegg på Fygle, som først og fremst formidler «gammeldags skole», er normalt 
bare åpent for publikum på forespørsel. Vi har også mulighet til å sette opp vandreutstillinger der.  
 
Vestvågøy Museums anlegg på Skaftnes formidler fiskerbondens (og væreierens) historie. Det ble 
utarbeidet nytt manus for guiding på Skaftnes. Anlegget er kun bemannet av guide gjennom 
høysesongen. Hvert år arrangeres normalt Skaftnesdagen i regi Vestvågøy Historielag, men 2019 ble 
et unntak.  
 
Besøksutviklingen er positiv. Vi ser en økning sammenlignet med 2018, både for Norsk 
Fiskeværsmuseum og for Lofotr vikingmuseum. Ved Lofotr passerte man i 2019 for første gang 
100.000 besøkende. Økningen i besøkstall skyldes antakelig først og fremst at Lofoten får besøk av 
stadig flere turister. Potensialet for ytterligere økning er nok til stede, dersom vi får en større andel 
av turistene til å besøke museene. 
 

6. Vågan 
6.1. Markedsføring, salg og omdømme   

Nyansatt med ansvar for markedsføring tiltrådte i januar 2019 og har bidratt til planlegging og 
koordinering av markedsarbeidet på tvers av avdelingen.     
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Avdelingen er medlem i Destination Lofoten og Lofoten Cruisenettverk, og markedsføres via deres 
kanaler. Dette inkluderer synlighet i Lofoten reiseguide, reiseguide Nord-Norge, Cruise Norway 
Product Manual samt presentasjon på nett.   
  
Galleri Espolin har opprettet et kunstfaglig nettverkssamarbeid med LAG- Lofoten Art Galleries, hvor 
man ønsker å se på tiltak for felles markedsføring for kunst, - og kulturbedrifter i Lofoten. Videre 
ønsker man å lage en tiltaksplan for egenutvikling med støtte fra Innovasjon Norge.   
  
Det har blitt gjennomført ulike markedsaktiviteter gjennom året:   
Avdelingen deltok på NTW i Ålesund i april der ny presentasjon av tilgjengelige tilbud ble presentert, 
i tillegg til at pressebilder, åpningstider og prisinfo ble delt ut til turoperatører på en 
minnepenn. Avdelingen var også representert på Lofotkonferansen og Norsk opplevelseskonferanse 
hvor det ble holdt innlegg om SKREI, hentet faglig inspirasjon og gjort nettverksarbeid.  
  
Lofoten Krigsminnemuseum reviderte sin brosjyre i 2019 og kom ut i nytt opplag på tre språk.   
  
Utkjøring av plakater og brosjyrer ble koordinert med markedslærling fra Lofotr, både i form av felles 
utkjøring samt bytte av materiell. Hoveddistribusjon ble gjort tidlig vår og sommer, i tillegg til noe 
påfyll underveis i sesong. Vi ser stor nytte av denne typen samarbeid på tvers av avdelingene.  
  
For å sikre bedre informasjonsflyt og lette arbeidet med booking på tvers av enhetene 
i Storvågan ble det opprettet en delt Outlook-kalender kalt SKREI, som administreres av 
markedsansvarlig og enhetslederne.     
  
I september tok vi imot en visningstur i forbindelse med Visit Arctic Europe II hvor syv internasjonale 
gjester + turleder fra Destination Lofoten fikk omvisning på Lofotmuseet, Galleri Espolin og 
Lofotakvariet.  
  
I løpet av året er flere arrangementer gjennomført, både på enhetsnivå og i fellesskap. 
Fellesarrangementene var Kystens dag i juni og SKREI Convention festivalen i oktober. Større 
arrangement ble markedsført med annonse i lokalavis, men vi har i løpet av året valgt å legge større 
vekt på promotering via nett/Facebook. Det ble lagt ned mye jobb i markedsføringsarbeid i 
forbindelse med SKREI Convention, hvor vi også leide inn studenter fra Lofoten kunst- og 
filmfagskole for å dokumentere aktiviteten, samt sikre bildemateriale til sosiale medier og øvrig 
promotering.     
  
SoMe: Enhetene i avdeling Vågan har en Facebookside pr. enhet og en felles Instagramkonto (SKREI). 
Det er noe utfordrende å produsere nok innhold til å kunne poste så jevnlig som vi ønsker i alle 
kanaler, men antall følgere har likevel vokst noenlunde jevnt og trutt gjennom året. Her er det 
potensiale for mer vekst med mer innhold. 01.01.2019-01.01.2020:  
• Lofotakvariet: 1287 -> 1438 (151 nye)  
• Lofotmuseet:  756   -> 859 (103 nye)  
• Galleri Espolin: 705    -> 825 (120 nye)  
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 Lofoten Krigsminnemuseum oppnådde besøksrekord i 2019 med 13212 besøkende. Enheten 
opplever god effekt av den nye hjemmesiden som kan oversettes på hele 10 språk og har fått svært 
mange gode tilbakemeldinger fra gjester over hele verden. Siden bukes i tillegg aktivt av skoleelever 
både i og utenfor Norge. TV og filmselskap som BBC og Travel Chanel besøkte enheten i 2019 og ble 
kringkastet samme år. William Hakvaag var også gjest på direktesendt sommeråpent (Reiseradioen) i 
tillegg til å ha fungert som konsulent i forbindelse med filmen om Jan Baalsrud «Den 12 
mann».  Hakvaag ga også ut en bok før jul med ukjent fotomateriale og ukjente opplysninger fra 2. 
verdenskrig, som har fått stor oppmerksomhet.   
  
I september kom et filmcrew fra 71° nord på besøk i Storvågan og gjorde innspilling under matingen 
på Lofotakvariet.     
  
Avdelingen har oppnådd god lokal pressedekning i løpet av året.  Noen høydepunkter fra årets 
presseklipp:  
• 24.07.2019 Våganavisa: På besøk i smia  

https://vaganavisa.no/paa-besok-i-smia/24.07-09:01   
• 08.08.2019 Lofotposten: Lofoten Krigsminnemuseum på topp-ti-liste i Norge  

https://www.lofotposten.no/museum-nord/lofoten-krigsminnemuseum/svolvar/lofoten-
krigsminnemuseum-pa-topp-ti-liste-i-norge/s/5-29-515025   

• 12.08.2019 Våganavisa: Grønn helg på Galleri Espolin  
https://vaganavisa.no/gronn-helg-paa-galleri-espolin/12.08-09:02  

• 02.10.2019 Våganavisa: Feirer skreien  
https://vaganavisa.no/feirer-skreien/03.10-08:02  

• 23.10.2019 Våganavisa Lofoten Pluss: Jeg gir meg aldri – intervju med Johannes Rørtveit i 
anledning Lofotakvariets 30-årsjubileum (pdf) https://vaganavisa.no/jeg-gir-meg-aldri/04.11-
10:02  

• Ny bok med unike krigsfoto:https://www.lofotposten.no/krig/lofoten-
krigsminnemuseum/foto/ny-bok-med-unike-krigsfoto-fargebilder-synliggjor-nazistenes-
brutalitet-ekstra-godt/s/5-29-545407    

  
6.2. Økonomi  

I driftsbudsjettene har sikringstiltak og nødvendig vedlikehold vært prioritert. Sprinkling av 
Væreiergården er blitt dyrere enn forventet. Og skulle være ferdig i 2019. Det er et håp om å få det 
ferdig i 2020.   
 
All omsetning fra billett, kafe og suvenir er overtatt av LND fra 1. januar 2019. Det gjelder alle 
enheter i Storvågan. Siden det er første år, ble leie stipulert i budsjett 2019 til 5,2 mill. for avdelinger 
i Vågan.   
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MN i Vågan   

Leie 2019 (forventet overskudd) tilbakeført til MN fra LND 1,4 mill. til Lofotmuseet, 0,5 mill. til 
Lofoten Krigsminnemuseum, 0,8 mill. til Galleri Espolin og 2,5 mill. til Lofotakvariet. Tall ble satt som 
erfaringstall og var nok noe ambisiøs.   
 
Lofotmuseet: 
Skulle gå med et overskudd på +154 000,-. Resultat 2019 ender med et underskudd på -45 000,- 
Sprinklingsanlegg er blitt dyrere og hovedårsak til overskridelse.   
 
Lofotakvariet : 
Lå inne med et budsjettert underskudd på -295 000,-. Resultat viser -118 000,- noe vi er fornøyd 
med. Årsaken til reduksjon i underskudd er at eier har tilført midler til oppgradering.  
 
Galleri Espolin: 
Er avdelingen i Vågan med størst underskudd på -570 000,-. Det var forventet at avdelingen skulle gå 
i balanse. Forventing til kunstsalg og kommisjonssalg var for store. Ombygging av belysning til 
utstillinger har også påført 150 000,- i ekstra kostnader.   
 
Lofoten Krigsminnemuseum: 
Var forventet å gå med ca. 200 000,- i overskudd, men endte med -240 000,- i underskudd. Mye av 
dette skyldes økte faste lønnskostnader til enhetsleder.    
  
LND AS i VÅGAN  

Leie blir opptjent i LND AS. Resultat i LND AS for avdelingen er viktig for å kunne si noe om neste år.   
 
Lofotmuseet : 
Har i 2019 et underskudd på -675 000,- i LND. Leie til Lofotmuseet ble i 2019 satt for høyt og vil bli 
justert ned i 2020. Driftsinntekter endte -5 %  (-70 459,-) under budsjett og kan sees i sammenheng 
med nedgang i besøk i Storvågan. Største underskuddet kom som følge av underbudsjettering og 
overforbruk av sesonglønn. Det ble brukt 400 000,- mer i lønn enn forventet.  
 
Lofotakvariet: 
Har tre avdelinger i LND, kafeen og butikken har gått i pluss, mens salg billetter ikke rakk 
budsjettmål. I sum er underskudd for avdelingene ved Lofotakvariet på 298 500,-. Dette får 
konsekvens med nedgang for leie i 2020.   
 
Galleri Espolin: 
Har -15 % ( -202 000,-) i forhold til forventet salg mye skyldes for høye forventninger til salg. 
Avdelingen som helhet gikk med et underskudd på - 47 000,-. Dette må sies å være bra ettersom 
salgsinntekten var så myes lavere. Mye av underskudd på bunnlinje kan tilskrives direkte 
nedskrivning av varelager.   
 
Lofoten Krigsminnemuseum: 



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 24 av 46 

Er den avdelingen i Vågan som har gjort det best med +33 % i økte billettinntekter. Lønnskostnader 
er ligger over budsjett. Dette gir et årsresultat på -76 000,-   
  
6.3.   Organisasjon og personal  

Avdeling Vågan består av enhetene Lofoten krigsminnemuseum, Lofotmuseet, Galleri  
Espolin og Lofotakvariet. Til sammen hadde avdelingen 12 faste ansatte og en assistent i 2019. Av 
sesongmedarbeidere hadde avdelingen 25 ansatte i kortere og lengre engasjement, 
inkludert kveldsverter, vedlikeholdsarbeider, en smed og en prosjektmedarbeider.  Noen av disse 
har kun vært kveldsverter på Lofotmuseet og Galleri Espolin i forbindelse med besøk fra 
Hurtigruten.    
  
I tillegg var Carina Wadel midlertidig ansatt i 50 % stilling hele året, med spesielt ansvar for drift av 
museumsbutikken og renhold ved Lofotmuseet. Museumsfotograf Thomas Røjmyr gikk av med 
pensjon 01.08.2019 og stillingen sto vakant ut året.  
  
Malin Nyheim Overholth ble konstituert som enhetsleder ved Galleri Espolin fra 01.10.18 til 
30.09.19 og tiltrådte i fast stilling som kurator 1.1.2020. Stillingen som museumsguide/sekretær ved 
Galleri Espolin ble utvidet fra 50 % til 100 % museumskonsulent. Barbra Grøgaard 
tiltrådte stillingen 14. januar 2019 med oppgaver som gallerivert (50 
%) og ansvarlig for oppgaver innen markedsføring og tvers i avdelingen (50 %).   
  
Enhetsleder Marit Moen var konstituert som avdelingsleder i Vågan i perioden 01.01.-31.08.19 Anne 
Lise Fløttum tiltrådte som ny avdelingsdirektør 21.08.19.  
   
Flere av avdeling Vågans ansatte deltar i større utviklingsprosjekter i Museum Nord og på tvers av 
avdelingene. Det gjelder spesielt Skrei Convention, CINE, SKREI, ny utstilling til Hurtigrutemuseet, 
samlingsforvaltningsprosjekt og samarbeidsprosjekt med russiske museer (jf. kap. 4).    
Bygningsvernleder Roy Pedersen gjennomførte høsten 2019 en kartlegging av kulturhistoriske 
bygninger i Museum Nord. Dette utgjorde ca. 3 månedsverk.   
  
20 % prosjektstilling i Museum Nord avdeling Vågan 1.10.19 - 31.12.19   
Prosjektmedarbeider Odd Arne Sandberg fikk i oppgave å se på muligheten for å utvikle tiltak som 
styrker maritime aktiviteter og øker formidlingen av kystkultur i Storvågan. Tiltakene skal sees i nær 
tilknytning til de planer som foreligger for SKREI, samt søke samarbeid med fag og formidlingsleder / 
andre ansatte i avdeling Vågan, Museum Nord generelt og andre aktuelle nettverk. Rapport leveres 
januar 2020.  
  
Kystverkmusea  

Kystverkmuseas tema og faglige arbeid angår flere av Museum Nords avdelinger. 
Organisasjonsmessig ligger Kystverkmusea under avdeling Vågan og Kystverkmuseas konservator i 
Museum Nord er ansatt her (jf. kap. 4.8).  
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Kurs og kompetanseheving  

Pålagte kurs og nødvendig opplæring prioriteres. I tillegg skal ansatte delta på kurs og møter innen 
aktuelle fag- og ansvarsområder.   
• Bygningsvernleder Roy Pedersen gjennomførte bygningsvernstudiet ved Fagskolen Innlandet 

Gjøvik, Oppland fylkeskommune, i tillegg til kurs i tekking av lerretstak og 
gamle malingsteknikker, Storvågan Søndre 20.-22. mai.  

• Kristine Moltu, kystverkmusea  
Seminar om EØS-prosjekter i regi av Riksantikvaren og Kulturrådet, Bodø 25. februar.  Samling i 
Fiskeri- og kystkulturnettverket i Oslo 24. og 25. januar, Rørvik 27.-29. september, samt 
Nordlandsseminaret, Mosjøen 1.-2. oktober.  

• Ved Galleri Espolin gjennomførte Malin Nyheim Overholdt et innføringskurs i Primus web. 
Barbra Grøgaard gjennomførte Bærekraftkurs i regi av Destination Lofoten. En ansatt ved GE 
har deltatt på skriveseminar i regi av SKINN.  

• Ved Lofotakvariet har man gjennomført studietur og internsamling i regi av Aquavisning med 
fokus på smoltproduksjon og avlsarbeid.  

• To ansatte ved Galleri Espolin og Lofotakvariet har i regi av Aurora Borealis gjennomført en video 
workshop for å lære å lage portrettintervjuer i forbindelse med Skrei Convention.  

 
HMS   
Det gjennomføres årlige vernerunder med utarbeidelse av handlingsplaner, brann- og el 
tilsyn. Arbeidskartlegging for en ny ansatt ved galleri Espolin ble gjennomført med Vågan 
bedriftshelsetjeneste ved starten av året. Lyddempende plater ble montert utstillingssal (GE).  
Lofotmuseet og galleri Espolin ble sertifisert som Miljøfyrtårn i april 2019. IK dokument og rutiner 
ble gjennomgått i forbindelse med dette.  
  
6.4. Forvaltning  

Gjenstander, foto- og privatarkiv og øvrige artefakter er etter forholdene ivaretatt ved 
avdelingen. Bygningene blir vedlikeholdt avhengig av budsjett og tilgjengelig bemanning.   
  
Vedlikehold bygninger   

   
 Vedlikehold på tvers av enhetene i avdeling Vågan  
Driftsleder ved Lofotmuseet Roy Pedersen har jobbet med blant annet: 
• renovering og oppussing av utstillingslokale ved galleri Espolin med montering av lyddempende 

plater i himlingen, produksjon og montering av nytt hyllesystem i salgslokale  
• tilstandsregistrering med avviksrapporter utført for Lofotakvariet (3 avvik og gjelder dårlige 

fasader, hvorav det ene ble lukket i 2019), samt isdannelser og varmetap ved inngangsparti 
(Galleri Espolin)   

• forarbeid i forbindelse med sertifisering som Miljøfyrtårn (Galleri Espolin)  
  
Sikring av bygninger   
I forbindelse med prosjektet Automatisk slukkeanlegg for bygninger ved Lofotmuseet i 2018 og stans 
i arbeidet ved graving for grøft ved legging av nye vannrør, har vi i løpet av 
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høsten 2019 hatt god dialog med kulturminner i Nordland og entreprenør i pågående arbeidet med 
å finne gode løsninger da opprinnelig tenkt trasé ligger på en gårdshaug og del av et større 
kulturminneområde. Det er brukt en del tid for å innhente god nok dokumentasjon som kan sikre at 
valg av trasé for vannledninger skåner undergrunnen i størst mulig grad. Det har også vært en rekke 
møter med entreprenør i dette arbeidet der målet er å komme i havn med forslag og ny prising 
dersom vannrør skal legges med varmekabler.  Vi må påberegne en prosess med søknader til 
kulturminnemyndigheter og arbeidet forventes utført i 2020. Øvrig innvendig bygningsarbeider 
som montering av sprinkleranlegg og elektroarbeid ble utført i perioden og fulgt opp av 
bygningsvernleder i mars-august 2019.  
  
Øvrig vedlikehold Lofotmuseet  
• Maling av fasade vest med vinduer på Borgstua. Fasade vest, nord, og sør med vinduer i rorbua 

Alperosen. Fasade vest med vinduer på bakgårdsbygning. Påbegynt sparkling og maling av 
vinduskarmer med gerikter i 1. og 2. etasje i hovedhus.   

• Utebenker og bord har fått et ansiktsløft med utskiftning av dårlig trevirke og 
overflatebehandling.  

• Etablering av ny garderobe i verkstedbygget   
• Forbedringer av søppelrom  
  
Skader  
På grunn av svak torvstokk kollapset ca. 1/3 av torvtaket med knotteplast på Skrovabua med 
påfølgende utglidninger i front og et arbeid som vil bli prioritert.  Her har vi innhentet tilbud og 
pris og søknader om økonomisk støtte til reparasjon av taket vil bli sendt i løpet av 2020.    
  
Under en storm i januar ble det gjort skader på stakittgjerde, flaggstang, luftelyre på smia og yttertak 
på Krambua. Det ble sendt skademelding til KLP og mottatt takstrapport. Gammelt blikktak på 
Krambua ble erstattet med påforing, isolasjon og nytt yttertak. Luftelyre på smia er også blitt 
erstattet. Det gjenstår enda å få utbedret stakittgjerde og flaggstang.   
  
Nytt vaskerom i bakgårdsbygninga. Innkjøp av vaskemaskin og tørketrommel med montering, nytt 
toalett og utslagsvask på det tidligere dusj / wc-rommet.   
I andre etasje bakgårdsbygning ble det pusset opp og gjort klart nytt kontor til konservator, da 
nyansatt avdelingsdirektør overtok hennes tidligere kontor.  
  
Vedlikehold Lofotakvariet  
I løpet av høsten 2019 ble nødvendig vedlikehold utført på Lofotakvariets røst som ligger mot 
nordøst. Røstet fikk en litt annen utforming enn tidligere for å lette adkomsten til hovedinngang.  
  
 Lofotakvariets kafé har gjennom høsten fått et ansiktsløft der møbler, blomster, disker og 
søppelhåndtering ble skiftet ut. Deler av lokalet ble også malt. Finansiering av oppussingen ble gitt i 
gave av eiendomsselskapet Lofotakvariet AS med henholdsvis kr. 150 000,- til kafé og 100 000,- til ny 
film.  
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Ett av Lofotakvariets to sjøvannspumper totalhavarerte på ettersommeren og kostnaden med 
utskifting ble for det meste dekket gjennom forsikring.   
  
Store deler av utvendig tak av bølgeblikk ble malt med to strøk.  
  
Det er utført et betydelig malingsarbeid på vegger og lister i akvariets utstillingsarealer. Gulv er 
vasket, slipt og bonet på hele akvariet. Alt vedlikeholdsarbeid ble utført av fast ansatte ved enheten 
og representerer slik en stor verdi med kostnadsbesparelser.  
  
Vedlikehold Galleri Espolin  
Ved galleriet ble belysning i utstillingsarealer skiftet ut da nåværende produkter var utgått på 
markedet. Dette medførte en merkostnad på kr. 100 000,-. Ny sal må skifte belysning i 2020.   
  
Ventilasjonsanlegget i byggets nyere del har ikke fungert tilfredsstillende over lengre tid. Målinger 
har vist store svingninger i temperatur i utstillingssal. Reparasjon og utskiftning av deler i 
ventilasjonsanlegg og varmekabler i et gulv ble utført. Forholdene er utbedret.   
  
Vedlikeholdsarbeid på fasade ble ferdigstilt våren 2019.  
  
 Vedlikehold Lofoten Krigsminnemuseum  
Arbeidet med utskifting av sikkerhetsglass i 10 glassmontre startet senhøsten 2019 og ferdigstilles 
januar 2020. Et par lysarmaturer i taket er skiftet ut.    
  
 Samlinger  
Avdelingen deltar i arbeidet som følger samlingsforvaltningsutviklingen på tvers i Museum Nord.  
  
I løpet av høsten 2019 ble et grundig arbeid utført i forbindelse med gjennomgang av samlinger og 
kvalitetssikring av føringer i museumsstatistikken som del av den årlige innrapporteringen til 
Kulturrådet. Marit Moen har koordinert arbeidet ved alle enhetene og bistått med etablering av 
prosedyrer og rutiner som følger Museum Nords samlingsforvaltningsplan.   
  
Ved Lofotmuseet ble den digitale fotosamlingen sikret ved overføring fra lokal server til eksterne 
harddisker, og det eldre dataverktøyet til museumsfotografen ble kassert.   
   
6.5. Forskning  

Flere ansatte i avdeling Vågan har deltatt i EU-prosjekter som Skrei Convention, CINE og 
Russlandsprosjektet Organisert kunnskap (jf. kap.  3 og 4.)     
  
6.6.  Formidling  

Avdeling Vågan hadde i 2019 totalt 76 809 besøkende. Av totalt besøk var ca. 12 100 barn og unge, 
noe som tilsvarer i underkant av 16 %. Sammenlignet med tallene fra 2018 (78 285) utgjør dette en 
nedgang på 1 476 besøkende (-1,9 %.) Internt i avdelingen hadde Lofoten Krigsminnemuseum en 
god økning fra 2018 (12 067) til 13 218 besøkende i 2019 (+9,5 %) altså en økning med 1 
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151 gjester. Økningen skyldes trolig en rekke medieoppslag og deltakelse i bl.a. TV/Radio (jf. punkt 6. 
1.)  
  
Enhetene i Storvågan opplevde nedgang  
• Totalt besøkende Lofotmuseet   2019:18 088, 2018: 18 775 (-3,7 %).   
• Totalt besøkende Galleri Espolin 2019:  14 271, 2018: 15 254 (-6,4 %)  
• Totalt besøkende Lofotakvariet   2019:  31 232, 2018: 32 189 (-3,0 %)    
  
Når det gjelder Galleri Espolin og Lofotmuseet kan 900 av 1000 færre gjester knyttes til 
redusert besøk fra Hurtigruten i sommermånedene (-10 %).  
  
Det er vanskelig å finne klare og entydige årsaker til den negative besøksutviklingen ved enhetene 
i Storvågan, men vi har definitivt behov for å gå mer i dybden på flere områder. Eksempelvis, er vi 
godt nok synlig? Hvem er våre gjester? Hvilke tilbud har vi til ulike målgrupper?  Har vi gode nok 
formidlingstilbud? Hvilke forbedringspotensialer har vi? Denne typen spørsmål må vi stille oss i et 
forsøk på å forstå og arbeide for å forhindre ytterligere nedgang i besøk. På bakgrunn av disse 
problemstillingene gjennomførte vi høsten 2019 et «Kreativt formidlingsseminar» der alle ansatte i 
avdelingen inkludert formidlingsleder og markedssjef i Museum Nord deltok. Det jobbes aktivt 
i team på tvers av avdelingen for å utvikle: 
• løsninger for nye og bedre nettsider  
• forbedre skilting til Storvågan  
• utvikling av gruppe, - og formidlingstilbud  
• utvikling av flere arrangementer  
• økt fokus på markedsføring  
  
Dette er tiltak vi har begynt å jobbe med og som er et prioritert område framover for å bedre nå 
fram lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   
  
Utstillinger   
Lofotmuseet 
Lofotmuseet viste ingen nye utstillinger men det ble gjort enkle justeringer i de faste utstillingene 
med belysning o.a. I hele juli var smia i drift med smed Alfred Pedersen som formidler og utøver.  
  
Galleri Espolin  
«Dykk i magasinet». Ny utstilling med åpningsarrangement og tematisk tilpasset filmvisningen, 
feiring av ny artikkel om Kaare Espolin Johnson i Tegnerforbundets tidsskrift Numer og lansering av 
bladet. Galleri Espolin viste ingen gjesteutstillinger i 2019.   
  
Lofotakvariet 
I første del av 2019 ble tre akvarier ferdigstilt og viser flatfisk, hummer og anemoner. Bygging av nytt 
krabbeakvarium igangsatt 2019 og forventes ferdig 1. februar 2020. Her gjøres noen endringer slik 
at det blir bedre plass på publikumssiden.   
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 Ny utstilling finansiert av Aquavisning ble åpnet under arrangementet «Kystens dag» med 
tema oppdrett. Det ble gjort bygningsmessige forandringer på kaihuset der utstillingen står. 
Totalkostnad på ca. kr. 100 000 000.   
  
Modell av havfarmen til Nordlaks ble montert på siden av kaihuset og oppdrettsutstillingen.  
Kostnader til montering av utstyr ble betalt av Aquavisning, kr 40 000,-.  
  
Arbeid med ny utstilling ble igangsatt i november/desember der vi har planer om å se på 
mulighetene for ny utstilling i akvariets 2. etg. med tema «Våre kaldtvannskoraller». Prosjektgruppa 
består både av intern og ekstern kompetanse.   
  
Lofotakvariets Lofotfilm er gått helt ut på dato og arbeid med ny film ble igangsatt i 
2019. Her delfinansieres kostnaden med kr 100 000,- og er gitt i gave av eiendomsselskapet 
Lofotakvariet AS.  
  
Lofoten Krigsminnemuseum  
En rekke mindre justeringer er blitt foretatt i utstillingene, deriblant utskifting av gjenstander, nye 
bilder og endring av tekster.   
  
Museet har også stilt ut et større fotomateriale av bunkerne i Svolvær/Kabelvåg og Eggum. Bildene 
er samlet i fotoalbum og blir mye brukt av besøkende. Fotomaterialet av krigsminnene finnes også 
på hjemmesiden.  
  
Arrangement  

Kystens dag ble arrangert 16. juni, med gratis inngang ved Galleri Espolin, Lofotakvariet og 
Lofotmuseet. Arrangementet var et samarbeid med lokale lag og foreninger som  
• Vågan Kystlag  
• Vågan Historielag  
• Tante Kaias Kaffehus  
• Vågan Økologiske besøkshage  
• Anne Bro AS  
• Redningsselskapet  
• Redningsskøyta  
Arrangementet ble godt besøkt av 400 voksne og 200 barn.   
  
SKREI Convention festival ble arrangert ved enhetene i Storvågan 12.—14. oktober. Lofotmuseet 
hadde ulike aktiviteter lørdag med veving, flatbrødbaking, formidling av tradisjonelle fiskeredskaper 
og smakebiter fra Berg-arkivet.   
  
Galleri Espolin hadde åpent trykkeverksted for ban og unge der tang var gjenstand for grafisk 
utprøvelser/monotypi, foredrag med Kjersti W.T Busch fra SALT (en historie om marinvitenskap) og 
omvisning i utstillingene. I tillegg foretok galleriet justeringer i utstillingssal for skiftende utstillinger 
og viste flere av Kaare Espolin Johnsons verk med nordlandsmotiver fra samlingen. Lofotakvariets 



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 30 av 46 

30-årsjubileum ble også markert disse dagene med egne programposter inkludert et foredrag om 
akvariets historie og en jubileumsmating. Gratis inngang for 275 voksne og 225 barn.    
  
Nessekongens måltid  
14. oktober ble det servert et treretters måltid i væreierboligen initiert av 
kunstnerduoen Spontaneous Deucei forbindelse med deres deltakelse i Artist 
in Residence programmet i SKREI Convention. Kunstnerne inntok Væreiergården og inviterte 
publikum på en smaksopplevelse i historiske omgivelser som tematiserte tørrfisken som råvare. 
Arrangementet ble utført i tett samarbeid med de ansatte på tvers av enhetene i avdelingen, samt 
flere andre lokale aktører og hadde 70 gjester.  
   
 Den kulturelle skolesekken (DKS)   
Kulturarvproduksjonen «SKREI! I går, i dag og i morgen?», en samproduksjon mellom Galleri Espolin, 
Lofotakvariet og Lofotmuseet. Med utgangspunkt i anleggenes utstillinger lærte elevene, gjennom 
undervisningsopplegg med workshop, om skreien og Lofotfiskets betydning for regionen. 
Undervisningen ble gjennomført av egne ansatte. Elever fra 7. klasse i Vågan deltok med 150 elever 
og 22 lærere i perioden 28.—31. oktober.  
 
Etter forespørsel fra skolen gjennomførte Galleri Espolin opplegg for 30 elever fra Aust-Lofoten 
Videregående skole i forbindelse med Kreativ uke, støttet av DKS. Elevene fikk kjennskap til Kaare 
Espolin Johnsons grafikk og delta i praktisk opplegg rundt grafikk og monotypi. Vi ser muligheter i å 
videreutvikle et tilbud til videregående elever, enten som en felles produksjon eller enkeltvis på 
enhetene.  
  
Galleri Espolin har gjennom året hatt relativ stor aktivitet rettet mot skoleelever. Elever fra 1., 4., og 
7. klassetrinn har besøkt museet og deltatt i formidling og praktisk opplegg i forbindelse med at de 
lærer om lofotfisket/leser Johan Bojers roman Den siste viking.   
  
Foredrag  
Ved Lofoten Krigsminnemuseum hadde William Hakvaag to foredrag i 2019. Det ene på Lødingen og 
det lokale historielaget, med 200 besøkende. Foredraget var basert på lysbilder fra krigstiden. Det 
andre foredraget ble avhold for Vågan pensjonistforening med besøk fra foreningen på Sortland.  
  
Ole Martin Hammer og Anne Lise Fløttum hadde i oktober et innlegg om planer for SKREI i 
forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse for reiselivsnæringen i Svolvær.   
  
Fra Galleri Espolin hadde Malin Overholdt et kunsthistorisk foredrag om Kaare Espolin Johnson med 
bildefremvisning under Sommer-Melbu, i regi av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.   
  
Øvrig nettverkssamarbeid/prosjekt  

Galleri Espoli/SKREI – Samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap: foredrag og 
kontakt/besøks-sted for to kunstnere i tilknytning til AiR-Vesterålen oktober. Her ser vi mulighet for 
videre samarbeid på tvers i forbindelse med kunstnere som har opphold i regi av akademiet.   
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Lofoten Krigsminnemuseum samarbeider med Vågan kommune og professor Liv 
Mjelde om markering og minnesmerke for kvinnelige russiske tvangsarbeidere i Svolvær og Nord 
Norge.  
   
Kurs  

Galleri Espolin har arrangert flere åpne workshops og kurs igjennom året:  
• Tegneseriekurs for barn og unge med Erlend Peder Kvam som formidler og utøver  
• Broderikurs med fokus på gjenbruk og redesign med Agnete Tangrand  
• Bokbindingskurs med kunstner Rita Marhaug som kursholder  
  
Tilbakemeldingene på kurstilbudet har vært positive. Vi vil vurdere kostnader og ressursbruk for å se 
om dette er aktivitet vi kan tilby i skuldersesong.   
  
Annet  

Alle enhetene i avdeling Vågan har guidemanus på norsk og engelsk. Galleri Espolin har også 
guidetekst på fransk, italiensk og tysk.  
 
Nytt kassasystem ble montert ved alle enhetene i avdelingen i 2019.  
  

7. Vesterålen 
7.1. Markedsføring, salg og omdømme 

Avdeling Vesterålen består av sju enheter som hver for seg har ulike utgangspunkt for besøk og 
attraktivitet. Flere anlegg ligger litt utenom den tradisjonelle “turistløypa”. I tillegg til internasjonale 
markeder er nasjonale og regionale/lokale besøkende viktig for alle enhetene. Vårt «flaggskip» er 
hurtigrutemuseet, som i kommersiell sammenheng er, og vil bli, motoren i utviklingen av avdeling 
Vesterålen.   
 
I 2019 har naturlig nok arbeidet med det nye hurtigrutemuseet hatt størst fokus. I tillegg til 
omfattende arbeid fra enhetsleder og øvrig bemanning på HRM, er også flere av de øvrige ansatte i 
Hadsel og Vesterålen sterkt engasjert på ulike nivå i prosjektet. Dette er en prioritering som også har 
hatt innvirkning på aktiviteten i de øvrige enhetene det siste året.  
I forbindelse med byggingen av det nye Hurtigrutemuseet har mediedekningen vært stor, både 
i lokale, nasjonale og internasjonale medier.  
 
Andøymuseet har hatt en meget god utvikling det siste året, spesielt I fyret og holder nå også åpent i 
«Nordlyssesongen», jan -mars. I tillegg til skilting og oppgradering av området har samarbeid og 
utadrettet arbeid lokalt, hatt betydning. Det er blitt satset målrettet på sosiale medier med daglige 
oppdateringer. Dette resulterte i flere artikler i norske og utenlandske tidsskrifter, travelguides, 
nettsteder/blogger, radioinnslag og direktesending på God Morgen Norge på TV2. I løpet av 
sommeren er det også knyttet en rekke kontakter med reiseoperatører. 
   



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 32 av 46 

Sortland museums nye utstilling Seabed var en annen storsatsing i 2019. Seabed er både en 
utstilling, et formidlingsopplegg og en konferanse om det storslåtte undervanns landskapet og de 
truslene havet står overfor, spesielt tilrettelagt for barn og unge i Nordland. Det er havets betydning 
i nord, det sårbare økosystemet i havet og konsekvensene av marin forsøpling og forurensning som 
er tema for prosjektet. Utstillingen har også̊ tiltrukket seg mange voksne, og den har vist seg 
populær blant turister. Voksne og turister har da også̊ vært sekundære målgrupper.   
 
Sortland Museum har tung kompetanse på̊ kommunikasjon og det er brukt mye 
ressurser på̊ kommunikasjonsarbeidet på̊ Seabed. Høy synlighet både i tradisjonelle media og sosiale 
medier har vært et mål for prosjektet, og vi har lyktes med denne strategien. Prosjektet har fått stor 
oppmerksomhet både i sosiale medier, og framfor alt har vi lyktes over all forventning med 
å komme på̊ i tradisjonelle medier. Åpningen av utstillingen ble dekket gjennom flere TV og 
radioinnslag på̊ NRK Nordland, Radio Bø, Fiskeribladet og lokalmedia for øvrig. Seabed-konferansen 
ble dekket av TV2 Nyhetene, samt VG.   
 
Enhetene i Bø, Øksnes og Sortland har tradisjonelt hatt t stor aktivitet mot skoleelever gjennom DKS. 
Dette er en del av vårt “samfunnsoppdrag”, samtidig som det ikke generer inntekter i samme grad 
som hos de enhetene som i større grad tilrettelegger for turisme.  
  
Over tid har festivaler og andre større lokale arrangementer benyttet våre anlegg som arena, 
f.eks. Reginedagan i Bø, Sommer-Melbu, Elvelangs på Melbu og Risøyhamnmartnan i Andøy. Å være 
vertskap for arrangementer er svært positivt for omdømme og potensialet for å ta ut økte inntekter 
her er til stede. Det har likevel vist seg krevende å ta del i inntekter, siden dette er etablerte 
arrangementer hvor museene fra starten av har vært delaktige som bidragsytere.  
 
Markedsføringstiltak  

Et eget team for felles markedsføring/produktutvikling i Vesterålen ble etablert høsten 2017 med 
utgangspunkt i den kompetansen som bygges opp rundt Hurtigrutemuseet. I 2020 må denne 
ressursen prioriteres, både med hensyn til innsalg av det nye museet, men også for å generere en 
ytterligere utvikling på de andre enhetene.  
• Digital annonsering, økt fokus på̊ FB/ Instagram. Enhetene er også̊ godt synlig i Bladet 

Vesterålens sommeravis og på̊ Visit Vesterålens hjemmesider.   
• Arrangementer og utstillinger har vært promotert via nettkarusellen på VOL.no  
• Brosjyrer og plakater er distribuert i Vesterålen og til aktuelle interessenter utenom regionen.   
• Pressemeldinger, radiointervju, annonser og e-post-invitasjoner.  
• Deltagelse på Reiselivsarena Nordland og, samt diverse workshops i regi av Visit Vesterålen  
 
Samarbeid med andre   

• Hurtigrutemuseet har fremdeles et tett samarbeid med Hurtigruten og tilpasser sine tilbud etter 
Hurtigrutens behov.  

• I forbindelse med Seabed er samarbeid med lokalt næringsliv og offentlige etater blitt utprøvd 
med stor suksess. Museene opplever nå større pågang fra eksterne næringsaktører, også utenfor 
reiselivsbransjen.  
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Nettverk   

• Visit Vesterålen og andre relevante reiselivsnettverk  
• Nordnorsk Reiseliv   
• Sjøfartsnettverket   
• Nasjonalt museumsnettverk for drakt og tekstil   
• Kultursamarbeidet i Vesterålen   
• Nettverk for teknisk- industrielle kulturminner.  
• Deltagelse i forprosjektet til «The Whale» på Andenes  
• «Kulturlandskap og gartnere i historiske anlegg»  
 
Representasjon   

• Il Viaggio del postale – 100 års markering av postbåtruten, Stintino, Sardinia. Styreleder Randi 
Melgaard, avd.dir. Brynjar Pettersen og styreleder i stiftelsen Norsk hurtigrutemuseum Sten 
Magne Engen – foredrag om Hurtigrutemuseet og representasjon.  

• Foredrag: Rana museum – Foredrag naturhistorisk avdeling  
 
Besøkstall   

Avdeling Vesterålen hadde en nedgang på på 8,4% i det totale besøkstallet fra 2018, 
fra 46.165 besøk i 2018 til 42.280 i 2019. Betalende gjester hadde også en nedgang (2632 solgte 
billetter - 9,3%).    

  
Den største tilbakegangen ligger naturlig nok på Hurtigrutemuseet, - 3925 (16%), hvor 
MS Finnmarken har vært stengt store deler av året i forbindelse med byggeprosessen. Tilbakegangen 
i byggeprosessen var forventet, både på grunn av anleggsvirksomheten og stenging av skipet.   
 
Kommentarer  
NOFI: 
Nedgangen i antall besøkende hos NOFI skyldes i stor grad at Hurtigruten i 2018 avsluttet et toårig 
prøveprosjekt med «Kulturcruise» hvor Neptun har vært arena for 13-15 konserter pr år. Flere 
konserter er i tillegg blitt fakturert grupper og derfor ikke registrert som solgte billetter. I 2019 er 
fokus på ferdigstillelse av anlegget før Riksantikvarens fredning av anlegget, samt etablering av 
magasin/mellomlagring av gjenstander fra HRM, på Melloftet (ca. 600m2) blitt prioritert foran 
formidling.  
 
Vesterålsmuseet:  
Har gjennom flere år vært arena og medarrangør for Vesterålen regionråds regionale arrangement 
«Elvelangs», som hver høst har trukket et publikum på ca. 1500- 1800 mennesker. I år ble ikke dette 
arrangementet gjennomført, noe som gir utslag i besøkstallene. Billettsalget er på fjorårets nivå. Det 
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arbeides nå med planer om økt samhandling mellom de tre museene i Hadsel i 2020, når det nye 
Hurtigrutemuseet åpner.  
 
Sortland: 
Sortland har i 2019 hatt en formidabel økning både i besøkstall (+ 6.154) og billettsalg 
(+1102).  Siden Seabed åpnet 14. august har over 5.000 personer besøkt museet, en stor andel har 
sett utstillingen og deltatt på̊ Seabed-konferansen og andre aktiviteter i tilknytning til prosjektet. 
Hele 489 personer, de aller fleste barn og unge i alderen 10-16, deltok på̊ Seabed-konferansen. 
Sortland Museum har aldri opplevd en lignende respons på̊ noen aktiviteter eller utstillinger som det 
vi har sett på̊ Seabed. Til sammenligning besøkte cirka 3300 personer Sortland Museum i hele 2018. 
Det er spesielt gledelig at barn og unge har omfavnet prosjektet   
 
En mindre oppgradering av utstillingen på Jennestad, hvor både butikken og 2 etg er tatt i 
bruk - med billettering, viser også en økning fra tidligere år. Museet har bygget om lokalene i 
kulturfabrikken, slik at formidlingskapasiteten er fordoblet. Museet har også fått tilgang på 
tilstøtende arealer i galleriet som gir mulighet til temporære utstillinger. Nye arealer 
til museumsbutikk kom på plass i oktober, plassert i tilknytning til kafeen i kulturfabrikken, noe som 
har økt salget. Salg av billetter på̊ foredrag/ arrangementer holder seg oppe/øker.  
  
Bø Museum: 
Øker antall solgte billetter (12,8%), men har en nedgang i besøkstallene fra i fjor. Fjorårets NRK-
arrangement (Monsen på tur) ble arrangert på Museets område med økte besøkstall, noe som gir et 
negativt utslag på ca. 1000 besøk i 2019. Totalt sett leverer Bø museum på det jevne.  
 
Øksnes Museum:  
Øker marginalt antall betalende gjester, men har nedgang i antall besøkende. 
Enkeltarrangementer hovedsakelig på vårparten og sommeren. Enhetsleder har siden i høst hatt et 
større engasjement i forbindelse med Hurtigrutemuseet, da vår forvaltningsleder sa opp sin stilling. 
Det har igjen resultert i at planlagte arrangementer, foredrag, skolebesøk, og fjorårets vellykkede 
julehandel i gammelbutikken er blitt nedprioritert i Øksnes i høst.   
 
7.2. Organisasjon og personal 

• Avdeling Vesterålen er fremdeles inne i et større generasjonsskifte. Siden august 2017 har 
avdelingen fått 6 nye faste medarbeidere   

• Antall fast ansatte: 15, inkludert en i deltidsstilling. I tillegg kommer ansatte i Næringsdrift  
• Tilsatt ny arbeidsleder på Neptun høsten 2019 etter at tidligere formann gikk av i april. En ledig 

stilling har vært midlertidig besatt ut 2019. Utfordring at lønnstilskuddsordningen fra 
Riksantikvaren til bemanning på Neptun er under revisjon. Dette medfører at vi må avvente ev 
fast tilsetting i denne stillingen.  

• Samlingsleder sluttet i sin stilling i august og er ikke erstattet. Enhetsleder i Øksnes har 
midlertidig overtatt oppgavene, spesielt i forhold til det nye hurtigrutemuseet.  

• Avdeling 7 er godkjent som lærlingbedrift og hadde to lærlinger fram til høsten 2019.   
• Avdeling Vesterålen har faste enhetsledermøter. Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom 

enhetene.   
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• Det ble utarbeidet årsplaner for hver enhet, samt ett felles for avdelingen  
• 2019 har vært preget av arbeidet med etableringen av det nye Hurtigrutemuseet. De ansatte har 

fått endret både ansvarsområder, arbeidssted og oppgaver i prosessen. Arbeidsbelastningen i 
forbindelse med prosjektet er stor, og Prosjektleder og de involverte har lagt ned en enorm 
arbeidsinnsats.    

 
OU- tiltak   

• Vesterålsavdelingen består av sju museumsenheter med til dels store avstander. Det legges 
vekt på̊ å organisere arbeidet etter fag og kompetanse, slik at vi utnytter ressursene på̊ en best 
mulig måte på̊ tvers i organisasjonen. Dette gjelder også̊ ved rekruttering av nye ansatte hvor vi 
etterspør ulik kompetanse som kan utfylle hverandre.   

• Organisering av vedlikehold for hele Vesterålsavdelinga er tillagt enhetsleder ved Norsk 
Fiskeindustrimuseum. Dette har medført at en del mindre arbeidsoppgaver ute på anleggene er 
blitt utført, innenfor enhetenes marginale budsjetter.  

• Marked/produkt: Hurtigrutemuseet har fått hovedansvaret for marked/produktutvikling for hele 
avdelingen. I forbindelse med nytt hurtigrutemuseum vil kompetansen rundt markedsaktiviteter 
og produktutvikling kunne samles i ett team. Ressurser til dette må på plass i 2020.   

• Registreingsteam – tre personer er engasjert for å følge opp registreringsarbeidet på 
Hurtigrutemuseet. Disse ble også sendt på kurs i PRIMUS og vil i fremtiden også kunne følge opp 
etterslep i de andre enhetene.  

 
Kompetansebygging   
• Generell innføring av rutiner/opplæring av nye ansatte.   
• Grunnkurs PRIMUS – tre ansatte   
• Truckkurs, stilasjekurs – en ansatt  
• Diverse work-shops i regi av Visit Vesterålen  
• HMS- 40-timerskurs – to ansatte  
• HMS – endagskurs – en ansatt  
• Nordlandsseminaret  
• Forskerkonferansen - Museumsforbundet   
• Seminar mikroplast i marine miljøer – Senter for oljevern og marint miljø  
• Nettverkskurs historiske hager – en ansatt  
• Riksantikvarens årskonferanse for Teknisk/industrielle kulturminner to ansatte.  
• Kurs fotointervju i regi av Cineprosjektet – to ansatte  
• Kurs i opplevelsesdesign, en ansatt  
• Seminar om immateriell kulturarv «best practice» (Lom) en ansatt  
   
Sykefravær   

• Generelt lavt korttidsfravær, men langtidssykemeldte på tre anlegg trekker opp.   
 
HMS  

• Vernerunder på samtlige anlegg iht. HMS-perm  
• Årlig vernerunde med bedriftshelsetjenesten iht. plan  



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 36 av 46 

• Tre ansatte håndverkere på helsekontroll   
 
7.3. Forvaltning  

• Ny forvaltningsleder for Vesterålsavdelingen ble tilsatt i august 2017. Forvaltningsleder i hele 
MN fra 2018 (33 %) og Prosjektmedarbeider i CINE (ca. 40 %). Dette betyr at forvaltningsarbeidet 
i Vesterålen ikke har hatt det samme fremdrift som intensjonen var da denne stillingen ble 
opprettet i 2016. Forvaltningsleder sa opp sin stilling fra august.  

• Ulike lager for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes ble tømt og flyttet over til Neptun. Et meget 
omfattende arbeide hvor flere ansatte fra Øksnes, Sortland, Bø og Melbu deltok.  

• Et omfattende registreringsarbeid er igangsatt. I første omgang gjelder dette i forhold 
til leveranser til utstillingsprosjektet på nye HRM. En komplett registrering av gjenstander og 
dokumenter fra HRM vil måtte pågå i flere år.   

• Klargjort magasin i Melbu samfunnshus, ca. 200m2. Nye tidsriktige rullereoler er tatt i bruk i 
halve lokalet. Vil kunne ta imot arkiv og gjenstander fra hele Vesterålen.   

• Klargjort areal på̊ ca. 600 m2 på̊ melloftet på̊ Neptun. Isolert og temperert for midlertidig lagring 
av gjenstander for hele avdelingen i Vesterålen. Pallereoler ble bestilt på tampen av 
2019.  Kaldlager i bingene kan ta imot større gjenstander for midlertidig lagring, men er ikke en 
ideell løsning.   

• Gjenstander fra Bø og Andøy som ble flyttet over til Neptun pga. fare for forringelse, er sikret 
men ikke registrert.  

• Organisert rydding og systematisering på̊ anleggene. Tilstanden på̊ lagre og 
magasiner på̊ enhetene er til dels dårlig, spesielt Bø Museum, Andøymuseet og Jennestad.   

• Fotoregistrering, arkiv og gjenstandsregistrering pågår i varierende grad kontinuerlig iht. vedtatt 
samlingsplan og de ressurser som finnes på hver enhet.  

• Neptun sildoljefabrikk ble fredet av Riksantikvaren i oktober 2019. Istandsettingsprosessen er på 
det nærmeste gjennomført, og en vil fra 2021 gå over til ordinært vedlikehold.  

 
Bygningsvedlikehold   

• Kartlegging og tilstandsrapport for samtlige bygg i Vesterålen er gjennomført.  
• Etterslepet på̊ vedlikehold er fremdeles stort, spesielt i Bø, Andøy i Alsvåg. 

Taket på̊ Melbu hovedgård og rødgården er også i dårlig forfatning.   
• Det er foretatt mindre vedlikehold på̊ anleggene på Melbu, Andenes, Risøyhamn og i Bø.  
• Jennestad ble oppgradert betydelig sommeren 2018 av Sortland kommune, ca. 800.000 kr. Nytt 

brannvarslingsanlegg er finansiert av Museum nord gjennom tilskudd fra Stiftelsen UNI i 2019.  
• Nytt brannvarslingsanlegg på Andøymuseet bestilt  
• ROS-analyse utarbeidet på̊ samtlige anlegg i Vesterålen. Tiltak implementert i 

organisasjonen. Kostnadskrevende tiltak må̊ skyves ut i tid pga. økonomi.   
• Brannsyn på̊ samtlige anlegg i Hadsel – avvik blir lukket.   
• Vernerunder med bedriftshelsetjenesten gjennomført, også̊ med fokus på̊ psykososialt 

arbeidsmiljø.   
• Vedlikehold av hager og parkanlegg foregår kontinuerlig, men krever stor innsats i forhold til 

foreliggende skjøtselsplaner.   
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Neptun – fredning av anlegget  

• Neptun sildoljefabrikk ble offisielt fredet i oktober 2019. Anlegget er sammensatt av 17 
bygninger og konstruksjoner, samt et anleggsområde omkring disse. Det fredede anlegget er 
sammensatt av blant annet produksjons - og tankanlegg, en kai med kran, samt et 
administrasjonsbygg med sosiale funksjoner   

• Riksantikvaren (RA) har prioritert Neptun sildoljefabrikk som en av 15 prioriterte teknisk-
industrielle kulturminner i Norge. Arbeidet med istandsetting og tilbakeføring av hele anlegget 
har vært svært omfattende og er av RA beregnet “ferdig” i 2020. Det er lagt ned et betydelig 
arbeid også i 2019, og det er rapportert til RA iht. plan og budsjett. Istandsettingsfasen begynner 
å nærme seg slutten, og i 2020/21 vil planer for fremtidig formidling ha fokus.  

• RA er under omorganisering og forvaltningsansvaret for de 15 teknisk-industrielle anleggene vil 
bli overført til fylkeskommunene fra 2020. Det er etablert kontakt med fylkeskommunen, men i 
skrivende stund er fremtidig forvaltning og prioriteringer fremdeles uavklart.   

 
7.4. Forskning   

Dokumentasjon   

• NGU, N. Fylkeskommune, Fylkesmannen, Nord Universitet, Nordlandsmuseet og Helgeland 
museum: Innsamling av data/materiale til boka: Nordland blir til, geologi 
og naturhistorie . Morten Halvorsen er medredaktør, og skriver ett av kapitlene i boka. I tillegg 
deltar Julie Sæther ved Bø museum med et kapittel om «folketru knyttet til fjell og 
fjellformasjoner»  

• Faghistorisk gruppe på det nye Hurtigrutemuseet – Produsert «grunnbok» for det nye museet, 
inndelt i 7 forskjellige tema.  

• Faghistorisk gruppe har høsten 2019 jobbet tett sammen med Formidlingsleder i forbindelse 
med utstilling på HRM. Et meget omfattende arbeid med korte tidsfrister i forhold til vår 
leveranse til utstillingsdesignerne Bright/Kvorning.  

• Faghistorisk gruppe har startet arbeidet med bokutgivelse i forbindelse med åpningen av 
Hurtigrutemuseet. Antologien utgis av Museum Nord og skal være klar til åpning i 2020  

• Dokumentasjon: Elvemusling i Nordland (til foredrag/artikkel)  
 

Publikasjoner   

• To artikler i Malstrøm vedr Hurtigrutemuseet – Åsa Elstad og Lina Vibe  
  
   

7.5. Formidling  

Større arrangementer/festivaler etc.   

• Reginedagan i Bø – deltok i hovedkomiteen – arena for åpning- og avslutningsarrangement/ 
kulturminnevandring mm.   

• Sommer-Melbu – Hageselskap, og konsert på̊ Neptun   
• Risøyhamnmartnaden i Andøy,  
• Neptun – Fredningsarrangement i samarbeid med Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune.   
• Konserter i musikktanken på Neptun – 18 stk.  
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• Seabedkonferansen Sortland – Ungdomskonferanse 550 deltagere  
• Konsert Bø Museum (utearr., samarbeidsprosjekt)  
 
DKS  

• Bø – 12 klassebesøk  
• Øksnes - Vandreutstillingen “Nordlandsbunaden” eget opplegg for skolene.   
• Sortland - ca. 35 skoleklasser  
• Vesterålsmuseet - Opplegg i prestegårdsparken, Alle elever i 6 trinn i Hadsel. 2x3 dager. I tillegg 

5 skoleklasser  
• NOFI – 1 skoleklasse 
  
Foredrag   

• Sortland – 13  
• Øksnes – 5  
• Bø – 3 (i tillegg faste fortellerstunder på Bøheimen, 4 ganger)  
• Hurtigrutemuseet – 1   
• Vesterålsmuseet – 6, 2 tiltak for eldre/demente  
 
Annet   

• Fermenteringskurs – Øksnes og Bø  
• Ystekurs Øksnes, Hadsel og Bø  
• Julearrangementer, Bø Museum, Vesterålsmuseet og Risøyhamn  
• Vertskap «Reiseseminar – Historisk forening i Tromsø» besøkte kommunene og flere anlegg i 

Vesterålen.  
 
Utstillinger   

I 2019 fortsatte arbeidet med å videreutvikle/endre og tematisk spisse noen av utstillingene 
i Vesterålen. I tillegg ble flere temautstillinger presentert.  
 
Øksnes  
• Basisutstilling «Fiskevær i endring» Utstillingen vil bli videreutviklet i 2020/21.  
• «Febersyke fiskere, barnefødsler og tuberkulose – Helsestell i Øksnes og Vesterålen» 

Temautstilling i Alsvåggården sommersesong.   
• Vandreutstillingen «Made in Vefsn - Historien om Nordlandsbunaden for kvinner» 
 
Vesterålsmuseet  
• Basisutstilling, Hovedgården  
• Gamle vogner og landbruksredskaper i Vognskuret (ny).  

  
Bø   
• Basisutstilling   
• Tre vandreutstillinger «Made in Vefsn - Historien om Nordlandsbunaden for kvinner», 

«Fargelandskap» og «Se Torsken»  



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 39 av 46 

 
Neptun    
• Basisutstilling og billedspill tatt i bruk i en av tankene  
 
Sortland museum   
• Seabed  
• Mørketid og vinter  
• Fotografene og byen  
• Made in Vefsn - Historien om Nordlandsbunaden for kvinner   
• Jennestad handelssted (reåpning av utstilling 1 og 2 etg)  
• Tilrettelagte opplegg for skoler og barnehager i forbindelse med utstillingene. Antall klasser: xx  
 
Hurtigrutemuseet  
• Basisutstilling. MS Finnmarken stengt pga. utbygging  
 
Andøymuseet  
• Basisutstilling – økt fokus på muntlige fortellinger og Utprøving av QR-koder   
• Risøyhamn – onsdagsåpent tun i sesongen  
• Andenes fyr - basisutstilling  

  
Samarbeid med andre   

• MN har bidratt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av kommunale 
kulturminneplaner i Bø og Sortland.   

• MN deltok i masterplanarbeidet for Reiseliv i samtlige kommuner.  
• Deltatt i prosess rundt kulturminneparken ved Hadsel kirke. Museum Nord har utarbeidet 

skjøtselsplan for området, samt utarbeidet tekster til infoskilt.  
• Næringslivsforeninger i Vesterålen  

  
Nordland akademi for Kunst og Vitenskap  
• Samarbeidsavtale mellom MN og NAKV   
• Akademi-foredrag/hovedgården, samt sommerkonsert i Tanken.  
• NAKV har utviklet et program med hovedvekt på̊ krysningsfeltet mellom kunst og vitenskap, 

fram mot år 2020. Formidling, eksperimentering og stedsspesifikke arbeider er i aktiv dialog med 
historiske, sosiale, fysiske og kulturelle aspekter. Dette viser mulighetene vi har i dag 
og båndene som knytter oss sammen ikke bare lokalt, men også̊ nasjonalt og internasjonalt. I 
denne sammenhengen er bruk av Neptun sildoljefabrikk og området rundt et vesentlig element. 
Museum Nord har vært samarbeidspartner for NAKV i prosjektet, og sto også som medsøker på 
prosjektet AiR- Vesterålen (Artist in residence) i 2019.   

  
Sjøfartsnettverket   
Norsk Maritimt Museum har etter avtale med Norsk Kulturråd påtatt seg ansvaret for Det nasjonale 
museumsnettverket for sjøfart, som omfatter totalt 14 museer.  Samlingene til sjøfartsnettverket er 
møtepunkter for sjøfartsmuseene i landet, der det diskuteres utstillings-, digitaliserings- og 
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forskningsprosjekter. Nettverket er et viktig forum for informasjon, utveksling av ideer og faglig 
inspirasjon. Nettverket er en plattform for samarbeidsprosjekter mellom museene.   
 
Museum Nord er representert i sjøfartsnettverket, og har som mål å delta på minimum en årlig 
samling. Museum Nord hadde ikke kapasitet til å delta på den årlige konferansen i nettverket. I 
utgangspunktet fokuserer Sjøfartsnettverket mest på̊ utenriksfarten, som gjør at vårt fokus på 
Hurtigrute- og kysttrafikken faller litt utenom. Likevel overlapper Sjøfartsnettverket og Nettverk for 
fiskeri og kystkultur hverandre, og det anbefales å delta i begge.   
 

8. Ofoten 
Vi har valgt å rapportere for virksomheten i 2019 ut fra de handlinger og mål vi satte oss for 
perioden.  Rapporten følger samme oppsett som handlingsplanen og rapporter for alle mål som er 
satt opp for året.  
 
Alle fast ansatte har vært involvert i rapporten.   
  
Visjon og mål   

En visjon er ikke nødvendigvis et konkret mål for aktiviteten, men en ledesnor i hvordan vi vil at 
museet skal oppfattes av våre brukere. Vi forsøker å gjøre museumsopplevelsen så god som mulig 
ved å tilrettelegge for flere aktiviteter, spesielt for de lokale brukerne. Vi forteller historiene spisset 
mot hovedtemaene våre som er bergverk, industri og jernbane. Det gode opplevelsene for lokale 
brukere har vi intensivert med økt antall aktiviteter, og skolene kommer tilbake til museet hvert år.  
Vi har jobbet med å nå yngre, flere formidlingsarenaer er tatt i bruk og skolene er involvert i flere 
prosjekter vi arbeider med.  Våre to store utviklingsprosjekt er:  
 
Utvikling av museet i Narvik  
 Vi har jobbet med Narvikgården A/S for å vurdere muligheten for samlokalisering med andre 
aktører i det som kalles Teknisk kvartal. (Gamle teknisks rådhus og brannstasjon.)  
Brannstasjonen er ennå ikke flyttet ut av bygningene, og det er uvisst når dette kommer til å 
skje. Det har vært søkt midler til forprosjektering, men ikke innvilget. Av flere utenforliggende 
årsaker har arbeidet med Teknisk kvartal har stått i ro i perioden.  
I vår strategi har vi sagt at det også skal jobbes med eksisterende museum i 
Administrasjonsveien 3 parallelt. Plan for utstillinger er laget, og vi arbeider med utbedring av bygget 
rom for rom. “Storrommet” er i løpet av året oppgradert med nye arbeidsstasjoner til ansatte og 
“Fotosamlingens venner “. Arkiv og samlinger er systematisert i lukkede skap.  
Hjørnerommet er pusset opp og ny fast utstilling er etablert.  
  
Geoparkprosjektet.  
Alt forarbeid til geopark er gjennomgått, og forprosjektet fra Hålogaland friluftsråd er analysert. 
Friluftsrådet har avlevert forprosjektet, og overlatt dette til Museum Nord å ta videre til 
ferdigstillelse.  
 
Lokale samarbeidspartnere er etablert, og vi har deltatt i nettverk om geoparker, samt orientert om 
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prosjektet i personalsamlinger i Museum Nord.  
3 ukers produksjon gjennomført for den kulturelle skolesekken i Nordland. Turneen ble lagt til VG1 i 
Ofoten, Lofoten og Vesterålen. John King fra Skottland på besøk i oktober i forbindelsen med søknad 
til Erasmus+ og geoparkprosjektet. Søknaden til Erasmus+ er under produksjon og blir trolig sendt 
inn første kvartal 2020. Samarbeid med 7.klasse ved Ballangen skole om bergverksuke. Geoturer 
gjennomført.. Nettverksbygging mot geologiske foreninger og Magma geopark.  
  
8.1. Organisasjon  

 I forbindelse med kommunereformen ble det vedtatt at halve Tysfjorden, Ballangen og Narvik skal 
slå seg sammen til en ny kommune fra 01.01.2020. Avdelingen har forberedt seg på dette. Alle 
ansatte har et felles tjenestested og vi betjener de ulike museene ut fra behov for vedlikehold, 
formidling og aktiviteter. Det er fire fast ansatte stillinger i Museum Nord, og to timebaserte 
deltidsstillinger ansatt i LND for renhold og IT vedlikehold. I tillegg har det vært engasjert ekstra hjelp 
i forbindelse med sommeråpne museer.  
 
Konsolideringsavtalene mellom Museum Nord og de ulike kommunene har vært drøftet i perioden. 
I Gamle Ballangen kommune har meldt at de anser avtalen konsolidert inn i den nye kommunen. 
Tysfjord kommune sier opp avtalen. Det bør gjennomføres drøftinger for en ny avtale mellom 
Museum nord og Narvik kommune, og eventuelt Hamarøy kommune der Korsnes ligger.  
  
Denne måten å organisere avdelingen har positive og negative sider. Vi er nå et samlet team som 
planlegger og gjennomfører tiltak på en kostnadseffektiv måte. Alle kjenner sine rutiner og sitt 
ansvar og er delegert myndighet ut fra dette.  
 
Avstandene mellom museene kan vi ikke organisere oss bort fra, og spesielt er lange avstander 
mellom Narvik og Korsnes/Kjøpsvik en faktor som gjør at vi ikke får gjort det arbeidet vi mener vi 
burde gjøre. Det har vært vanskelig å engasjere lokale handverkere til å utføre guideoppdrag og 
vedlikehold på bygningene og derfor har deler av det som var planlagt ikke gjort i inneværende 
periode.  
 
For å frigjøre tid til konservator- og utviklingsoppgaver har museet vært åpen tre dager i uken i den 
kalde årstiden og syv dager i uken under sommersesongen. På denne måten har vi fått unna en del 
påliggende oppgaver. Ut fra statistikk ser vi at besøkstallet er uendret i Narvik .  
 
Det er fire fast ansatt ved avdeling Ofoten som alle har kontorsted i Narvik. Ekstra vikarer har blitt 
brukt til å holde museene åpne i sommersesongene i Narvik, Ballangen, Kjøpsvik og Korsnes.  
  
Ut fra handlingsplanen er følgende gjennomført:  
• Sertifisering miljøkrav. 30.01-19 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.  
• Innføring av HMS system. Sticos er implementert i avdelingen.  
• Inkluderende samarbeid. Det er gjennomført personalmøter minimum en gang per måned der 

også HMS saker i hh.t arbeidsmiljø er tatt opp.  
• Kompetanseheving: 

• Personalet har meldt inn kompetansebehov og deltatt på relevante kurs iht. til behov. 
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• Guider/ sommervikarer er gitt opplæring.  
• Teknisk konservator er ikke oppnådd.  
• Geologi. Det er avsatt tid til kompetanseheving innen geologi gjennom selvstudier og 

relevante kurs og konferanser. Godkjenning av konservator. Vi er på god vei til å få en 
godkjent konservator iht. Museumsforbundets kriterier.  

• HMS kurs for ledere gjennomført, og førstehjelpskurs for tre av de ansatte.  
 

Nettverksbygging 

• Det har vært gjennomført møter med historielag og venneforening (Indre- og Ytre Tysfjord 
historielag, Ballangen historielag, Ofoten slekt- og historielag, foreningen Ofoten 
museum, Fotosamlingens venner og Ofoten geologiforening). 

• Det er gjennomført møter med Narvikgården A/S, Futurum, Jernbanepersonalets bank og 
forsikring og Narvik kommune i forbindelse med utvikling av museet.  

• Samarbeidsavtale med UIT, Norges arktiske universitet er signert, og bachelor oppgav om 
prosjektering av «EL – 12, Runaway train» er levert.  

• Samarbeid med ERIH er oppretthold gjennom arrangementet « Work it Out».  
• Erasmus+ er gjennomført i forbindelse med Geopark.  
• Samarbeid med Norsk Jernbanemuseum en etablert.  
 
8.2. Formidling  

Narvik 

EL 12 Runaway train: 
• Lokene er skrapet, malt og rengjort. Lokene står nå plassert utenfor Lokstall 1 i påvente av 

permanent plassering.  
• Escape-room er prosjektert av studenter ved UiT, Norges arktiske universitet. Bachelor oppgave 

levert i juni. Dramaturgi er beskrevet, og delfinansiering er på plass. Prosjektet er ikke 
ferdigstilt til bruk i formidling da vi jobber med permanent plassering.  

• Vi har hatt omvisning i lokene for spesielt interessert publikum.  
 
Administrasjonsveien 3: 
• Nye utstillinger settes opp i forbindelse med Vinterfestuka, og vi har flere arrangementer i løpet 

av året. 
• Ny cruise kai åpnet på Narvik havn i høst. Vi holder museet åpent ved alle anløp. Dette har ikke 

gitt en umiddelbar stor effekt for besøkstallet på kort sikt.   
Etter undersøkelser med Cruise Narvik og Visit Narvik og turoperatører får vi tilbakemeldinger 
om at tilgjengeligheten på museet er for dårlig og det er begrensede toalettfasiliteter. Vi har 
derfor startet utredningsarbeid og kostnadsberegninger for å etablere heis og HC-toaletter i 
bygget.  

• Arbeidet med å bygge nye resepsjon og butikk i Administrasjonsveien 3 er startet. 
• Nye lokaliteter i Narvik er omtalt over. I løpet av året har det vært lite framdrift i det tiltaket.  
 
DKS  
• Produksjon innen kulturarv ble laget og kjøpt av Nordland fylkeskommune.  



Årsrapport Museum Nord 2019  Side 43 av 46 

• Turne med «Fjell, Folk, Industri» er gjennomført for alle elever i videregående skoler (vk1) i 
Lofoten, Vesterålen og Ofoten.  

• DKS opplegg er gjennomført med Ballangen barne- og ungdomsskole.  
 
Arrangementer 
• Vinterfestuka arrangeres tradisjon tro med nye utstillinger og begivenheter. Blant annet ble det 

arrangert bryllup på museet i gammel rombaksstil.  
• Kulturminnedagene ble sett i sammenheng med bestilte arrangement fra nye Narvik kommune. 

Vi satte opp to guidede bussturer mellom Kjøpsvik, Ballangen og Narvik. Fulle busser. 
• Julemarked ble gjennomført med gode besøkstall.  
• ERIH arrangementet «Work it Out» ble arrangert med ca. 1000 dansende lærere og elever i 

Narvik, Ballangen og Kjøpsvik. Alle skolene i kommune var involvert i prosjektet.  
  
Ballangen   

• Rom i første etasje er renovert og en ny EL kraft utstilling er etablert. Utstillingen åpnet til 
sesongstart.  

• Geoturene ble intensivert og gjennomført to dager per uke i sommersesongen. Deltakertallet sto 
dessverre ikke i stil til engasjementet.  
 

DKS 
• Lokalt samarbeid med Ballangen b- og u skole gjennomført, og for videregående skole. (se over)   
 
Arrangementer 
• Markering av administrasjonsbyggets første 100 år gjennomført med godt besøk.  
• Åpning av kulturløypa i Bjørkåsen og park utenfor museet ble gjort i samme anledning (en del av 

kulturminnedagene).  
• A night at the museum» ble også gjennomført. Et samarbeid med Ballangens ungdomsklubb 

Style. Godt besøkt.  
• Alle vinduer er malt utvendig.  
   
Tysfjord (Kjøpsvik og Korsnes)   

• To møter med historielaget og kommunen er avholdt.  
• To møter med Kjøpsvik skole der vi har presentert hva museet kan tilby skolen. Alle lærerne fikk 

presentert et undervisningsopplegg på museet i Hellandsgården.  
• Guidemanualene ble gjennomgått med sommerguide, og vi holdt åpent hver uke i juli. Ekstra 

åpningstid i forbindelse med «Sementbluesfestivalen». 
• Ny kunnskap om de unike funnene av isbjørn i grottene i Tysfjord (et særdeles spennende felt 

som vi bør jobbe mer med). 
  
8.3. Forvaltning    

Revisjon 

• Befaringsrunde i Kjøpsvik med John Gunnar S. i juli 2019.  
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• Påbegynt renummerering og avfotografering av utstilte gjenstander i Ballangen. Har stort sett 
gått gjennom første etg.  

• Har oppdaget en del dokumentasjonsbilder i Ballangen under revisjon og opprydding på huset 
som ble tatt til Narvik for skanning og registrering. 

 
Klimaregistrering 

Ordningen ble utvidet til Lensmannsgård og Hellandsbygget i Kjøpsvik i april 2019.  
 
Magasin 

Det ble oppdaget en vannlekkasje i kjelleren til Ballangen museum i sommer. Alt som var oppbevart i 
cellen ble vannskadet. Flytting av skadde objekter og tørk. Befaring med Roger Nordmo: tverrveggen 
mangler fuktsperre. Satt inn en avfukter i kjeller. Cellen kan ikke brukes inntil videre. Planlagt å 
bygge en lettvegg i kjelleren til BM for å forbedre klima (stoppet opp). 
 
Samlokalisering 

• Ingenting ble gjort pga. mangel på ledige lokaler. Opprydding på fotoarkivet i kjelleren 
på Administrasjonsbygget. Bildene måtte sorteres etter at de i full fart ble flyttet til 
Administrasjonsbygget fra cellen på E-verks-fløya.  

• Lydopptak som ble oppbevart i et skap i 3.etg. på Administrasjonsbygget ble sortert og pakket 
ned av Sandra. Hun har også sjekket og ajourført Primusregistreringene av lydopptak. Dette er 
bare en del av alle opptak. Resterende må finnes og digitaliseringsarbeidet må settes i gang 
snarest.  
Samtlige videokassetter (VHS og BetaCam) ble flyttet inn i et nytt stålskap i gangen i tredje etg. 
(ca. 500–700 kassetter). Bare en brøkdel av disse er digitalisert. 

• Etablering av nye lageringsrom. Fuktighetsproblemer ble oppdaget i 2019. Må utbedres og en 
skillevegg må bygges for å muliggjøre klimastyring av magasinet. Hadde ikke tid til å sette i gang 
arbeidene i Kjøpsvik.  

• Gjennomgang av avtaler. Ble ikke gjennomført i 2019.  
• Fellesmagasin i Ofoten ble ikke gjennomført.  
• Skivogna. Befaring med konservatorer og direktør for Norsk jernbanemuseum.  
• Må ikke glemme «vanlig» registreringsarbeid og veiledning av Fotosamlingas Venner (som har 

fått et oppusset kontorlokale i sommer).  
• Jaroslav ble en Primus-administrator for hele MN i høst.  
 
Av bygningsmessig arbeid er følgende gjort i perioden 

Tysfjorden 
• Lensmannsgården har fått ny bordkledning på vestveggen. Ferdig malt. Materialer til resten av 

bygget er kjøpt inn.  
• Det er installert varmegjenvinningsanlegg i Hellandsgården. Andre etasje er ryddet og klart for å 

bygge magasiner.  
• På Korsnes er stabburet og Bårdstua ferdig malt. Materialer til brygga er kjøpt inn (bordkledning 

og til reparasjon av kai foran dør). 
• Alle bygningene er gjennomgått av Roy Inge Pedersen iht. Kulturrådets bestilling.  
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Ballangen 

• Vinduer er malt og mindre vedlikeholdsarbeid.  
• Kratt og skog er ryddet.  
• Ny utstilling er etablert, og generell rydding i magasin.  
• Mini park utenfor museet er anlagt, og kulturløype i Bjørkåsen er satt opp.  
• Alle bygningene er gjennomgått av Roy Inge Pedersen . Kulturrådets bestilling.  

Narvik 
• Kongsbakk gård.  
• Alle bygningene er gjennomgått av Roy Inge Pedersen iht. Kulturrådets bestilling.  

 
Administrasjonsveien 3  
• Store møterom i 3. etg. er renovert.  
• Generelt vedlikehold.  
 
Havnegate 9 
• Rydding i magasinet 
• Alle bygningene er gjennomgått av Roy Inge Pedersen iht. Kulturrådets bestilling.  

  
8.4. Forskning og utvikling 

• Det planlegges ikke større forskningsprosjekter inneværende år, men vi skal søke samarbeid 
med universiteter for å kunne vurdere muligheter til å bruke museet 
i forskningssammenheng på doktorgradsnivå.   

• Vi skal etablere samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet i Narvik for å definere målretta 
og konkrete utviklingsprosjekt. Målsettingen med dette er å få frem den historiske betydningen 
av bergverksindustri og jernbane i Nord Norge.  

• Artikkel til Malstrøm publisert («Malmfeber, storkapital og dristig jernbane»). 
• Internasjonale prosjekter innen industriell kulturarv.   
     
8.5. Omdømme og marked   

• Sosiale media – aktiviteten er høynet betraktelig.  Målrettet aktivitet 
på SoMe (Facebook og Instagram) har gjort museet mer synlig enn før.  

• Presse – lokal presse er brukt aktivt for å formidle museets oppdrag med flere positive oppslag. 
Har ikke fått til pressedekning om geopark.  

• Konferanser – har deltatt i geoparkkonferanser, konferanser i Museumsforbundets regi og 
presentert museet i næringslivets konferanse «Opptur».  

• Bærekraft – miljøfyrtårnsertifisering brukes i markedsføring og varebestilling.  
• ERIH nettverket er brukt til å delta i prosjekter rettet mot yngre ved gjennomføring av «Work it 

Out».   
• Kartlegging av brukergrupper i Personas behandlet.  
• Produksjon av podkast  «Ekspedert» ferdig  (sendingene starter januar 2020). 
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Ut fra de aktiviteter vi har gjennomført har vi forhåpninger på at vært omdømme er høynet, uten at 
vi kan lese dette direkte ut fra besøkstallene. Besøksstatistikken leveres i egen rapport. De viser et 
stabilt besøkstall. Økt antall arrangementer har gitt flere betalende gjester. 
  
Antall elever i videregående skole var 736 elever. Disse er ikke registrert som betalende gjester, men 
samarbeidet med Nordland fylkeskommune har økt vårt omdømme som leverandør av 
kulturhistoriske produksjoner til DKS.  
  
8.6. Økonomi 

• Museum Nord sin målsetting om positivt resultatregnskap er oppnådd.  Med begrensede 
ressurser har vi nådd de fleste mål som er satt.   

• Det er ikke tilført ekstra ressurser til utvikling av geopark prosjektet, og det som er gjort er gjort 
innenfor avsatte driftsmidler. 

• Resultatregnskapet for avdeling Ofoten må sees under ett, og ikke per enhet.  
 


