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Foto: Museum Nord /
Hurtigrutemuseet

1 INNLEDNING
2020 har vært et spesielt år på mange måter. Museum Nord har, som resten av samfunnet, vært preget av
koronapandemien som rammet oss i mars. Organisasjonen tok tidlig inn over seg utfordringene pandemien
kunne gi og den klarte, til tross for usikkerheten, å omstille seg forholdsvis raskt. Ivaretakelse av de ansatte
var i fokus, og det ble raskt utarbeidet gode rutiner for smittevern. Våre ansatte har gjort en fantastisk jobb i
krevende tider, parallelt med alle andre arbeidsoppgaver som skulle utføres.
Besøkstallene var under 50 % av et normalår. Både på grunn av lavere besøkstall og forsinkelse av åpningen
av det nye Hurtigrutemuseet ble det umulig å oppnå besøksmål for 2020. Begge deler skyldes pandemien.
Følgen av lave besøkstall er at egen inntekt i 2020 har gått ned med tilsvarende prosenttall og har vært på
det laveste for Museum Nord siden 2010. Vi forventer at effekten av dette årets lave besøkstall med tap av
egen inntekt vil ha økonomiske konsekvenser de neste fem årene. Dette er en alvorlig bekymring, gitt at
mange av bygningene våre trenger å oppgraderes raskt. Vi har betydelig mindre midler til investering og
utvikling.
Store, årvisse arrangementer som vikingfestival og juleverksted på Lofotr, lofotfiskedager og gammeldags jul
på Å og Vinterfestuka i Narvik ble avlyst. Lofotr hadde lagt omfattende planer for feiring av sitt 25årsjubileum. Mange av jubileumstiltakene ble avlyst, mens noen av dem klarte vi å gjennomføre.
Pandemien har også gitt oss muligheter. Vi har brukt mer tid på registreringsarbeid, utvikling av nye
produkter og omdømmebygging på sosiale digitale arenaer. Økt fokus på digital formidling har ført til at vi
har tatt i bruk podkast, forbedret digitale tilbud og organisert digitale arrangementer. Vi har arbeidet internt
med sterk base i ledergruppen, evaluert FoU, laget en ny Fagplan Forskning, startet arbeidet med ny
Innsamlingsplan og arbeidet med å fornye nettstedet vårt.
2020 var preget av store prosjekter, som etablering av nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes og
forsterking av arbeidet med å realisere SKREI i Vågan. Et høydepunkt var kulturminister Abid Rajas besøk i
august 2020 i Storvågan. Dette ble etterfulgt av arbeidet overfor KUD for å finansiere utviklings- og
sikringsprosjektet til SKREI (påbegynt 2020). I nye Hurtigrutemuseet-prosjektet ble kvalitetssikring,
dokumentasjon, utstillingstekster og utvalg av gjenstander intensivert. Åpning i juni ble kraftig utsatt da
framdriften både på bygg, skip og utstilling stoppet opp. Det er gjort et stort arbeid med det nye
museumsbygget, med krav om høy involveringsgrad fra Museum Nord. Vi forventer at museet åpner
sommeren 2021.
Museum Nord har i 2020, til tross for situasjonen, klart å beholde sin rolle som en attraktiv
samarbeidspartner både i nasjonale og internasjonale nettverk. De internasjonale prosjektene CINE og
SKREI Convention, som Museum Nord hadde hovedansvar for, ble avsluttet i 2020.
Vi har revidert strukturen i denne årsrapporten for å sette mer fokus på faglige områder og for å svare på
evalueringen av Museum Nord i Museumsvurderingen 2019. Dette betyr at noen prosjekter er nevnt i flere
deler av rapporten. I tillegg har vi laget en liste over alle prosjektene Museum Nord har gjennomført i 2020.

Denne rapporten er skrevet i fellesskap av FoU-teamet (Jaroslav Bogomolov, Hege Anita Eilertsen, Ida Fossli, Ane Høyem, Stig Are
Pettersen, Anna Vermehren) med innspill og støtte fra ledergruppen (Anne Lise Fløttum, Jon Framnes, Ole Martin Hammer, Marion
Fjelde Larsen, Brynjar Pettersen); korrektur Aina Reinholdtsen og Leikny Skjerpan. Hovedansvar har Geir Are Johansen og Anna
Vermehren. Rapporten ble presentert for Museum Nords styre 17. februar 2021.
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Prosjektaktiviteter i 2020 (eksternt finansiert eller egenfinansiert)
Navn

Hovedaktivitet 2020

Forankring i MN

SKREI

Finansiering av et nytt nasjonalt museum, byggeprosjekt

Vågan / FoU

SKREI

Forsterkning- og kvalitetssikringsprosjektet SKREI planer,
finansiert av KUD (2020–2021)
Bygging vernebygg, utvikling av utstillinger

FoU / SKREI
arbeidsgruppe
Hurtigrutemuseet
Stokmarknes
Vågan / FoU

Nye
Hurtigrutemuseet
SKREI Convention

Beskrivelse i
rapporten
6-7, 44 – 45,
48
16

Sortland Museum

7, 14, 19, 25,
26, 43
13, 18, 19, 22,
35, 47
7, 21, 22, 30,
48
27, 31, 42

Ofoten

31-32

EL 12

Digitalt arkiv med utstilling, publikasjon og sluttrapport.
Hovedansvar, Creative Europe prosjekt
Digital kulturarv; Vágar App utvikling, CINE TALKS.
Hovedansvar, NPA interreg-prosjekt
Formidlingsarrangementer til barn og unge rundt en
temporær utstilling
Plassering av lokomotiv / formidlingskonsept / finansiering

Lofotr Butikk

Fornying av forretningskonseptet og utstyr

Lofotr Vikingmuseum

17

25-årsjubileum

Lofotr Vikingmuseum er 25 år i 2020

Lofotr Vikingmuseum

28

Bygningsvern

Brannsikringsprosjekt

Lofotmuseet

17

Bygningsvern

Brannsikringsprosjekt

Fiskeværsmuseet Å

17

Ny nettside

Anbudsprosess & oppstart

FoU / MN

25, 33

Vår Kamp

Utvikling av et nytt spill i samarbeid med ungdom

Sortland Museum

8, 27, 29

Byggetrinn 3

Forprosjekt: Utvikling av Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum

32, 42

The Whale

Deltakelse i forprosjektet til nytt opplevelsessenter,
Andenes
Deltakelse i regionalt prosjekt NAKV

Direktør / Vesterålen

46

Galleri Espolin

44

Nordland
Fellestjenester
Hagesamlinger

Deltakelse i KoBiN-prosjektet

FoU / Narvik

12, 45

Deltakelse hageprosjekt Landbruksdirektoratet

Melbo Hovedgård

22

Geopark Ofoten

Konseptutvikling

Ofoten

32

Gaia Vesterålen

Lofotr Næringsdrift

7, 11, 22, 46

Lofotr i Østerled

Finansering av et miljømessig samfunnsprosjekt i
Vesterålen
Prosjektutvikling og flere søknader

Lofotr Vikingmuseum

22, 32, 48

Galleri Espolin lys

Utskiftning utstillingslys rom II – finansiering

Vågan

Landligge

Immateriell kulturarv programutvikling

Lofotmuseet

9-10

Ny SKREI-film

Vågan, FoU

31

FoU / SKREI

21, 22

Lofotr Vikingmuseum /
FoU
FoU

21, 22, 23

Coastal Memory
Fort
Korallutstilling

Igangsatt arbeid med produksjon av ny film med tema
SKREI, Lofotakvariet
Konseptutvikling, finansiering med eksterne partnere,
Forskningsrådet
Konseptutvikling, finansiering med eksterne partnere,
Forskningsrådet
Konseptutvikling, finansiering med eksterne partnere i
Portugal, EØS-prosjekt
Søkt støtte til ny utstilling med eksterne partnere

Lofotakvariet / FoU

7, 20, 22, 27

Nordic Talks

Finansiering og planlegging av digitale arrangementer

FoU

19, 22

LOS 300

Los-jubileet: arrangementsrekke langs kysten

Kystverkmusea

43

Accesstour

“Accessible tourism for inclusion and value creation in
rural areas”, konseptutvikling, Forskningsrådet

FoU

22, 23

CINE
Seabed

Air Vesterålen

CoastalShifts
TICS

Vågan / FoU
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2 ØKONOMI
Fra 2016 er Stiftelsen Museum Nord å betrakte som et stort foretak, med den følge at pensjonsforpliktelsene
blir ført som gjeld i balansen. Dette førte til en negativ egenkapital i Stiftelsen fra 2016, som det i henhold til
Kulturdepartementets regelverk skal lages plan og avsettes midler til for å få positiv egenkapital (EK). Med
overskudd i 2020 er negativ EK på -1 373 192,- endret til positiv EK på 10 674 230,-.
Det positive resultatet for 2020 styrker EK for Stiftelsen Museum Nord. I finansieringsplanen fra 2017 ble det
lagt til grunn 3–4 år for å oppnå en positiv egenkapital igjen. Stiftelsen Museum Nord har fulgt planen og har
nå positiv EK. Konsernet Museum Nord har samlet sett en positiv opptjent egenkapital på kr 13 315 104,-.
Konsernet har en omsetning i 2020 på kr 72 395 938,-, en nedgang i forhold til 2019 på kr 99 096 704,- med
kr 26 700 766,-. Nedgangen tilskrives pandemien med redusert kommersiell omsetning for datterselskapet
Lofotr Næringsdrift AS (LND). Datterselskapet har en nedgang på kr -25 504 572,- i omsetning fra 2019 med
en omsetning på kr 47 702 409,- til i 2020 kr 22 197 837,-, og har et underskudd på kr -10 274 886,-. Samlet
sett går konsernet med et overskudd på kr 1 762 536,-.
Lofotr Næringsdrift AS har mottatt kr 3 012 058 fra Kompensasjonsordning 1 for næringslivet. Det hefter
usikkerhet ved om selskapet er berettiget til midlene. Beløpet er i Lofotr Næringsdrift AS ikke resultatført for
2020, men satt av som gjeld.
Konsernet har en totalkapital på kr 43 542 944,- i 2020 mot kr 43 291 925,- i 2019. Egenkapitalprosenten
(soliditet) er 30,6 % per 31.12.20 mot 26,7 % per 31.12.19.
Likviditeten i begge selskapene er
meget svak ved inngangen til 2021.
Dette ser vi nå som den største
økonomiske utfordringen framover.
Pandemien har naturlig nok medført
redusert aktivitet og mindre forbruk i
2020. Vanskelig likviditet og dårligere
økonomisk handlingsrom førte til at
siste del av 2020 og starten av 2021
medfører innkjøpsstopp.
En har så langt som mulig prioritert
prosjekter som er finansiert eller MÅoppgaver, eksempelvis
Hurtigrutemuseet og SKREI.

Omsetningsutvikling i mill
(2021–2022 budsjettert)
120
100
80
60
40
20
0

2015

2016

2017

Lofotr Næringsdrift

2018

2019

2020

Museum Nord

2021

2022

Sum

2.1 Prosjektfinansiering
SKREI
Nordland fylkeskommune har i juni 2020 vedtatt offentlig finansiering på 48,5 mill. på hovedprosjektet, i
tillegg til 6 mill. som de har støttet forprosjektet med (totalt 54,5 mill.).
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STORT PROSJEKT UNDER UTVIKLING
Finansieringsarbeidet fortsetter. Med hjelp av tidligere
ordfører i Vågan, Eivind Holst, har Museum Nord
arbeidet videre med planene med å finne mer kreative
løsninger på hvordan vi skal tiltrekke investorer til
prosjektet. Vi har satt opp en liste over potensielle
investorer, og jobber med å utvikle den videre. Vi har
henvendt oss til over 15 potensielle investorer,
presentert SKREI-prosjektet, holdt møter og bedt om
støtte. Vi har bekreftet interessen fra flere private
sponsorer, inkludert Norges Råfisklag, Classic Norway
og Thon. Vi har sikret oss 2 mill. fra disse aktivitetene.
I tillegg har vi mottatt flere midler til
prosjektfinansiering som vil gjøre det mulig for oss å
jobbe videre med innhold, for eksempel støtte fra
Forskningsrådet til en ny utstilling: Norske
kaldtvannskorallrev. Kulturdepartementet
har støttet en forsterkning og kvalitetssikring av
forprosjektet med 1 mill. Vi har søkt og fått støtte
fra Enova med kr 825 000, noe som vil gjøre det mulig å
jobbe med energiplanene for SKREI våren 2021.
Sparebank1 har bedt oss om å sende inn søknaden vår
på nytt i 2021.

SKREI – et nytt nasjonalt museum og
opplevelsessenter
SKREI-prosjektet jobber med planene til et nytt nasjonalt museum
i Storvågan, Lofoten. SKREI skal ligge i det rike, historiske
landskapet der middelalderbyen Vágar lå – selve arnestedet for
den kommersielle tørrfiskhandelen. SKREI skal vise sporene
skreifisket har satt i kultur og folk og reise viktige spørsmål om
økologi, forvaltning og næringens utvikling framover.
MILEPÆLER 2020
Finansieringsarbeid: Nordland fylkeskommune vedtok
støtte med 48,5 mill.
Fusjonen mellom Lofotakvariet as og Galleri Espolin as
er fullført, og selskapet SKREI Eiendom as ble formelt
etablert den 1. juli 2020. Vi har drøftet en
samarbeidsavtale som skal på plass våren 2021.
Reguleringsplanen er nå ute på høring etter prosess/
dialog med NFK, Vågan kommune og Riksantikvaren
i 2019–2020.
Forsterkings- og kvalitetssikringsprosjektet, finansiert av
KUD (2020–21), inneholder planene om magasiner,
kunstens rolle og miljøvennlig bygg.
FAKTA & TALL
Totalt budsjett: 371,4 mill. NOK
Finansiert: 58,5 (Vågan, NFK, privat sponsing) + lån 110 mill. NOK

GAIA VESTERÅLEN
Prosjektet har gjennom MNs datterselskap LND fått
prosjektmidler til å søke Forskningsrådet om
finansiering, og fikk signaler før jul om at de er tildelt
13,2 mill. av en total prosjektkostnad på 22 mill. I
starten av 2021 vil kontraktsforhandlinger
gjennomføres og prosjektstart forventes i andre kvartal
2021.
CINE
Prosjektet ble avsluttet 31.12.20. Nå gjenstår
rapportering og godkjenning fra revisor før endelig
avslutning. Museum Nord har, under forutsetning av at
det godkjennes, til gode € 97 000,00, som tilsvarer 1
mill. NOK.
HURTIGRUTEN
Prosjekt nye HRM er sett på som viktig å komme i mål
med og derfor prioritert, selv om vi er i en vanskelig
økonomisk situasjon. Museum Nord har forskuttert
store beløp (5–8mill.) som en forventer å få utbetalt i
2021.

STORT PROSJEKT
Hurtigrutemuseet
Hadsel kommune, Museum Nord og Stiftelsen Norsk
Hurtigrutemuseum har gjennom en lengre periode arbeidet for å
etablere Hurtigrutemuseet i nytt bygg og i et nytt og enda bedre
format enn det eksisterende museet. Det eksisterende museet er
populært og velrennomert. Målet er å få enda større fokus på god
kunnskapsformidling og store opplevelser for gjestene. Partene
mener at det ligger et betydelig ubrukt potensiale i både
besøkstall og formidlingsmuligheter i et nytt bygg. Hurtigrutens
tilblivelse og virke gjennom mer enn 120 år har vært og er en
svært sentral del av norsk historie.
MILEPÆLER 2020
vernebygg rundt skipet MS Finnmarken avsluttet
DS Finnmarken er flyttet inn i utstillingslokale
store arbeider med det nye utstillingsinnholdet
(forskning / innhold / bok) og forberedelser for flytting
av den gamle utstillingen
registreringsarbeid samlingene
dokumentasjonsarbeid MS Finnmarken
7 og
renovering og bevaring av MS Finnmarkens interiør
Årsrapport
2020
eksteriør

3 BÆREKRAFT & SAMFUNN
Museum Nord anser det som essensielt å jobbe med og for miljø i ordets vide forstand. Sosial, økonomisk,
kulturell og miljømessig bærekraft er viktige pilarer i bærekraft-arbeidet. Viktigheten av bærekraft kommer
fram i så vel daglig drift og fokus på positiv økonomisk utvikling som på miljøriktige forbruksvalg.
Miljømessig bærekraft
I 2020 har vi hatt færre reiser, for det meste på grunn av covid-19, og det har ført til at vi har endret vår
møtekultur – vi har blitt langt mer digitale. Det vil ha betydelig effekt på framtidige reiseplaner. Flere
utstillinger og aktiviteter hvor miljøaspektene er særlig vektlagt er Seabed (plast, blå vekst), SKREI
Convention (innovativ handel med tørrfisk), GAIA Vesterålen (klima manifesto), «livet i fjæra» og «Barnas
vikinglørdag» (lokal mat).
Flere av Museum Nords besøkssteder er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Besøkssted
Lofotmuseet
Galleri Espolin
Lofotakvariet
Narvik Museum
Lofotr Vikingmuseum

Godkjenning
2019
2019
2001
2019
2003

Resertifisering
2022
2022
2021
2022
2021

Rapportering 2020
fullført
fullført
fullført
fullført
fullført

Museum Nord skal vurdere om vi kan bli Miljøfyrtårn-sertifisert som bedrift eller få konsern-godkjenning i
2021.
Sosial bærekraft
Mangfold og sosial inkludering er viktig for Museum Nord, men vi ønsker å utvikle dette mer.
Datterselskapet LND ansetter mange fra utlandet, og mange av dem kommer tilbake. Vi tilbyr arrangementer
til sesongansatte for å integrere dem med den mer permanente staben, og det er skapt et internasjonalt
arbeidsmiljø mange steder.
Museum Nord har flere personer i arbeid gjennom NAV sine tilretteleggingsordninger, og tar også imot
skoleelever og studenter til praksis- og studieopphold. I Narvik har vi to personer, en i varig tilrettelagt
arbeid og en gjennom en avtale med Agenda. I Vågan har vi hatt en ungdom på tilrettelagt arbeid en dag i
uken gjennom hele året og en person fire dager i uken på varig tilrettelagt arbeid. En person har hatt
arbeidstiltak med arbeidsutprøving i tre uker. I Sortland har vi jobbet med fem unge digitale talenter fra
Vesterålen som del av Vår kamp-prosjektet. De digitale talentene er ungdommer utenfor arbeid og
utdanning som besitter en digital kompetanse. I samarbeid med Sortland kommune, Kunnskapstrening IT og
Sortland Museum har de digitale talentene laget et digitalt spill som blir en del av Vår kamp-prosjektet.
Erfaringene er så gode at det er ventet at satsingen på digitale talenter vil videreføres i det nye prosjektet,
Gaia Vesterålen.
Gjennom datterselskapet LND ble det i august 2020 ansatt lærling i reiselivsfag (dette er lærling nr. tre i
reiselivsfag og nr. fem totalt sett).
Mange av våre museer har spesielle arrangementer med gratis adgang som gir muligheter for alle
inntektsgrupper å delta, for eksempel Kystens dag på Lofotmuseet og Juleverksted på Lofotr Vikingmuseum.
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Slike arrangementer ble avlyst i 2020 pga. korona-pandemien, men i stedet arrangerte vi syv digitale
arrangementer gratis (fem CINE TALKS, Meet the Vikings, Storvågans historie – se kapittel 3.4.4).
Flere aktiviteter hvor mangfold og inkludering var tema i 2020: Sortland Museum deltok i lanseringen av
Johan Borgos´ bok Samer ved Storhavet. Det har vært foredrag om temaet, museet deltok også i forbindelse
med en prisutdeling i anledning bokutgivelsen. Lofoten Krigsminnemuseum har deltatt i integreringsarbeidet
i kommunen og hatt foredrag for flyktninger. Disse har også fått besøke museet gratis i
etterkant. Utstillingen «Jordalder» i Narvik framhever samisk kulturarv.
I Narvik har Museum Nord vært aktiv med å etablere et nytt nettverk kalt «Bærekraftsnettverket» sammen
med Narvik kommune, Visit Narvik, Futurum og VM 2027. Målet er at folk som jobber med bærekraft på en
eller annen måte skal komme sammen, lage prosjekter og lære av nettverket. Det planlegges også å sette
opp arrangementer om bærekraft.
Bærekraftige reisemål
Stadig flere reiseoperatører og private reisende vektlegger miljøsterke reisemål. Lofoten har oppnådd
«merket for bærekraftig reisemål», en ordning som betinger at både næringsaktører og kommuner handler
for å bidra til en positiv miljøutvikling. Vesterålen og Narvik arbeider med å få merket. Destinasjoner med
bærekraft-merket får ekstra oppmerksomhet ved mange anledninger, blant annet på Visit Norway’s
presentasjoner av reisemål. Sett i et reiselivsperspektiv er det viktig at destinasjonene blir så bærekraftige
som mulig. Selv om vi ikke arbeider direkte for selve merkingen av destinasjonen, så er Museum Nords
innsats viktig i det store bildet for at destinasjonen skal oppnå merket.

3.1 Immateriell kulturarv
I arbeidet med utforming av ny innsamlingsplan for Museum Nord definerte vi «Museum Nord tar vare på
immateriell kulturarv ved å samle på fortellinger, dokumentere og praktisere tradisjonelt håndverk, bl.a.
innenfor båtbygging osv.».
Innsamlede materialer med immateriell kulturarvverdi
om fiskeri har vi lagret i plattformen skrei.net, som er et
nettbasert arkiv med intervjuer, oppskrifter og foto- og
videodokumentasjon. I tillegg til tradisjonelle måltider
med vikingmat og rollespill på Lofotr Vikingmuseum,
har vi brygget eget øl og mjød kombinert med foredrag
om historiske ølbryggingstradisjoner. På Lofotr
Vikingmuseum tar vi også vare på historiske dyr, og
tilbyr i denne sammenheng opplevelser som gjør dem
synlige for publikum. Avdeling Ofoten produserer
podkasten Ekspedert, som tar for seg lokalhistorien til
Narvik-regionen i lag med inviterte gjester, og basert på
intervjuer med Narvik-folk. Temaene favner bredt, og
samlingene brukes av både skole, lokalbefolkning og
tilreisende. Flere av våre museer har
fortellertradisjoner, for eksempel ble det på Bø
Museum arrangert fortellerstund med Gøril Karlsen og

INNHOLD

Landligge handler om
•
•
•
•
•
•

fiskeværet, rorbua og væreieren sett fra rorbua
skårungens brutale og spøkefulle introduksjon til fiskeryrket
fiskeredskap, innovasjon og reparasjon
været, gamle værtegn
historier, kappseilaser, redninger og forlis
det underjordiske

9
Årsrapport 2020

Liv Helene Willumsen med ei fortelling fra boka av Regina Normann, Min hvite gut: «Fra Gud var hun
kommet», som del av Reginedagan 2020.
I 2020 utarbeidet vi et nytt formidlingstilbud rettet mot gruppemarkedet og som er under utvikling ved
avdeling Vågan. Pilot og testing legges til våren 2021. Prosjektet «Landligge» er basert på rapporten «Det
lærende museum» utarbeidet av Odd Arne Sandberg (ferdigstilt 2020). «Det skal satses på økt formidling,
bl.a. gjennom videreføring av immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap, som er ervervet gjennom
generasjoner, med fokus på utvikling av maritime aktiviteter ved Lofotmuseet.» Spesifikt for
landliggetilbudet er formidling av tema rundt rorbua, bua, brygga eller lugaren som en viktig arena på
landliggedagene. Landligge er et tradisjonsrikt fenomen: her repareres fiskeutstyr, diskuteres værutsiktene,
utveksles erfaringer fra fisket og ellers alt livet har å by på. Landligge er en viktig institusjon eller fenomen.
Gjesten får demonstrert og lærer om lineegning, garnbøting/skyting, kavellue-binding og annet enkelt
håndverk.

3.2 Frivillighet, sosialt engasjement
Foreningen Fotosamlingas Venner bistår avdeling Ofoten i arbeidet med digitalisering og registrering av
Narvik kommunale fotosamling. Foreningen består av ca. ti aktive medlemmer: pensjonister som samles på
museet i Narvik en gang i uka og skanner foto eller skriver inn opplysninger i Primus. Foreningen har holdt på
med dette i over 15 år. I 2020 ble de utestengt fra museet da pandemien kom, men fortsatte å møtes på
Google Hangout (digital arena). Det ble gjort et forsøk på å tilrettelegge for arbeid fra «hjemmekontor».
Fotosamlingas Venner fikk lov til å komme tilbake til museet i september, med noen begrensninger (maks
fem personer til stede samtidig, sosial distanse o.l.), men bare tre–fire våget å komme tilbake til arbeidet på
museet, de andre fortsetter å jobbe hjemmefra.
I et normalår har vi frivillige i vikinglaget og mannskap på vikingskip ved Lofotr Vikingmuseum. I 2020 måtte
frivillig aktivitet utsettes pga. pandemien. På fiskeværsmuseet på Å har en frivillig deltatt i rydding av
fotoarkivet.
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Foto: Museum Nord / Lofotr Vikingmuseum

4 FORSKNING OG UTVIKLING
I 2020 endret strukturen i FoU seg på grunn av ansatte
som gikk av, organisatoriske behov og refleksjon rundt
utviklingen av fagplaner. Vi har evaluert forskjellige
modeller av mulige FoU-strukturer i Museum Nord, og
høsten 2020 opprettet vi en ny FoU med økte ressurser
og som vil være i full drift fra januar 2021. Museum
Nords FoU er et verktøy for å betjene organisasjonen
og til fornying.
I 2020 har vi jobbet med flere prosjekter der «F»-ene
spiller en spesifikk strategisk rolle med verdi i hele
organisasjonen og utover. Sortland Museum har for
eksempel utviklet prosjektet GAIA Vesterålen, som
demonstrerer hvordan et museum kan fornye sin
praksis og sine metoder og spille en viktig rolle i
framtidens samfunn. Prosjektet tar sikte på å
demonstrere sammenhengen og den framtidige
avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og
samfunnsøkonomisk nytteverdi. Prosjektet
demonstrerer hvordan «F»-ene lykkes i samspill, noe
som fører til fornying av vår virksomhet, våre konsepter
og vår rolle i samfunnet.

PROSJEKT UNDER UTVIKLING
Gaia Vesterålen – et eksempel på forankring i
forskning og utvikling
GV er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og
teknologisk utvikling spiller sentrale roller. Prosjektet bidrar til en
bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere
eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende
teknologiske løsninger.
En av de viktige målsettingene i prosjektet er å kunne
demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø 2024.
Prosjektet har tre hovedelementer
et containermuseum som skal turnere rundt i verden
ny kartlegging teknologien  modell av Vesterålen
et klima-manifest
FAKTA & TALL
Samarbeidspartnere: Lofotr Næringsdrift (prosjekteier), Museum
Nord, Egga Utvikling, Deadline Media
Forskningspartnere: Nordlandsforskning, Sintef Digital
Budsjett totalt: 22 mill. NOK
Finansiering: 13,2 mill. NOK Norges Forskningsråd
(Innovasjonsprosjekt i Næringslivet); DogA; Innovasjon Norge
Levering: 2021–2024

I dette kapitlet fokuserer vi på levering av «F»-ene
gjennom Museum Nords program og våre store
utviklingsprosjekter i 2020.

4.1 FORVALTNING
Det har skjedd en del viktige endringer innen forvaltningsarbeid i Museum Nord i 2020. Samarbeidet mellom
de forskjellige avdelingene innen samlingsforvaltning ble styrket ved å gjenoppta arbeidet i
samlingsforvaltningsteam og ved oppstart av intern opplæring i Primus. Museets deltakelse i trinn 2 av
KoBiN-prosjektet (se faktaboks neste side) har bidratt til tettere samarbeid med andre museer i fylket innen
samlingsforvaltning og bygningsvern. Langt flere objekter ble registrert og digitalisert i 2020 enn i 2019. Det
ble påbegynt revisjon av samlingen til Fygle Museum og gjort forberedelser til oppstart av
registreringsarbeidet ved Galleri Espolin. Også antall publiseringer på Digitalt Museum økte dramatisk i
forhold til tidligere år. Arbeidet med en ny innsamlingsplan ble påbegynt i 2020, og vi begynte å lage en
detaljert beskrivelse av et fellesmagasin og konserveringsenhet på SKREI. I 2020 har Museum Nord gått til
anskaffelse av FDV-modulen til Primus, som bygningsvernleder Roy Inge Pedersen nå har tatt i bruk.
Bygningsvernlederen har også påbegynt arbeidet med utarbeidelse av en prioriteringsliste over
museumsbygg og nødvendige tiltak.

11
Årsrapport 2020

4.1.1
SAMARBEIDSPROSJEKT
Felles konserverings- og bygningsverntjeneste for
museene i Nordland (KoBiN)
Museum Nord bidrar til prosjektet med penger og arbeidsinnsats.
Direktør Geir Are Johansen har representert museet i
styringsgruppen til prosjektet. Konservator Jaroslav Bogomolov og
bygningsvernleder Roy Inge Pedersen har vært museets
representanter i prosjektgruppen (henholdsvis innen
samlingsforvaltning og bygningsvern).
Tiltak gjennomført i 2020:
• Kartlegging av eksisterende kompetanse blant
samlingsforvaltere ved museene i Nordland
• Kartlegging av konserveringsbehov ved museene i Nordland
• Befaring i magasiner og øvrige lagringslokaler til Museum
Nord ved prosjektansvarlig Stephanie Backes
• Utarbeidelse av flere forslag til organisasjonsformen for
KoBiN

4.1.2

Samlinger

Kartlegging av samlingene
I forbindelse med prosjekteringen av Felles
konserverings- og bygningsverntjeneste for museene i
Nordland (KoBiN) ble det vår/sommer 2020
gjennomført en kartlegging av konserveringsbehov ved
museene i Nordland og behov for kompetanseheving.
Alle ansatte som jobber med samlingsforvaltning, ble
bedt om å svare på spørsmål knyttet til deres
kompetanse og arbeidserfaring. Samlingsansvarlige
måtte rapportere om antall objekter i samlingene,
deres tematiske fordeling, størrelse, objekttype og
objektmateriale samt tilstand. Resultatene ble
sammenliknet med de andre museene i Nordland, og
det viste seg at Museum Nord ligger ca. på
gjennomsnittet.
Kartleggingen av konserveringsbehov har avdekket et
stort behov for å bli bedre kjent med samlingene
Museum Nord forvalter. Planleggingen av dette
arbeidet ble påbegynt i samlingsforvaltningsteamet
høsten 2020, og kartleggingen vil fortsette i 2021.
Resultatene skal også brukes i KoBiN-prosjektet og i
forbindelse med etablering av fellesmagasin og
konserveringsenhet for Museum Nord på SKREI
kulturarvsenter.

Innsamling og dokumentasjon

Ny innsamlingsplan
Arbeidet med en ny innsamlingsplan for Museum Nord startet høsten 2020. Den nye innsamlingsplanen skal
gjelde i perioden 2021–2023 og skal rulleres sammen med strategiplanen til Museum Nord.
Samlingsforvaltningsteamet og FoU har arbeidet med den nye innsamlingsplanen som etter planen skal
vedtas av styret i februar 2021. Planen skal beskrive museets prioriteringsområder (temaer), skissere
organisering av innsamlingsarbeid og inneholde målbare mål og tiltak. Inntil den nye planen blir vedtatt er
det gamle innsamlingsplaner som har vært brukt.
Nye aksesjoner
Tilveksten til samlingene var lav i 2020, med unntak for
foto. All tilvekst i 2020 var i samsvar med tidligere
innsamlingsplaner.
Nye kunstverk ble innlemmet i samlingene til Galleri
Espolin, Narvik Museum og Hurtigrutemuseet. SKREI
Eiendom A/S hadde kjøpt fem kunstverk av Kaare

STATISTIKK
Tilvekst i 2020
Kunst: 8 gjenstander
Kulturhistoriske gjenstander: 33 stk.
Fotografier: 10 673 stk.
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Espolin Johnson til galleriet, og i tillegg ble flere originale verk deponert på galleriet av privat eier og kan på
sikt innlemmes i samlingen ved innkjøp. I statistikken til Kulturrådet kan det se ut som at Museum Nords
kunstsamling har økt med nesten 30 %, men dette skyldes at man først nå har registrert kunstverk ved
Hurtigrutemuseet og Lofotmuseet som kunst og ikke som gjenstand.
Når det gjelder tilveksten av kulturhistoriske gjenstander, var det Narvik Museum, Bø Museum, Ballangen
Museum, Hurtigrutemuseet, Neptun Sildoljefabrikk, Sortland Museum og Øksnes Museum som hadde
økning i sine samlinger i 2020. Ingen nye arkeologiske eller naturhistoriske gjenstander ble innlemmet i
samlingene i 2020, men arkeologiske funn ble levert av privatpersoner til Ballangen Museum og Øksnes
Museum i 2020. Disse kunne vi ikke beholde pga. gjeldende reglement, så de ble overlevert til Nordland
fylkeskommune.
Fotosamlingene som Museum Nord forvalter økte i 2020 med ca. 2,75 %. Den største tilveksten var i
Sortland (som har fått en fotosamling på ca. 9000 bilder fra Harry Madsen på slutten av året) og i Narvik, og i
tillegg var det tilvekst på foto ved Ballangen Museum, Melbo Hovedgård, Andøymuseet og
Hurtigrutemuseet.
Koronaåret har vært utfordrende for museets levende samlinger. Lofotakvariet hadde etterslep i 2020 på
innsamling og fangst av arter til utstillinger grunnet fokus på håndtering av koronasituasjonen. Avdeling
Vest-Lofoten var den eneste som ikke hadde tilvekst i 2020.
Dokumentasjonsarbeid
Dokumentasjonsarbeidet har gått med saktere tempo i 2020, delvis som følge av koronarestriksjonene.
Likevel ble det utført en del tiltak ved alle avdelinger. I avdeling Vest-Lofoten ble det arbeidet med å
dokumentere formidlingen ved Skaftnes Gård og Sørvågen Radio gjennom intervjuer og filmopptak. Avdeling
Vesterålen har dokumentert den gamle utstillingen til Hurtigrutemuseet med foto, filmopptak og intervju
med tidligere museumsbestyrer og nåværende leder for Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne
Engen, før demonteringsarbeidet startet. Ved avdeling Ofoten har Narvik Museum begynt å lage en podkast,
Ekspedert, basert på intervjuer med narvikfolk, hvor alle opptak tas vare på. Avdeling Vågan har arbeidet
med SKREI Convention, hvor intervjuer ble gjort tilgjengelig på skrei.net.

4.1.3 Registrering og digitalisering
Registreringsarbeid
Registrering av objekter i samlingene foregikk mer eller
mindre systematisk ved alle avdelingene med unntak av
avdeling Vågan. I 2020 ble det opprettet nesten 13 000
nye objektposter i Primus.
Hovedvekten lå på registrering av foto. Avdeling Ofoten
stod bak 99 % av alle nyregistrerte foto. Foto som ble
registrert ved avdelingen tilhører Narvik kommunale
fotosamling og Ballangen Museum, men alt av
registreringsarbeid ble utført i Narvik. Normalt er det
foreningen Fotosamlingas Venner som bistår avdelingen
med registrering og digitalisering av foto. Foreningen

STATISTIKK
Nye registreringer i Primus i 2020
Kunst: 3
Gjenstander: 574
Fotomotiv: 6343
Fotoeksemplarer: 6008
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STATISTIKK
Digitalisering i 2020
kunne ikke arbeide på museet store deler av året pga.
pandemien, men det ble gjort et forsøk på å organisere
arbeidet fra hjemmekontor. Resten av registreringer av
foto ble gjort ved Hurtigrutemuseet, Sortland Museum
og Øksnes Museum.

Kunst: +26 (økt med ca. 26 %)
Kulturhistoriske gjenstander: +775 (økt med ca. 5 %)
Fotografier: 5690 stk. (økt med ca. 5 %)

Registrering av gjenstander har pågått i høyere tempo enn i 2019. I 2020 ble det registrert 56 % flere
gjenstander enn året før. Avdeling Vesterålen sto bak 60 % av alle nye gjenstandsregistreringer. Avdeling
Vest-Lofoten satset også stort på etterregistrering av samlinger i 2020. Avdelingen omdisponerte
restkapasiteten den har fått pga. reduserte åpningstider til å komme videre med registreringsarbeidet ved
Fygle Museum, og har fått registrert 153 gjenstander i 2020. Revisjonsarbeidet ved Ballangen Museum som
ble påbegynt i 2019 resulterte også i flere titalls registrerte gjenstander. I tillegg til de nevnte museene har
registreringen av gjenstander pågått i 2020 ved Narvik Museum, Neptun Sildoljefabrikk, Øksnes Museum og
Bø Museum.
Når det gjelder registreringer av kunstverk, var det bare tre stk. som ble registrert i hele 2020, samtlige ved
Hurtigrutemuseet. Det ble påbegynt arbeid med registrering av samlingen til Galleri Espolin i Primus, men
arbeidet ble forsinket da man ventet på å få ny signatur godkjent av Norges Museumsforbund.
Primus
Museum Nord tok i bruk FDV-modulen til Primus i 2020. Modulen er rettet mot bygningsvern og tillater bl.a.
å registrere avvik og gjennomførte tiltak, lage sjekklister osv., og brukes primært av bygningsvernlederen og
håndverkere. Modulen er sømløst integrert i Primus. Bruken av FDV-modulen forutsetter utvidet Primusabonnement til ekstra kostnad, og har også noen andre funksjoner i tillegg til selve FDV-modulen. Nå kan
f.eks. konservatorer/samlingsforvaltere lage sjekklister og tildele oppgaver til andre Primus-brukere. Dette
gir oss nye muligheter i forhold til loggføring av samlingsforvaltningsarbeidet ved Museum Nord.
En konsekvens av koronapandemien var at flere ansatte ved Museum Nord ble omdirigert til
registreringsarbeidet. Dette førte til at vi måtte kjøpe en ekstra pakke med fem nye Primus-brukere (til tross
for opprydding i brukerlistene og sletting av inaktive brukere), som igjen betyr økte abonnementskostnader.
Når det gjelder opplæring i bruk av Primus, har museets Primus-administrator Jaroslav Bogomolov deltatt på
et videregående kurs i Primus i regi av KulturIT i 2020, og har i tillegg fått opplæring i bruk av nye funksjoner i
utvidet versjon av Primus. Det ble også gjennomført intern opplæring i Primus for fem nye og gamle brukere.
Dette ble gjort av Primus-administrator og av samlingsansvarlig i Vesterålen, Ingrid Elstad.
Håndtering av etterslep i registreringer
Museum Nord har hatt flere tiltak i 2020 for å redusere etterslep i registreringer, og det førte til at
registreringsarbeidet ble intensivert. I tillegg til registreringsarbeidet på Hurtigrutemuseet og Fygle Museum
som ble beskrevet tidligere, bør også revisjon i samlingen til Ballangen Museum nevnes. Der var det 172
gjenstander renummerert og avfotografert i 2020, men arbeidet med å få dem registrert i Primus ble ikke
avsluttet før årsskiftet. På Bø Museum har vi etablert en registreringsstasjon på lensmannskontoret. Flere
tiltak ble gjennomført på Galleri Espolin for å forberede registrering av kunst i samlingen. Galleri Espolin,
Fygle Museum og Skaftnes Gård har fått nye signaturer som skal brukes i registreringen av samlingene. På
Norsk Fiskeværsmuseum var to medarbeidere involvert i opprydding av fotosamlingen og forberedelser til
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registrering. Alt tyder på at registreringsarbeidet kommer til å øke i tempo i 2021, og kombinert med
begrenset inntak av nye objekter kan man oppnå betydelige resultater.
Digitaliseringsarbeid
Digitaliseringsarbeidet ved Museum Nord ble intensivert i 2020 i forhold til 2019. Med digitalisering menes
både skanning av bilder, konvertering av film- og lydopptak til digitale format og avfotografering av
gjenstander i samlingen. Skanning av bilder har foregått kontinuerlig ved avdeling Ofoten i 2020 til tross for
bortfall av frivillig hjelp pga. pandemien. Avfotograferingen av gjenstander har foregått ved alle avdelinger
med unntak av avdeling Vågan, som ble nødt til å omprioritere ressurser til formidlingsarbeidet pga. den
ekstraordinære situasjonen i 2020. Man begynte også med avfotografering av gjenstander på Fygle Museum
i forbindelse med revisjon av samlingen der. Ved avdeling Ofoten har man intensivert arbeidet med
avfotograferingen av gjenstander, og har gått til innkjøp av nytt fotoutstyr som skal forenkle denne
oppgaven og forbedre billedkvaliteten. Galleri Espolin har begynt å skanne reprofotografiene av Kaare
Espolin Johnsons kunstverk.
Tilgjengeliggjøring av samlingene
Museum Nord har tidligere fått kritikk fra Kulturrådet for altfor dårlig tilgjengeliggjøring av
gjenstandssamlingen på nettet (digitaltmuseum.no). Derfor var det økt fokus på publisering av registrerte
objekter på Digitalt Museum i 2020. Vi har et mål om å publisere alt vi har i våre samlinger med unntak av
klausulert materiale. I løpet av 2020 ble 1542 gjenstander gjort tilgjengelig på Digitalt Museum. Dette er en
syv-dobling i antall publiserte gjenstander. I tillegg til dette ble 1944 foto gjort tilgjengelige på nett i 2020.
Dette er et arbeid som gjøres ved alle avdelingene, og mer eller mindre alle gjenstander som blir registrert
på nytt havner på digitaltmuseum.no.

4.1.4 Magasinering, lagring og bevaringsarbeid
Det har ikke skjedd store endringene i oppbevaringsforhold i 2020, med unntak av avdeling Vesterålen, hvor
det ble gjennomført et stort løft på Hurtigrutemuseet i forbindelse med flyttingen til et nytt bygg og
pågående arbeid med ny fastutstilling. Det ble lagt ned et formidabelt arbeid med å sortere, tømme og flytte
flere større lagre fra Hurtigrutemuseet til Neptun Sildoljefabrikk. Melloftet på Neptun, på ca. 600m2, er tatt i
bruk som mellomlager. Lokalet er godt temperert og det er etablert pallereoler og hyllesystem. Det ble lagt
ned et betydelig arbeid for å rydde og klargjøre arealer og sortere gjenstander. Det ble også foretatt en
opprydding i lokalene til Neptun, der store gjenstander oppbevares som et steg i forberedelsene til oppstart
av registreringsarbeid.
Ved Galleri Espolin har man gjort tiltak for å forbedre oppbevaringsforhold for kunst i magasinet. Arbeidet
startet i 2019, med sortering og re-montering av innredning med hengende maleriskjermer. Resterende
skjermer ble satt opp i 2020. Videre innhentet vi tilbud på tilpasset magasininnredning for ytterligere
oppheng av bildekunst i magasin. Arbeidet fortsetter i 2021.
Som et mindre forbedringstiltak i magasinene kan nevnes oppryddingen på EF-lageret i Narvik.
Lofotmuseet har påbegynt planlegging og pakking før planlagt flytting av arkivet etter L. Berg Sønner, som
skal deponeres til Arkiv i Nordland eller Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
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Arbeidet med en detaljert beskrivelse av det kommende fellesmagasinet på SKREI med tilhørende
konserveringsenhet startet høsten 2020 som en del av Forsterknings- og kvalitetssikringsprosjektet for
SKREI. FoU og museets samlingsforvaltningsteam har arbeidet med dette, og det ble utnevnt en
brukerkontakt for arkitekten. Romprogrammet ble oppdatert med fokus på logistikk, adgangskontroll,
klimastyring og brannsikkerhet. En videre detaljering av plantegningene til magasinfløyen blir gjennomført i
samarbeid med arkitekten og teknisk konservator. Magasinfløyen skal inneholde en konserveringsenhet i
tillegg til magasiner, som også er under utredning. Enheten skal betjene både sentralmagasinet på SKREI og
magasinene i resten av Museum Nord, og skal på sikt bli et punkt hvor museets
samlingsforvaltningsressurser skal samles. KoBiN-prosjektet ved prosjektleder Stephanie Backes er også
involvert i prosjekteringsarbeidet, da konserveringsenheten på sikt skal bli en del av konserveringstilbudet i
fylket. Dette planarbeidet skal være fullført i løpet av februar 2021, og dokumenter vil bli ettersendt til KUD.
Koordinering av samlingsarbeid
Samlingsforvaltningsteamet har gjenopptatt sine møter i 2020, etter en pause i 2019. Teamets mandat er å
bistå samlingsansvarlig i arbeid med prioriteringer og vurderinger. Teamet vil også være sentralt i forhold til
mottak og avhending. Teamet er en liten gruppe, bestående av representanter (samlingsforvaltere) fra alle
avdelinger. Samlingsforvaltningsteamet skal jobbe for tettere samarbeid innen samlingsforvaltning mellom
de ulike avdelingene.
Samlingsforvaltningsteamet hadde flere oppdrag i 2020, bl.a. gjennomførte de en befaring på M/S
Finnmarken etter invitasjon fra prosjektleder Lina Vibe, og har kommet med en rekke anbefalinger til
prosjektgruppen.
Stillingen som samlingsansvarlig ved Museum Nord sto vakant siden Birger Ekornåsvåg Helgestad sluttet i
2019. En ny stilling som fagansvarlig forvaltning ble utlyst internt og besatt høsten 2020. Ny fagansvarlig
forvaltning, Jaroslav Bogomolov, begynte i stillingen 1. januar 2021.

ORGANISASJON
Samlingsforvaltningsteam
Utført i 2020:
Opprettet en gruppe på Teams
Gjenopptok skrivingen av kvartalsrapporter om
samlingsforvaltningsarbeid på avdelingene
Regelmessige møter siden sommer/høst 2020
Fakta og tall:
Møter i 2020: 10
Kvartalsrapporter: 2
Saker behandlet: 12
Fellesøkter: 3
Medlemmer: 4
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Foto: Museum Nord / Neptun Sildoljefabrikk

4.2 BYGNINGSVERN
Med 91 historiske bygninger i ulik størrelse å passe på og betydelig etterslep i vedlikehold ved mange bygg er
behovet for vedlikehold svært stort. Grunnet en presset økonomisk situasjon var det bare de aller mest
nødvendige tiltak som ble gjennomført i 2020.
Et viktig tiltak i bygningsvernarbeidet var utarbeidelse av prioriteringsliste for bygninger som
bygningsvernleder Roy Inge Pedersen hadde laget. I 2020 fortsatte arbeidet med tilstandsrapporter fra 2019
som bygningsvernlederen har begynt å legge inn i FDV-modulen i Primus.
Brannsikringstiltak. Ved Lofotmuseet og Norsk Fiskeværsmuseum ble det gjort viktige forberedelser til
installasjon av automatisk sprinkleranlegg. Begge prosjektene skal ferdigstilles i 2021.
Skjøtselsarbeidet har foregått ved avdelinger i Vesterålen og Vågan, f.eks. Sortland kommunes
kulturminneplan, som berører Jennestad Brygge og forvaltningen av denne. Dette er et arbeid som vil
intensiveres i 2021.
Bygningsvernleder har deltatt i arbeidet med KoBiN-prosjektet (se faktaboks s. 12) som en av de to
representantene fra Museum Nord. Deltakelse i prosjektet styrker Museum Nords samarbeid med andre
aktører i Nordland innenfor bygningsvern.
Diverse utbedringer
I tabellen nedenfor er det listet forskjellige utbedringstiltak gjennomført ved Museum Nords anlegg i 2020.
Flere av de planlagte tiltakene ble ikke gjennomført i 2020 pga. økonomiske tiltak knyttet til pandemien.
Disse er ikke nevnt i tabellen. Det samme gjelder påbegynte og ikke avsluttede tiltak.
Avdeling
Ofoten

Anlegg
Narvik Museum

Vesterålen

Kjøpsvik Museum
Korsnes Museum
Andøymuseet

Vest-Lofoten

Øksnes Museum
Neptun Sildoljefabrikk
Melbo Hovedgård
Bø Museum
Lofotr Vikingmuseum

Vågan

Lofotmuseet

Aktivitet
Oppgradering av butikklokaler. Maling, ny el-kurs, ny belysning, nytt
gulvbelegg og ny innredning.
Oppussing av konservatorens kontor. Maling og nytt gulvbelegg.
Ny bordkledning på Lensmannsgården.
Ny bordkledning på to vegger på gammelbrygga.
Børrvågstua malt utvendig, byttet ut råttent bordkle, skiftet glass.
Lensmannsgården – maling av vinduer og inngangsdør.
Fyrtårnet – reparert og malt smijernsgelenderet ned til maskinhuset.
Reparasjon av skadeverk på trappen.
Polarmuseet har fått tettet taket av blikkenslager. Innvendig maling. Trapp
pusset opp.
Tettet større taklekkasje på gammelbutikken.
Omfattende malingsarbeid av fabrikkbygning, råstofftanker og kai-dekke.
Stormskader hageanlegg og bygninger. Maling av bygninger.
Maling av vindu, vegger og ny dør i hovedhuset.
En av veggene til hybelhuset «Solhaug» renovert, og huset fikk nytt bad og
et ekstra toalettrom.
Suvenirbutikken fikk en oppgradering av belysning og interiør.
I langhuset ble inngangspartiet renovert.
Nytt tak på Skrova-bua. Reparasjon og tilbakeføring etter kollaps.
Reparasjon og vedlikehold tak museumsbutikk.
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Lofotakvariet

Lofoten
Krigsminnemuseum

Renovering av vinduer på stabbur: Utskiftning av glass og råteskadet
treverk på ramme.
Skraping og maling av vinduer i Væreiergården 1. og 2. etasje.
Reparasjon hagegjerde. En kortsiktig løsning er utført.
Ny flytebrygge.
Kafé. Nymalt serveringsområde, utskiftning av diskplate m.m.
Midlertidig forsterkning av røst/glassfasade.
Maling av himling i utstillingslokaler.

Tilstandsvurdering
Flere prosjekter/tiltak ble pekt ut av bygningsvernleder og avdelingsdirektørene som prioriterte:
-

-

Råteskader i røst/glassfasade til Lofotakvariet. Bygningsvernlederen hadde skaffet tegninger,
kontaktet entreprenører, innhentet tilbud. Prosjektet skal følges opp i 2021.
Utbedring av varmetap på bakgårdsbygningen til Lofotmuseet, isolering av inngangspartiet, forside
og fasader/vinduer på administrasjonsbygg. Tilstandsrapporten er ferdig, og avvik ble lagt inn i
Sticos.
El-tilsyn ble utført i administrasjonsbygget til Narvik Museum og på Kongsbakk gård. Tekniske avvik
ble lagt inn i Sticos.
De mest prekære behovene til avdeling Vest-Lofoten er reparasjon av nausttaket og smøring av
takene på naustet og langhuset på Lofotr Vikingmuseum. Hybelhuset «Solhaug» trenger renovering
av tre vegger, med utskifting av vinduer og bytte av panel. Fjøset på Skaftnes Gård trenger nytt
bølgeblikktak. Gammel skolebygning på Fygle har enormt renoveringsbehov (gjelder tak og alle
vegger). Husmannsstua på Norsk Fiskeværsmuseum bør prioriteres. Der har man hatt taklekkasjer
gjennom mange år. Renoveringsarbeidet på fjøset bør ferdigstilles i 2021.

4.3 FORSKNING
Forskningsleder Morten Halvorsen trakk seg fra rollen i august 2020. Anna Vermehren, prosjektleder i FoU,
tok på seg å utarbeide en ny forskningsplan med innspill
fra ansatte. Forskningsplan 2020–2023 er forankret i
organisasjonen og vedtatt av styret i november 2020.
EU PROSJEKT
Professor Gunnar Liestøl fra Universitetet i Oslo, Institutt
for medier og kommunikasjon, ble ansatt i en professor
ll-stilling i MN, og er med i FoU. Dette ble initiert
SKREI Convention – en europeisk oppdagelse
gjennom CINE-prosjektet.
Forskningsarbeidet i Museum Nord var hovedsakelig
prosjektbasert i 2020 og har ført til ny kunnskap,
eksperimentell forskning, organisasjonsutvikling og
publisering av seks publikasjoner og et tidsskrift (SKREI
Conversation). Pågående forskningsarbeid er delt i tre
delmål som vi skisserer nedenfor.

Hovedmål: å synliggjøre historien om historiske handelsruter for
tørket og saltet torsk fra Nord-Norge til Østersjøen og så langt
som til Tyskland, Storbritannia, Italia og Portugal. I den første
delen av prosjektet organiserte vi en festival, kunstnerkollokvium
og konferanse, og har bidratt til et internasjonalt
kunstnerresidensprogram og organisert partnermøter i Italia,
Portugal og Norge.
Levering: Juni 2018–november 2020
Finansering: Creative Europe som en del av “European Year of
Cultural Heritage 2018”
Partnere: CERS Italia; Ílhavo Maritime Museum, Portugal;
European Hansemuseum, Tyskland og Museum Nord som
18
hovedpartner.
Årsrapport
2020
Nettside: skrei.net

4.3.1 Egen forskningsaktivitet og kunnskapsproduksjon
SKREI Convention-prosjektet førte til utvikling og publisering av et prosjekt-tidsskrift, SKREI Conversation. Til
dette samlet vi inn kunnskap fra prosjektet, spesielt fra konferansen, kunstnerboligene og arkivet skrei.net.
Fem nye fagartikler ble skrevet av Jorge Branco, Massimo Andreoli, Guri Hjallen Eriksen, Dr. Nafsika
Papacharalampous og Dr. Barmidele Raheem. Publikasjonen ble redigert av Anna Vermehren, prosjektleder
og Camilla Crosta, prosjektkurator. Opplaget er på 500 eksemplarer.
Vi fortsatte også med samlingen av flere materialer som vi plasserte i vårt digitale arkiv, skrei.net. Tre
ansatte fra Vågan-avdelingen har spesielt bidratt med tekstmateriale til det nye digitale arkivet og den
digitale utstillingen SKREI Stories. I 2020 benyttet vi anledningen til økt fokus innen digital formidling, og
opprettet en kommunikasjonsstrategi for å distribuere kunnskapen som genereres mye bredere gjennom
prosjektet via sosiale media.
SKREI Convention er blitt et fundament for videre forskning i SKREI. Ved slutten av 2020 mottok vi midler fra
Nordisk Ministerråd til å organisere en serie Nordic Talks, som er basert på SKREI-konferansen i 2019. Disse,
samt vedlikehold og bygging av det nye internasjonale nettverket «Friends of SKREI», vil gjøre oss i stand til å
fortsette denne aktiviteten i 2021 og støtte kunnskapsproduksjonen for SKREI.
I 2020 har vi fokusert på utbygging av kunnskap om sjøfartshistorie relatert til norgeskysten, med særlig
fokus på historien til Hurtigruten og utviklingen langs skipsleden. Utstillingsproduksjonen på
Hurtigrutemuseet er et stort og omfattende prosjekt som involverer både historikere i organisasjonen og
eksterne forskningsressurser. Faghistorisk gruppe har levert meget omfattende utstillingstekster og har
startet arbeidet med en publikasjon/bok. Bokproduksjonen er planlagt til etter åpning av museet i 2021.
Forskning for publisering
Museum Nord-ansatte har jobbet med og publisert flere artikler i 2020.

STATISTIKK
Museum Nords publikasjoner 2020
STØRRE PUBLIKASJONER
-

Vermehren, A. Crosta, C. (editors), SKREI Conversations, Museum Nord, Norway, (trykt og utgitt) 2020.

ANDRE PUBLISERTE FAGARTIKLER

-

Johansen, G.A., Museum Nord, Argos – Revista do Museu Marítimo de Ílhavo, 2020
Hakvaag, W., Fortellingen om 2. bataljon i IR 15 1940, Årbok for Vågan, 2020
Hakvaag, W., Reichskommissar Terbovens gavesett, Årbok for Vågan, 2020
A. Høyem, J. Holstad, C. Boletsis, J.H. Skjetne, E.G. Nilsson, The role of museums in preserving tangible and intangible cultural heritage for addressing
societal issues – A matter of time, DATAFICATION + CULTURAL HERITAGE – ECSCW 2020 workshop. 2020
A. Høyem, 2020: Året vi helst vil glemme, men aldri glemmer, Sortland Historielag Årbok, 2020
Vermehren, A. Crosta, C., European cooperation projects and the challenges of representing local cultural identities: The case of SKREI
Convention, presentert på the Nordic Conference on Cultural Policy Research 2019, Iceland. Publisert på skrei.net, 2020
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Følgende artikler / publikasjoner er for tiden under produksjon:
-

-

-

-

-

-

Clements, J., Vermehren, A., The use of digital solutions in museums today and in the future.
Conceptual considerations through the lens of the Norwegian Government’s Museum Framework,
Journal of Media Innovations, Oslo (fagfellevurdert, sendt inn, publisering i 2021).
Gunnar Norheim, museumshåndverker/arbeidsleder Neptun Sildoljefabrikk: Arbeid med
vitenskapelig artikkel om Melbo Kemiske Laboratorium i regi av UIB. Prosjektskisse etablert 15 stp
(del av masteroppgave).
Julie Sæther, enhetsleder Bø Museum, Fjell i folketru og fiske. Upublisert artikkel om sagn og fjell.
Julie Sæther, enhetsleder Bø Museum, Føregravene. Påbegynt artikkel.
Julie Sæther, enhetsleder Bø Museum, Jens Steffensen. Påbegynt artikkel, skal publiseres i bok som
produseres til utstillingen Vår kamp.
William Hakvaag, enhetsleder Lofoten Krigsminnemuseum, LKM – historisk tilbakeblikk. Planen var å
publisere artikkelen i Malstrøm, som dessverre viser seg å ha lagt ned sin aktivitet. Grunnet den
økonomiske situasjonen i forbindelse med korona, vurderes opptrykk av eget hefte i 2021.
Malin Overholth, kurator Galleri Espolin, har bistått med bilder av verk i kunstsamlingen til sosiolog
Oddrun Sæther med tittel Det medbrakte. Boken kommer ut i 2021.
Heftet De hellige høyder i Fotefar-serien ble redigert ved Lofotr Vikingmuseum. Redigeringsforslaget
er godkjent av forfatter og redaktører. Redigering er utført av Marion Fjelde Larsen og Elin Tinuviel
Torbergsen.
Skriving av to artikler er påbegynt i avdeling Vest-Lofoten. Disse leveres til henholdsvis EXARC
Journal og Viking innen 15. februar 2021. Artikkelen til EXARC Journal (av Marion Fjelde Larsen)
handler om Lofotr Vikingmuseum som reiselivsdestinasjon, om året som gikk og om håp for
framtida. Artikkelen til Viking (av Elin Tinuviel Torbergsen) handler om bygningsutviklingen av
langhusene på Borg. Vi satser på publikasjoner høsten 2021 i EXARC Journal. Artikkelen til Viking vil
mest sannsynlig bli publisert i 2022.
Alf Ragnar Nielsen har levert utkast til sin nye bok Samene i Lofoten som Museum Nord skal
publisere i 2021.
Morten Halvorsen, enhetsleder Vesterålsmuseet/forskningsleder og Julie Sæther, enhetsleder Bø
Museum, har deltatt i arbeidet med boka Nordland blir til. NGU, Nordland fylkeskommune m.fl.
(forventet utgivelse 2021).
Vi har vurdert Vágar-appen som et medium for publisering i 2021. Appen inneholder en stor mengde
historisk tekst som er samlet på en unik måte.

4.3.2 Samhandling i forhold til kunnskapsproduksjon
Kunnskapsproduksjon og formidlingsutvikling til SKREI-prosjektet ble forankret i forskjellige forskningsmiljøer
og levert gjennom prosjekter. For å knytte Museum Nord og SKREI-prosjektet tett opp mot havforskning og
fiskeriforskning i Norge, har vi begynt å planlegge et nytt utstillingsprosjekt i samarbeid med SALT Lofoten og
Havforskningsinstituttet, ved forsker Dr. Tina Kutti: Norske kaldtvannskorallrev. Formålet med aktiviteten er
å formidle forskningsbasert kunnskap om norske kaldtvannskorallrev gjennom en fysisk og permanent
korallutstilling på Lofotakvariet. Tematikken skal ha en bred innfallsvinkel ved å fokusere på alt fra
korallrevenes historie, omfang og deres viktige rolle i det marine økosystemet, til tidsaktuell forskning og
framtidsperspektiver, kommunisert gjennom «Korallnytt», et utstillingselement knyttet til oppdatert
forskning fra Havforskningsinstituttet. Korallutstillingen vil kommunisere hvordan klimaendringer,
havforsuring og menneskelig aktivitet påvirker korallrevene, og hvordan dette igjen har en effekt på
menneskers liv. Prosjektet var utarbeidet i 2020 og har fått støtte fra Forskningsrådet, Tema Klima og
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STATISTIKK
Polarforskning, med 500 000 NOK til SALT som
hovedpartner. Partnerskapet er i kontakt med / har søkt
midler fra DNB, REV Ocean (Nina Jensen) og Nordland
fylkeskommune for å fullfinansiere prosjektet.
Museum Nord er invitert til å samarbeide med
Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin
biologi ved Vera Hauser, om prosjektutvikling av Coastal
Shifts (co-designing ecosystem-based adaptation
strategies under shifting baselines in the Coastal North),
et prosjekt for å definere de økologiske skiftene i
nordhavet som har skjedd over tid. Hvis det lykkes, vil
Museum Nord være koordinator for et
museumsnettverk i Finnmark, Sør-Troms og Nordland
som skal gi historisk materiale og innhold til forskerne
for å finne ut mer om endringer. Museum Nord vil være
ansvarlig for en arbeidspakke som resulterer i en digital
plattform som kan brukes både til datainnføring og
formidling. I 2020 har vi utviklet en søknad til
Forskningsrådet sammen med UiT og partnerne Trinity
University College, Centre for Environmental
Humanities; NINA, Norwegian Insitute for Nature
Research; Norwegian Institute for Marine Research;
Stockholm Resilience Centre og de nevnte museene.
Forankret i avdeling Vågan var også produksjonen av
Vågar-app, med landskapsmodellen av Storvågan i
Kabelvåg som skal brukes i AR-løsningen, som er del av
det internasjonale CINE-prosjektet. Anne Lise Fløttum,
avdelingsdirektør Vågan, hadde ansvar for å koordinere
utviklingsarbeidet mellom partnerne og deltok i alle
internasjonale CINE-møter. Våren 2020 ble det arbeidet
med utforming av den første testversjonen av Vágarapplikasjonen, samt forberedelser i tett samarbeid med
professor Gunnar Liestøl (UiO), professor Reidar
Bertelsen (UiT), Aurora Borealis Multimedia AS og tre
ansatte i Vågan. Museum Nord tilrettela ulike former for
innhold som tekster, fotografier, illustrasjoner, 3Dmodeller (omgivelser, animasjoner mm.).
Deler av den planlagte applikasjonen ble klar til testing
og evaluering i Storvågan i juni, det gjaldt 1400-tallet,
1800-tallet og istiden. Test og evaluering ble
gjennomført ved Lofotmuseet med til sammen 30
besøkende. Vi arbeidet videre med applikasjonen,
spesielt utvidelse av 1400-tallet og visning av
klimaendringer forbundet med framtidig global
oppvarming. En ny versjon av applikasjonen vil være klar
til ytterligere testing og etter hvert publisering våren
2021. I tillegg har Museum Nord begynt å planlegge
videre utvikling av appen via reiselivsprosjektet TICS

CINE TALKS
5 digitale foredrag
-

-

STORYTELLING AND GAMIFICATION
15. oktober 2020, facebook-visninger 2366
DIGITAL POSSIBILITIES FOR DATA COLLECTION AND
PRESENTATION
22. oktober 2020, facebook-visninger 696
WHAT IS SUCCESSFUL CO-PRODUCTION?
29. oktober 2020, facebook-visninger 538
REVIEWING CURATORIAL PRACTICE
5. november 2020, facebook-visninger 425
FUTURE DIGITAL POSSIBILITIES
12. november 2020, facebook-visninger 702

1 faglig seminar
-

NYE LØSNINGER FOR DIGITAL FORMIDLING AV
STORVÅGANS HISTORIE
12. november 2020, facebook-visninger 1877

EU-PROSJEKT
Kunnskapsproduksjon i CINE
CINE er et digitalt kulturarvsprosjekt med ni partnere og ti
tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland.
Hovedpartner er Museum Nord. Prosjektet er støttet av EUs
Northern and Arctic Peripheri Programme.
Vi har skapt nye digitale grensesnitt ved bruk av AR/VR, virtuell
teknologi og brukervennlige apper. Med denne teknologien har
publikum muligheten til å se inn i fortiden, og forestille seg
fremtiden.
Utviklingen av en augmented reality-modell til «Gamle Vágar»
(samarbeid med Universitetet i Oslo, Aurora Borealis og Reidar
Bertelsen / Norges arktiske universitet, Tromsø) er en del av den
nye SKREI besøkelsesopplevelsen. Modellen har nådd et
fullføringsnivå slik at den kan brukes og videreutvikles til en full
opplevelse.
Mer informasjon om CINE
www.cine-npa.eu
www.cinewayfinder.eu
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KULMEDIA (utvikling av søknad til Forskningsrådet i februar 2021, sammen med Universitetet i Stavanger og
internasjonale partnerskap).
Som en del av vårt ansvar som CINE hovedpartner har Museum Nord videreført koordineringen og styringen,
inkludert tilrettelegging av flere digitale partnermøter. Vi har også produsert CINE TALKS, et digitalt seminar
i stedet for en planlagt internasjonal konferanse som måtte utgå i forbindelse med korona-situasjonen. CINE
TALKS var et program med fem online arrangementer og lansering av digitalt innhold med mål om å utforske
hvordan digital teknologi har blitt brukt i museer og kulturarvsprosjekter over hele Europa. Våre partnere fra
Skottland, Island, Irland og Norge viste praktiske eksempler fra «curation», digital samlingsforvaltning,
«gamification» til «co-production». 15 internasjonale foredragsholdere fra Tyrkia, USA, Storbritannia, Island,
Danmark, Irland, Tyskland og Kypros har deltatt og snakket om sine kunnskaper om digital formidling.
Vi har jobbet hardt for å prøve å nå et bredere publikum og oppmuntre partnerne til å presentere og
offentliggjøre resultatene fra prosjektet. Fra vårt perspektiv har CINE-prosjektet nådd sine planlagte mål ved
utgangen av 2020, med gode publikumstall, solid økonomi og gode resultater fra alle partnere.
Lofotr Vikingmuseum sa ja til deltakelse i to EØS-prosjekter i 2020. Det prosjektet vi hadde størst tro på, et
samarbeid med Vikingu Kaimas som handlet om utvikling av vikingaktiviteter for barn, fikk oppstartsmidler,
men måtte avbrytes på grunn av pandemien. Lofotr har et nært samarbeid med Norges arktiske universitet
ved Gørill Nilsen. I 2020 bidro vi til søknad om RESULT-midler, midler som skal fremme samarbeid mellom
universitet og «arbeidsliv». Vi er også godt i gang med innspill til nye studieemner på MA-nivå. Lofotr har
avtale med Norges arktiske universitet om å ta imot BA-studenter på ARK 1018 i museumspraksis. På grunn
av pandemien kunne det ikke gjennomføres i 2020. I stedet for praksis på Lofotr laget studentene tre
kahooter. Kahootene ble lagt ut på Lofotrs Facebook- og webside. Avtalen med Norges arktiske universitet
videreføres og utvides i 2021.
Museum Nord har fått støtte fra Landbruksdirektoratet for å bevare gammelt plantemateriale fra
Lofothager. Vi inngikk avtale med Norsk Genressurssenter for å dele kunnskap (sikring og dokumentasjon)
om plantene.
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4.3.3 Museum Nord som forskningsobjekt
Museum Nord har ofte vært studiested for forskere som undersøker turisme, drift, organisasjon, formidling,
kultur eller arkeologi, for eksempel studenter i reiselivsfag som skriver oppgaver på bachelor- eller
masternivå, og som trenger «inside» informasjon om å operere innen kultur- og reiselivsbransjen. Vi stiller
oss alltid positive og hjelpsomme til slike forespørsler som bidrar til kunnskap eller forskning.
Randi Neteland, postdoktor i nordisk språk ved Universitetet i Bergen, forsket på utviklingen av dialektene i
Kiruna og Narvik, med særlig vekt på bruken av dialekter og språk da byene ble etablert. Hun har brukt
Narvik Museums intervjusamling til å studere narvikdialekten (både lydopptak og intervjuavskrifter). Randi
har gått gjennom flere titalls opptak (både digitaliserte og på lydbånd) for å studere talemålet i Narvik i
etableringsfasen av byen.
Snorre Hol Djupvik, masterstudent ved Universitetet i Stavanger, arbeidet med masteroppgaven i
historiedidaktikk studieåret 2019–2020. Oppgaven hans var viet komparativ sammenlikning av lokalhistorien
framstilt på museene i Narvik og Kiruna, og hvordan de framstiller hverandre. Han var på Narvik Museum,
studerte utstillingen og intervjuet avdelingsdirektør Jon Framnes.
Det nevnte KULMEDIA TICS-prosjektet (i utvikling) er ikke bare et forskningsprosjekt for å utvikle Vágarmodellen, men bruker også Lofotr Vikingmuseum og Lofotmuseet / Gamle Vágar som studiested. Blant
annet vil prosjektet se på hva som trigger og setter spor hos publikum ved et besøk i museet.
Nordlandsforskning har høsten 2020 hatt et forprosjekt om kompetansebehov i reiselivs- og
opplevelsesnæringa i forhold til Tilgjengelig turisme/accessible tourism. Prosjektet kom til etter et initiativ
fra Vesterålen – Hadsel kommune og deres prosjekt Storheia arena. Museum Nord har deltatt i workshops i
Vesterålen knyttet til tilgjengelighet for alle. Nordlandsforskning søkte midler til et hovedprosjekt fra Norges
forskningsråd høsten 2020 under «Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte
tjenestenæringer». Prosjektets hovedmålsetning er å øke kompetansen om hvordan man kan utvikle

NETTVERK
Forskningsnettverk 2020
Samarbeidspartnere med forskningstiltak
-

SKREI Convention – University of Aveiro Portugal, Ílhavo Maritime Museum Portugal, Glasgow School of Art UK, University of London UK, MARPRO
Portugal, University of Lapland Finland, SALT, Nordland Akademi, UiT
Nordic Talks – University of Lapland Finland, European Hansemuseum Tyskland, Universitetet i Stavanger
CINE – University of St Andrews UK, Ulster University Nord-Irland, UiO
Korallutstilling – SALT, REV Ocean, Havforskningsinstituttet
Coastal Shifts – UiT, NINA, Trinity College Dublin Irland, Havforskningsinstituttet
Lofotr i Østerled – Northern Maritime Museum Arkhangelsk, the Pomor Boatbuilding Fellowship Arkhangelsk
Gaia Vesterålen – Nordlandsforskning, Sintef Digital
Hageprosjekt – Genressurssenter Landbruksdirektorat
TICS – Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Gøteborgs Universitet, Indiana University Indianapolis, University of the Sunshine Coast,
Universitetet i Bergen, University of Roskilde, University of Massachusetts
Tilgjengelig turisme/accessible tourism – Nordlandsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Bø i Telemark, Sintef Digital, Stiftelsen
Beitostølen Helsesportsenter
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destinasjoner/besøkssteder i henhold til krav om tilgjengelighet for alle, utvikle verdiskapning til dette og
åpne for nye markeder. Dersom søknaden innvilges, vil Museum Nord bli en arena for prosjektforskning i
2021.

4.3.4 Organisasjons- og kompetanseutvikling
21 av våre 59 ansatte er utdannet på masternivå i forskjellige fag, men hovedsakelig i historie, arkeologi,
kultur, business og kunst. Vi har fire ansatte med doktorgrader: Morten Halvorsen, forskningsleder, Reidar
Bertelsen, professor II, Edgar Hovland, professor II og Gunnar Liestøl, professor II.
I 2020 har Museum Nord arbeidet på forskjellige måter for å bringe ytterligere forskningskompetanse inn i
organisasjonen:
-

-

-

Prof. Gunnar Liestøl, UiO har signert en kontrakt som Professor II. I tillegg til sitt faglige arbeid er Gunnar
en veldig aktiv medarbeider som vil hjelpe Museum Nord med å skape et sted for doktorgradsstipend i
organisasjonen. Vi har begynt å diskutere finansieringsmuligheter og prosesser.
Vi har brukt kunnskapen og kompetansen til eksterne eksperter for å skaffe nødvendig kompetanse, som
f.eks. til utviklingen av magasinplanene for SKREI, hvor vi har benyttet Stephanie Backes, KoBiN, til å gi
råd om design og oppsett av konservatorverkstedet og om hvordan objektene skal behandles i
magasinene.
I EU-prosjektene CINE og SKREI Convention har vi inkludert en ekstern kurator (Camilla Crosta) og en
museumssjef (Dr. Jo Clements) som har påtatt seg forskningsoppgaver, f.eks. medskriving til
forskningsartikler, presentasjoner på konferanser, design av seminarinnhold for partnermøter og digitale
arrangementer.

Det er fortsatt vanskelig for oss å frigjøre tid / ressurser til dette i egen stab – men den nye fagplanen med
forskning og integrering av prosjekter skal hjelpe oss med å oppnå mer av dette de kommende årene. Vi skal
prioritere tid til forskningsvirksomhet for ansatte med forskningskompetanse, og få inn nye ansatte med
relevant kompetanse. Ny fagansvarlig forskning, Anna Vermehren, er på plass fra 1. januar 2021 og vil
implementere planen.
Kompetanseutvikling i Museum Nord 2020
-

-

Ane Høyem, enhetsleder på Sortland Museum, deltar i Fram-programmet til Innovasjon Norge.
Jaroslav Bogomolov, konservator Ofoten, har vært med på et kurs i vitenskapelig skriving og publisering i
Bodø i regi av Museumsforbundet. Jaroslav samler kompetansen som trengs for å søke om tittelen
Førstekonservator fra Museumsforbundet.
Gunnar Norheim, Neptun, tar studiene «Å forske i og på museum» og «Vitenskapelig publisering for
museumsansatte» – 30 studiepoeng, masternivå, Universitetet i Bergen.

4.4 FORMIDLING
2020 har gitt muligheten til å tenke annerledes og framtidsrettet om formidling for samtlige avdelinger, og
det har vært særlig økt fokus på digital formidling. Vi har lansert podkast, gjennomført digitale
arrangementer og foredrag, utviklet app, og videreutviklet Seabed-utstillinga digitalt. Arrangementer og
aktivitetstilbud har blitt gjennomført der det har vært mulig, for eksempel Lofotr Vikingmuseums 25-
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årsjubileum, Geobiking, omvisninger og guiding i høysesongen, og besøk av barnehager og skoleklasser. Det
er blitt utarbeidet flere tilbud til barn og unge, også innenfor Den kulturelle skolesekken. Vi har vist
samfunnsaktuelle utstillinger, f.eks. A Covid Conversation, Jordalder, CONVENTUS, SKREI Stories – og
utstillinger som relateres til temaene ved museene.
En styrke for Museum Nord er at vi har en sammensetning av ansatte innenfor forskjellige fagområder. 21 av
våre fast ansatte har spesiell kompetanse innen formidling, som ofte er sammensatt med annen kompetanse
som forretningsutvikling, forskning eller fagspesifikk kunnskap, for eksempel kunst, geofag, historie, fiskeri,
arkeologi og friluftsliv. En bred tverrfaglig kompetanse gir oss en unik mulighet i utvikling av
formidlingskonsepter, utstillinger og formidlingsprodukter.

4.4.1 Målgruppearbeid
Vi utvikler ulike formidlingstilbud avhengig av hvilken målgruppe vi vil nå. I Museum Nords formidlingsplan
har vi definert målgrupper i følgende kategorier: lokalbefolkning, turister/tilreisende, barn og unge,
næringsliv, lag og foreninger. Våre museer jobber målrettet for å nå målgruppene basert på kjennskap til
kundegrunnlaget i hver enhet. I tillegg bruker vi et verktøy i dette arbeidet – Nord-Norsk reiselivs personas
kolleksjon (Togetherness, Outdoors, Your time, Culture, Icons m.fl.).
I forbindelse med utviklingen av ny hjemmeside har vi gjennomført en «stakeholder analysis» for å kartlegge
behov og krav stakeholders har til vår organisasjon.
Denne analysen er et nyttig verktøy i arbeidet med
revidering av vår formidlingsplan i 2021.
En suksesshistorie fra Sortland Museum
Besøkstallene i 2020 viser en markant nedgang
sammenlignet med 2019. Eksempelvis var det 7389
enkeltbesøk voksne i 2019, mot 3391 i 2020. Den eneste
målgruppen der SM opplever en økning i besøkstallene
er blant barn og unge. I 2019 var det totalt 801 barn og
unge som besøkte museet, utenom organiserte
skolebesøk. Dette tallet har i 2020 økt til 1075. Dette er
svært gledelig og et resultat av et målrettet og strategisk
arbeid ved museet mot denne målgruppen. Det er en
svært spesiell endring i hvem som besøker museet, og
der barn og unge nå står for en svært stor andel av
totalbesøket. Siden barna må være i følge med en
betalende voksen, betyr dette at det nå sannsynligvis for
første gang i museets historie er barnefamilier/barn som
er vår hovedmålgruppe.

4.4.2 Utstillinger
Nye utstillinger
Hovedfokus i utstillingsutviklingen i 2020 var
Hurtigrutens nye utstilling i vernebygget og i MS
Finnmarken. To utstillingsmiljøer leverte tilbud på hele
utstillingen, og konstellasjonen Bright Norway og
Kvorning Design og kommunikasjon vant kontrakten.

INNHOLD
Utstillinger Hurtigrutemuseet
«Skape et levende samtidsmuseum som best belyser
hurtigrutas betydning for reisende, lokalsamfunn og for
Norge som nasjon» – hovedmål skal formidles gjennom ni
definerte temaer i vernebygget, i dampskipsseksjonen DS
Finnmarken og i MS Finnmarken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riksvei 1
Båten vår
I krig
Skipene
Langs leia
Vår tid
De reisende
I begynnelsen
Livet om bord

STRATEGI

De riktige formidlingstilbudene, riktig kommunisert til de
riktige målgruppene, gir høy gjestetilfredshet. Det gir oss
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Bright leverte de tekniske løsningene innen teknikk og mekanikk, lys og lyd, systemintegrasjon,
prosjektledelse og design. De hadde også tilgang til et bredt spekter av produkter og produsenter. Kvorning
er danske utstillingsdesignere med kompetanse bestående av utstillingsdesignere, grafiske designere,
arkitekter, scenografer, prosjektledere, historiefortellere og prosjektutviklere. På grunn av covid-19 gikk
Museum Nord og Bright/Kvorning inn i en Force majeure i mars 2020. Arbeidet ble lagt ned på ubestemt tid,
og først tatt opp igjen sju måneder etter nedstengningen. En faggruppe jobbet i mellomtiden med innhold,
se kapittel 4.3.
Det er utviklet forskjellige nye utstillinger ved flere museer i løpet av 2020. En del utstillinger er lagd på
grunn av lokale behov og muligheter. Det ble også produsert og lånt vandreutstillinger som relateres til
temaer som presenteres ved museene og temaer som er samfunnsaktuelle for eksempelutstillinger som er
blitt til som et svar på pandemien. I tillegg er det gjennomført mindre oppgraderinger av utstillinger der det
har vært behov.
Tabellen viser en oversikt over nye utstillinger og vandreutstillinger tilgjengelig for publikum i 2020. Vi jobber
med en strategi for utstillinger for å sikre sammenheng knyttet opp mot våre satsningsområder i hver
avdeling i 2021.
Nye utstillinger: egenproduserte og lånte tilgjengelig for publikum i 2020
Tittel

Tema

Museum

Jordalder

Felles kulturarv i ny kommune. Vandreutstilling produsert
sammen med Alvin Jensvold for Narvik kommune
Byggingen av Murmansbanen. Egenprodusert vandreutstilling.
Kunstutstilling av Alvin Jensvold
VU-kunstner 2020 Mari Oikarinen

Narvik Museum

Utstilling om folk og kafeer i Rombaksbotn under byggingen av
Ofotbanen
Utviklingen sett fra to ulike, men likevel like virkeligheter våren
2020. Egenprodusert vandreutstilling
Vandreutstilling fra Norges arktiske universitetsmuseum
Digital utstilling av Seabed i samarbeid med Nordland Akademi
for Kunst og Vitenskap
Nytt akvarium med krepsdyr fra våre farvann
Gjesteutstilling med verk fra ulike perioder og generasjoner av
samiske kunstnere
Vandreutstilling lånt fra Grenselandmuseet i Sør-Varanger
Utstilling om den polske generalen Zygmunt Bohus-Syzszko som
ledet Podhale-brigaden
online exhibition: the European story of skrei

Narvik Museum

Murmansbanen
Heart of gold
Remembrance of Shifty
Winds – Vaihtelevien
tuulien muistio
Kafeer i Rombaksbotn
A Covid Conversation
Arv
Seabed Digital
Krepsdyr
CONVENTUS
Ellisif Wessel
Podhale-brigaden
SKREI Stories

Narvik Museum
Narvik Museum
Narvik Museum

Sortland Museum
Sortland Museum
Sortland Museum
Lofotakvariet
Galleri Espolin
Bø Museum
Lofoten
Krigsminnemuseum
Vågan / FoU

Samtidsaktuelt
I Narvik startet året med kommunesammenslåing til nye Narvik kommune, og Narvik Museum fikk ansvar for
å lage en utstilling som reflekterte over felles identitet. Resultatet ble utstillingen «Jordalder», lagd i
samarbeid med multikunstner Alvin Jensvold. Sentralt i utstillingen var fjellet Stetinden, som også er på det
nye kommunevåpenet, samtidig som bergverksindustrien ble løftet fram som felles kulturarv og identitet.
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Pandemien ga også mulighet til å delta på samfunnsrelaterte prosjekt for lokalbefolkningen. Et eksempel er
Ballangen Museums deltakelse i «SommerNarvik 2020», hvor fokus var å vise fram bygdas høydepunkter og
skape en positiv atmosfære i sentrumsområdet. Prosjektet ble finansiert av koronamidler fra Narvik
kommune, og var et samarbeid med flere lokale aktører. Museet bidro med kunnskap om kulturarv spesielt
rettet mot bergverk. Resultatet var en installasjon formet som et skilt i Ballangen sentrum i tillegg til fire
selfievegger med motiver fra regionen.
Sortland Museum produserte utstillingen «A Covid Conversation» våren 2020, og den var utstilt fra juni til
november. Utstillingen er en fotografisk samtale mellom Kristina R. Johnsen fra Bø i Vesterålen og
amerikanske Sunny Strader fra Los Angeles. I 30 dager sendte de to fotografene et bilde til hverandre hver
dag, og utstillingen dokumenterer utviklingen sett fra to svært ulike, men likevel like virkeligheter våren
2020. «A Covid Conversation» er produsert som en vandreutstilling og tilbys nå andre museer.
Galleri Espolin har vist flere kunstverk i Espolin Johnson-samlingen i gjestesalen gjennom året. De nye
tilskuddene i samlingen inngår i utstillingen. Galleriet viste en gjesteutstilling, CONVENTUS, der det ble
presentert flere verk fra ulike perioder og generasjoner av samiske kunstnere, fra John Savio til Ragna
Misvær Grønstad. Felles for kunstnerne var at de jobbet med grafiske uttrykk.
Lofotr Vikingmuseum har ansvar for overvåkning og opprettholdelse av riktig klima for arkeologiske
gjenstander som er utlånt fra Norges arktiske universitetsmuseum. Nye overvåkningssensorer er på plass og
nytt abonnement for klimaovervåkning i montrene. Konservatorer fra Norges arktiske universitetsmuseum
var på befaring høsten 2020, og Lofotr har fått en femårig forlengelse av låneavtalen for de arkeologiske
gjenstandene.
Det var planlagt at «Vår Kamp» på Sortland Museum skulle åpne i 2020, en utstilling om
arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen. Denne ble utsatt og vil få sin åpning i 2021 i stedet. Arbeidet
med utstillingen har tatt svært mye tid hele året, og det åpnet seg nye finansieringsmuligheter og
utviklingsmuligheter for prosjektet på grunn av pandemien, som museet har benyttet seg av.
Ved Lofotakvariet jobbes det med ei korallrevutstilling i samarbeid med SALT. Konseptskisse og
finansieringsplan var utarbeidet før nedstenginga i mars 2020, og prosjektet lå stille fram til høsten da
søknad til Forskningsrådet ble innvilget, med kr 500 000 over to år til det videre arbeidet.
Lofoten Krigsminnemuseum har oppgradert bildeutstillingen i inngangspartiet.

4.4.3 Arrangementer og aktivitetstilbud
Året startet som vanlig med gjennomføring av faste arrangementer og andre aktivitetstilbud. Etter
nedstengningen tok tilbudene seg sakte, men sikkert opp igjen, og arrangementer ble gjennomført etter
gjeldende smittevernregler, jevnt fordelt utover sommeren og høsten. Det betyr at det har vært færre
aktiviteter knyttet opp mot gruppemarkedet, og det har heller ikke vært større arrangementer. Der det har
vært mulig har det blitt tilbudt et digitalt arrangement som et alternativ. Eksempelvis har Sortland Museum
hatt 13 arrangementer med ulike temaer, Bø Museum hadde 15 arrangementer/foredrag hvor fem var i
samarbeid med andre, Andøymuseet hadde åtte arrangementer sammen med andre.
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Foredrag
Det er holdt en del foredrag ved flere museer og gjennom prosjekter: ved Sortland Museum ble det holdt sju
foredrag, Øksnes Museum holdt to foredrag, CINE/FoU fem digitale foredrag «CINE Talks» med 15
internasjonale, Lofoten Krigsminnemuseum har hatt foredrag for flyktninger, Andøymuseet holdt flere
mindre foredrag. Melbo Hovedgård gjennomførte ett foredrag i samarbeid med Nordland Akademi.
Utendørsaktiviteter
Sommeren 2020 ble konseptet «Geobiking» lansert i avdeling Ofoten. Geobiking er guidede elsykkelturer
som kombinerer en unik sykkelopplevelse med lokalhistorie. I Ballangen ble det gjennomført turer til
nedlagte gruver og skjerp, hvor 44 personer deltok fordelt over 12 turer. På høsten ble geobiking testet i
Narvik, med sykkeltur rundt i Narvik by. Her deltok 15 personer fordelt over åtte turer. Konseptet blir
videreført til 2021, og det er inngått samarbeid med Narvik Krigsmuseum for å spisse turene i Narvik opp
mot en helhetlig byhistorie.
I september inviterte Bø Museum til kulturhistorisk vandring til kulturminnene på Føre. Og Lofotr
Vikingmuseum inviterte til vandring med guide til nausttuftene.
Guiding
Flere museer har tilbudt omvisninger i høysesongen, et etterspurt tilbud som løfter formidlingen og
opplevelsen til publikum. Lofotakvariet hadde to daglige formidlingsaktiviteter gjennom sommeren knyttet
til visningsanlegget. Dette var et nytt tiltak hvor det ble formidlet flere temaer relatert til norsk
havbruk/akvakultur, med ca. 1800 deltakere. I perioder har det også vært matinger og informasjon ved de
åpne små akvariene, som har vist seg meget populært. Faste sel- og otermatinger har vært gjennomført to
ganger pr. dag som en del av formidlingen. I perioder måtte fôringene tas ut av programmet på dager med
Foto: Hurtigrutemuseet/Bjørn Eide
mye besøk, grunnet smittevernhensyn. Ved Lofotmuseet var det daglige omvisninger til faste tider i
høysesongen.
Galleri Espolin har hatt omvisning og deltagende aktivitet til fastsatte tider hver dag i juli. Gjester kunne
delta på omvisning og de kunne få lage egne bilder under besøket i kunstverkstedet – «skrap fram ditt eget
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PROSJEKT
bilde» (inkl. i inngangsbillett). Tilbakemeldingene fra
publikum var positive, og det var god interesse for å
skrape egne bilder, både fra ungdom og barn med
foreldre.
Seminar
Det ble arrangert historisk miniseminar om fiske og
sjøfangst i vikingtid og middelalder ved Lofotr
Vikingmuseum, i tillegg til et miniseminar om øl og
drikk i vikingtid.
Digitalt seminar ble arrangert 12. november 2020: Nye
løsninger for digital formidling av Storvågans historie,
med professor Reidar Bertelsen og professor Gunnar
Liestøl, moderert av Anne Lise Fløttum,
avdelingsdirektør Vågan, hvor sendingen oppnådde
1877 facebook-visninger.

Vår Kamp – vandreutstilling
Sortland Museum produserer en vandreutstilling om
arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen. Vandreutstillingen vil få
en storstilt åpning på Sortland i januar 2021, og skal vises på
museene i alle de fem vesterålskommunene. Den vil videre tilbys
resten av Museum Nord og andre museer i Nordland. Som del av
prosjektet vil det også bli utviklet en digital utstilling; et spill, en bok
og en foredragsserie om temaet.
Den primære målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen
13–25, med spesiell vekt på formidling gjennom Den kulturelle
skolesekken til elever i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Lofotr 25 år
I 2020 skulle Lofotr Vikingmuseum markere sitt 25-årsjubileum. I utgangspunktet var det planlagt
arrangement den 25. i hver måned gjennom hele året. Jubileumsfeiringen startet med vikinggilde 25. januar,
etterfulgt av et arrangement for barn 25. februar, hvor 95 barn deltok i feiringen.
Kunstneriske tilbud
Kveldsgildene for hurtigrutepassasjerene på Lofotr Vikingmuseum gikk som normalt fram til nedstengning
12. mars. 57 gilder med til sammen 2256 passasjerer (og 93 individuelle utenom) var gjennomført før 12.
mars. Etter at Hurtigruten så smått kom i gang igjen, ble det gjort nye forsøk, men alt i alt ble det bare
arrangert fem gilder for 65 passasjerer sommeren 2020. Lofotr tar imot booking fra grupper som ønsker
bespisning. Som regel er det snakk om lunsjgrupper som serveres sodd i gildehallen, og ofte blir det bestilt
litt underholdning i tillegg (sang og teater). I 2020 hadde Lofotr 46 slike grupper på besøk, 28 av disse før 12.
mars. Etter hovedsesongen ble det satset på mindre lokale grupper, gjennomført med forhåndspåmelding og
begrenset antall deltakere. Det ble også gjennomført en runde med «Aktiviteter på vikingvis» for en
voksengruppe.
Lofotmuseet og Galleri Espolin fikk 27 anløp fra Hurtigruten i forbindelse med utflukten «En smak av
Lofoten». Andøymuseet arrangerte flere mindre konserter. Bø Museum gjennomførte i tradisjonen tro
Reginedagan i sommersesongen med hagefest, fortellerstund for voksne og eventyrsti for barn.
I desember gjennomførte Galleri Espolin «Lys levende Kabelvåg» i samarbeid med LAG (Lofoten Art
Galleries). Det var et kveldsarrangement som samlet rundt 20 deltakere, og det planlegges allerede å
videreføre konseptet.
Arrangementer for barn og unge
Finnes det mus på museet? Det lurte Narvik Museum på da de arrangerte «Musejakt på museet» for barn i
forbindelse med høstferien. Det var også flere tilbud for barn i løpet av høsten/høstferien på Galleri Espolin,
og HalloViking på Lofotr Vikingmuseum. Bædi og Børdi har vært museumsguider for barn på Lofotr
Vikingmuseum, og i november ble barnas Vikinglørdag arrangert. Melbo Hovedgård inviterte til to
stabbursgrøss og ett julearrangement. Sortland Museum arrangerte «Barnas lørdag i Seabed».
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4.4.4 Barn og unge
Barn og unge er en viktig målgruppe for Museum Nord. Generelt får museene mange henvendelser fra
grunnskoler, ungdomsskoler, høyskoler/universiteter og barnehager, der det tilbys formidling med tilpasset
tema etter alder og behov. I løpet av 2020 har dette naturlig nok på grunn av koronasituasjonen ført til langt
færre besøk fra denne målgruppen enn vanlig. Museum Nord dekker tre regioner, Ofoten, Lofoten og
Vesterålen, med spredt befolkning og færre skoler enn andre museer i landet vi blir sammenlignet med. Vi
jobber kontinuerlig med å øke antall skolebesøk ved våre museer.
Avdelingene har egne opplegg opp mot skoler og tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) for
grunnskolen. Hvordan dette legges opp ved de forskjellige museene er avhengig av avtaler med respektive
kommuner. Eksempelvis er Andøymuseet en del av DKS-styret i Andøy, og det jobbes med utarbeidelse av
faste opplegg for skolene i 2021. Avdeling Ofoten har etablert et fast samarbeid med Narvik kommune om
DKS-aktiviteter for grunnskolen fordelt gjennom skoleåret. Museene i Vågan arrangerer hvert år DKS-dager,
dette ble dessverre avlyst i 2020.

Opplegg og antall grupper hos museer:
Museum

Opplegg

Antall klasser/grupper

Lofotr Vikingmuseum
Lofotr Vikingmuseum
Øksnes Museum
Øksnes Museum
Bø Museum
Bø Museum
Melbo Hovedgård
Sortland Museum
Galleri Espolin

«Aktiviteter på vikingvis»
Museumsbesøk
Båt og bruk
Hai
«Jul i gamle dager» og «Værøya»
«Samer i Bø» og «Fiske i gamle dager»
Stabbursnissefest
Utstillinga Seabed
Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap og
skrapeteknikk
Aktivitet med grafikk, skrapeteknikk og monotypi
Omvisning
Omvisning
Omvisning

2 skoleklasser
5 grupper fra leirskole
2 skoleklasser
8 skoleklasser
9 skoleklasser
11 skoleklasser
6 grupper barnehagebarn
30 barnehager/skoleklasser
1 gruppe fra kunstlinja ved Elverum
Folkehøyskole
7 grupper fra Aust-Lofoten VGS
7 skoleklasser
36 skoleklasser/grupper
1 gruppe

Galleri Espolin
Lofotmuseet
Lofotakvariet
Lofoten
Krigsminnemuseum

Museum Nord avdeling Ofoten har utviklet produksjonen «Fjell, folk og industri» for Nordland
fylkeskommune innenfor området kulturarv. Den inngår i DKS-programmet som tilbys til videregående
skoler. «Fjell, folk og industri» handler om geologi og bergverkshistorie i nordre Nordland. Elevene blir
utfordret til å reflektere over industrien som blomstret opp av den industrielle revolusjonen, sammen med
framtidsperspektivet og menneskets bruk av naturressurser til innovasjon og teknologi. Produksjonen ble
turnert med til samtlige videregående skoler i Ofoten, Lofoten og Vesterålen skoleåret 2019–2020.
Produksjonen turneres også i skoleåret 2020–2021.
I Vågan jobbes det med oppdatering av opplegg til skoler med tema Skrei i forlengelsen av samarbeid om
aktiviteter i forbindelse med Lofoteventyret, som er planlagt mars 2021.
Ved Lofotr Vikingmuseum er det utarbeidet 19 nye manus og/eller kjøreplaner for aktivitetsopplegg og
andre pedagogiske opplegg i 2020: Gjenstandsarkeologi for barn, mat-arkeologi, Jul i vikingtid,
historiefortelling for barn.
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INNHOLD
4.4.5 Digitalt

Episoder av podkasten Ekspedert, sendt i 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Aktiviteten på digitale plattformer har økt betydelig i
løpet av 2020, delvis grunnet pandemien, men likefullt
på grunn av realisering av prosjekter og andre planlagte
digitale tiltak.
Museum Nord har fått sin egen podkast, utviklet og
produsert av avdeling Ofoten. Podkasten heter
«Ekspedert» og tar opp temaer innen lokal- og
regionalhistorie. I 2020 ble det publisert 23 episoder.
Eksakt lyttertall er vanskelig å fastslå siden podkasten
kan høres på i mange forskjellige plattformer, og av
flere personer ved én avspilling. På plattformene
Soundcloud og Podbean, hvor den publiseres fast, var
det ca. 4000 avspillinger.
I CINE-prosjektet ble det gjennomført fem digitale
foredrag, «CINE TALKS», i løpet av høsten, se også
kapittel Forskning. Organiseringen av foredragene
gjorde det mulig for oss å lære om det tekniske ved
digitale foredrag og vurdere formatet. Foredragene ble
livestreamet på Facebook og er tilgjengelige som en
ressurs på CINE-nettstedet. CINE TALKS har bidratt med
ny kunnskap ved å samle 15 internasjonale
foredragsholdere.
Lofotr Vikingmuseum har avtale om å gi en ukes
formidlingspraksis til studenter fra Universitetet i
Tromsø. I år ble det pga. pandemien ikke mulig å
gjennomføre praksisen. I stedet deltok to ansatte som
veiledere og sensorer for studentenes arbeid med å
utvikle digital formidling. Resultatet ble tre kahooter,
som også inngikk i Lofotrs digitale formidling. Det er
skrevet to nye manus som ble presentert i «Vikings
Live», en direktesending via Zoom og Facebook som en
del av CINE-prosjektet. I tillegg er det blitt produsert fire
filmer, basert på fire nye manus om jul i vikingtid, og de
ble sendt på Facebook i adventstida
Avdeling Vågan har bidratt til utvikling av Vágar-appen,
et nytt formidlingstilbud med utgangspunkt i «Gamle
Vågar», og som på sikt videreutvikles i forbindelse med
SKREI-prosjektet.
Ved Lofotakvariet jobbes det med en ny film for fast
visning i filmsalen, med tema skrei. Dette prosjektet
strekker seg over i 2021. I tillegg planlegges det
oppgradering av teknisk utstyr i filmsalen.
Sortland Museum har lagd «Seabed digital», som er et
samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og

Vil du bli Ekspedert?
Skatter i fjell
Bare trollskap
Fagernes gård
Oppvekst og arbeid i Bjørkåsen
Aktieselskabet Bjørkaasen Gruber
Junior-VM
Svarta Bjørn
Kvinners møte med Rombaksbotn
Skogøy
Hyttehistorier fra Narvikfjellene
Charles Rabot bestiger Kebnekaise
Panserskipet Eidsvold 9. april 1940
Modellen av Norddalsbrua
Grunnfortellinger
Fra hestekraft til hestekrefter
Narviks første bil
Norddalsviadukten
Ofotbanen
Narvikgården
Jektebruk i Ofoten
Narvik og omegn turistforening
Til havs – nordnorsk sjøfart i 500 år

PROSJEKT UNDER UTVIKLING
El 12 – Narvik
Konseptutvikling av malmlok-formidling
-

Elektrisk malmlok bestående av seksjonene 2119 og 2120
Produsert i Motala på begynnelsen av 1950-tallet, og har
vært i museets eie siden 1992
Hver seksjon har elektriske motorer med effekt 2395 kW
(3260 hk)
Viktig del av Narviks og Ofotbanens kulturarv

Prosjektfinansieringplan (NOK)
NFK – 826 000
Gaver – 110 000
Tilskudd/sponsor/gaver – 1 140 000
Egne midler – 640 000
SUM – 2 756 000
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Vitenskap om utviklingen av en digital versjon av Seabed-utstillingen. Prosjektet ble støttet av DKS Sortland
og ble lansert i august 2020. Allerede før pandemien slo inn med full styrke i mars, hadde Sortland Museum
sterkt fokus på utviklingsprosesser. Men det er liten tvil om at disse prosessene er spisset og har fått enda
større tyngde som følge av pandemien. Ett eksempel er at alle museets utstillingsprosjekter nå også skal ha
et digitalt bein å stå på. Lanseringen av Seabed Digital i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap høsten 2019 er et eksempel på dette. Seabed Digital er basert på
utstillingen Seabed, som i dag vises for publikum på Sortland. Som en del av prosjektet ble det produsert i alt
fire filmer rettet mot et ungt publikum, og som også kan brukes i skoleverket. I Seabed Digital lærer de unge
fakta om havet, og de kan gjøre morsomme øvelser. Seabed Digital er blitt svært populær i målgruppen og
bidrar til å forsterke og utdype museumsopplevelsen.

4.4.6 Konseptutvikling med formidlingsfokus
Narvik Museum har et elektrisk malmlok i sin samling, El 12, som består av de to seksjonene 2119 og 2120.
Loket har vært i museets eie siden 1992, men har ikke blitt vedlikeholdt og har manglet en permanent
plassering. I 2018 gikk museet i gang med oppussing av loket, det ble rengjort og malt i originalfargene. I
tillegg er det senere blitt utviklet en plan for et «escape room» som skal etableres i den ene seksjonen, og
dette er gjort i samarbeid med studenter ved UiT Narvik. Den andre seksjonen skal bevares slik lokene ble
hensatt. Videre ønskes det å plassere El 12 ved Narvik Museum i Administrasjonsveien for å tilrettelegge for
formidling og ivaretakelse av lokomotivet.
I 2014 ble forprosjektet Geopark Nord avsluttet, og det ble anbefalt at Museum Nord skulle føre konseptet
videre. Avdeling Ofoten har de siste to årene utforsket muligheter for aktiviteter innenfor geoparkprosjektet, og testet aktiviteter knyttet til geologi og bergverkshistorie. Det er gjennomført guidede turer og
lagd opplegg rettet mot skole. Geopark-prosjektet eies av Midtre Hålogaland friluftsråd, og signalet fra dem
er at de ønsker å jobbe videre med konseptet selv. Museum Nord har uttrykt at vi stiller opp med ressurser
hvis det er behov og bidrar gjerne med vår kunnskap om natur- og kulturhistorie.
Museum Nords styre har gjort vedtak om å sende vikingskipet på «tokt» – Lofotr i Østerled. Vi søkte om
ekstern finansiering, men vi har dessverre fått avslag på sendte søknader. Foreløpig har vi bare et
styrevedtak om egenandel. Arbeidet med å utruste skipet for langfart var godt i gang 12. mars, men
forventninger om reduserte inntekter på grunn av pandemien satte en stopper for videre arbeid. Vi legger
ikke bort prosjektet, men vil fortsette arbeidet med å skaffe ekstern finansiering. Selve seilturen må kanskje
forkortes, og aktiviteter langs seilingsruta må kanskje nedskaleres. Planleggingen fortsetter utover våren
2021, men det er sannsynlig at 2022 kan bli første mulige seilingsår.
Lofotr AS (kommunalt eiendomsselskap, eier av museets bygningsmasse på Vestvågøy) har tatt initiativ til et
forprosjekt, Byggetrinn 3, som utreder videre utvikling av Lofotr Vikingmuseum. Forprosjektet har så langt
vært finansiert av Lofotr AS. Forprosjektet går nå inn i en ny fase med et omfattende reguleringsplanarbeid.

4.5 FORRETNING
I 2020 var hovedmålene knyttet til markedsføring økt antall gjester i Museum Nord, å utvikle og ta i bruk ny
hjemmeside, anskaffe et bookingsystem som også samhandler med et CRM-system, samt utvikle relevant,
felles presentasjonsmateriell for Museum Nord. I tillegg tilkom også alminnelige, driftsrelaterte oppgaver
samt noen større og mindre utviklingstiltak ved hver avdeling. Hovedmålene, med unntak av økt besøkstall,
er nesten oppnådd. Pga. pandemien er tiltakene noe forsinket, men vi venter målgang på alle hovedmål i
løpet av våren 2021.
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Vi har arbeidet målrettet for å nå våre gjester både gjennom målrettet kommunikasjon og utvikling og
tilpasning av interessante formidlings- og aktivitetstilbud. Vi vektlegger alltid å ivareta vår integritet som
museum samtidig som formidlingstilbudene kan være både fornøyelige, lærerike og engasjerende for
gjestene.

4.5.1 Markedsvurdering og besøkstall
Alle museene stengte kl. 1800 12. mars av smittevernhensyn. Noen åpnet igjen i mai, andre i juni. Enkelte
museer forble stengt resten av 2020 (smittevernhensyn, driftskapasitet). For de helårsåpne museene ble det
et kort år. Besøkstallene falt kraftig fra året før, noe som vi i sin helhet tilskriver covid-19. De besøkende kom
i stor grad fra Norge.
Inntekten til Museum Nord
er kraftig svekket
Fall i besøkstall gir stort fall i
både billettinntekter og
øvrig omsetning som
butikksalg, kafédrift og
særskilte tilbud, som for
eksempel vikinggilde. De
besøkende har imidlertid
hatt god kjøpekraft, som
synes i form av økt
omsetning pr. gjest. Dette
tilskrives ikke bare
nasjonalitet, men også god
tid og god plass ved
besøksstedene.
Målsetningen for 2020 var å øke fra 237 000 gjester til 270 000 gjester. Økningen var planlagt med bakgrunn
i både generell oppgang i besøk samt åpningen av Hurtigrutemuseet. Målsetningen om økt besøkstall er ikke
nådd. Hurtigrutemuseet har utsatt åpning til sommer 2021 og pandemien har mer enn halvert besøkstallene
i Museum Nord i 2020.
Åpningstider og aktivitet
Vi har etterstrebet å ha åpne museer så lenge det har latt seg gjøre. Vi har sett besøksrekorder i juli enkelte
steder, selv om året har vært krevende og gitt svake besøkstall totalt sett. Museene har vært møtesteder for
lokalbefolkningen vår både sommer og høst, selv om dette ikke utgjør så store besøkstall samlet sett.

4.5.2 Markedsføring og kommunikasjon
Tilreisende gjester utgjør et stort besøkspotensial i våre regioner og således en viktig inntektsmulighet.
Likedan utgjør museenes tilbud og relevans for tilreisende gjester en viktig dimensjon ved et reisemåls
kvalitet.
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Vi er en reiselivsaktør i tillegg til våre andre roller som
kunnskapsprodusent med mer. For å ivareta våre
muligheter til å utvikle destinasjonene og våre egne
enheter deltar vi aktivt i relevante nettverk, se også
kapitel 5.
4.5.2.1

Hjemmeside

Arbeidet med ny hjemmeside, tilpasset brukernes behov,
krav til universell utforming samt Museum Nords egne
behov er underveis og tas noe forsinket i bruk våren
2021.
Ved hjelp av ny plattform, målrettet kommunikasjon og
innhold skal vi nå bedre ut til våre målgrupper. Mer av
vårt arbeid skal presenteres på hjemmesiden og flere av
våre publikumsrettede tilbud skal presenteres bedre.
Arbeidet ble igangsatt tidlig i 2020, men prosessen ble
utsatt grunnet covid-19. Lansering av ny webside er
planlagt til april/mai 2021. Arbeidsgruppen er bredt
sammensatt, og det er etter anbudsprosess valgt
websideutvikler/designselskap.
Som en del av arbeidet med web gjennomgår vi også
bildearkiv og reviderer bildebruk samt vurderer behov for
oppgradering/fornyelse av bildebanken (den har stort
forbedringspotensial).
Vi har en «hovedhjemmeside» samt at enkelte
besøkssteder i tillegg har egne sider. I 2020 har
www.museumnord.no hatt betraktelig høyere besøkstall
enn året før. Besøkene skjer i hovedsak på vinter og vår,
med kulminasjon om sommeren. Dette antar vi er i takt
med reiseplanlegging og ferieavvikling, i tillegg til allmenn
interesse for sidenes innhold. I tillegg publiserer vi på en
rekke andre sider samt i sosiale media. De sosiale
mediene er viktige kanaler for oss, både for formidling og
for markedsføring og tilstedeværelse.
De viktigste kanalene for å nå de lokale markedene er
sosiale medier og pressedekning. I bunnen må det ligge
en god hjemmeside. De viktigste kanalene for å nå de
som reiser langt for å komme til oss går gjennom
destinasjonsselskapene (Visit Narvik, Visit Vesterålen,
Visit Lofoten), landsdelsselskap (Nordnorsk Reiseliv) og
Visit Norway.

STATISTIKK
Hjemmesider, totalt antall besøkende
-

Museum Nord www.museumnord.no
Lofoten Krigsminnemuseum (www.lofotenkrigmus.no)
Lofotr Vikingmuseum (www.lofotr.no) (periodevis feil med
teller)
Skrei Convention (www.skrei.net)
Fotosamlinga Narvik (www.gamlenarvik.no)
CINE wayfinder (www.cinewayfinder.eu) – lansering i 2020
Skatter i fjell (www.skatterifjell.no)
Gamle Narvik (www.gamlenarvik.no)
Sortland Museum (www.sortlandmuseum.no) (har ikke
teller)
Hurtigrutemuseet (https://hurtigrutemuseet.com) –
lansering i 2020 (har ikke teller)

88 985 besøk / 101 536 antall sidevisninger
Flere sider har ikke tellere/tellere er ute av drift i perioder. Det
er rimelig å anta at reelt antall sidebesøk er høyere, estimert ca.

125 500
fotosamlinga.no ble lagt ned i 2020 pga. usikker software.
Vi deler også innhold på
Digitalt Museum
CINE NPA

STATISTIKK
Sosiale medier, totalt antall følgere
Instagram 16 789
Facebook 42 313
Totalt 59 102
Tallene oppgir antall følgere, ikke antall visninger. Noen innlegg
har hatt svært mange visninger. Tallene er unntatt digitale
formidlingstiltak.
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4.5.2.2

Sosiale media

Besøksstedene har lagt ekstra vekt på synlighet i sosiale medier for å skape reiselyst og være en positiv
bidragsyter som møtested i lokalsamfunnene. Våren 2020 satte vi i gang kampanjen «21 museer – 1000
historier» for ytterligere å binde sammen besøksstedene våre. Facebook er vår viktigste SoMe-kanal, vi
arbeider også med Instagram samt ivaretar vår tilstedeværelse i Google min bedrift og Trip Advisor.

4.5.2.3

Aktiviteter både gjennom digitale flater og på fysiske arenaer

Gjennom 2020 ble digital, live kommunikasjon via Zoom, Facebook, Vimeo, YouTube og andre plattformer
tatt i bruk, hovedsakelig har dette foregått via prosjektene CINE og SKREI Convention. I tillegg har podkasten
«Ekspedert» hatt mange sendinger. Digital kompetanse kan danne grunnlag for senere muligheter, både
forretningsmessige og gjennom å skape arenaer hvor både et svært stort publikum og nisjer kan «gå på
museum».
4.5.2.4

Media

Vi har oppnådd mange gode innslag i media, både
regionalt og internasjonalt, på trykk, i radio og på tv. Det
er god spredning på hvem som får oppmerksomhet i
media, selv om det naturlig nok er mest om de største
prosjektene og best besøkte enhetene.
SKREI Convention har oppnådd fem artikler i nasjonal
italiensk presse og to artikler i European Hansemuseums
nyhetsbrev. CINE har oppnådd flere avisartikler i irske
aviser. Museum Nords direktør ble intervjuet av NRK
Nordland i forbindelse med at SKREI fikk kr 30 000 000
fra Nordland fylkeskommune. Det ble offentliggjort at
Lofotr Vikingmuseum har vært studie- og
inspirasjonssted for en av verdens største spillutviklere i
forbindelse med nytt spill. Se flere eksempler i grønn
boks.

4.5.3 Salg og distribusjon
Enheter som har deltatt aktivt på B2B
(Business2Business; salgsaktiviteter rettet mot selgere,
ikke sluttforbrukere) følger selv opp sine kontakter i disse
markedene. Informasjon om Museum Nords tilbud på
besøksstedene spres i lokale og regionale nettverk, samt
gjennom aktiv utkjøring og utsending av informasjon.
Museene samarbeider regionvis om dette, og i 2020

FAKTA
Mye fin medieoppmerksomhet i 2020
-

-

Neptun Sildoljefabrikk og Melbo Hovedgård: location for
innspilling av barne-tv-serien «Rabalder», NRK
Hurtigrutemuseet: mange medieoppslag, særlig relatert til
bygget
Hurtigrutemuseet: NRK sommerbilen med flott innslag;
enhetsleder Lina Vibe og daglig leder for Stiftelsen MS
Finnmarken Sten Magne Engen
SKREI: positive oppslag ifbm. besøk av kulturminister Abid
Raja i august
Andøymuseet/Andenes fyr: besøk av HMK Kronprins
Haakon Magnus
Lofotr Vikingmuseum: reise- og håndverksbloggerne «Arne
& Carlos»
Sortland Museum: stor mediedekning ifbm. utstillingen
«Seabed», nasjonalt og lokalt
Lofoten Krigsminnemuseum: lang sendetid på «Team
Bachstad» (NRK)
Narvik Museum: positive medieoppslag ifbm. lansering av
podkasten «Ekspedert»
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FAKTA

samarbeidet vi mer enn noensinne før, på tvers av
regiongrenser, blant annet gjennom plakat-distribusjon.

Museum Nord har endret navn på flere enheter
i 2020
Flere museer byttet navn i 2020 for bedre å kommunisere
innholdet til publikum.

Via kanaler hos destinasjonsselskap og landsdelsselskap
Sørvågen Radio – et telemuseum (tidl. Norsk Telemuseum
deltar vi i kampanjer, annonserer eller er til stede på
avd. Sørvågen)
annen måte. Vi deltar på B2B-arrangementer som NTW
Melbo Hovedgård (tidl. Vesterålsmuseet)
(Norwegian Travel Workshop), VAE (Visit Arctic Europe)
Neptun Sildoljefabrikk (tidl. Norsk Fiskeindustrimuseum)
og mer. Visningsturer for turoperatører og pressebesøk
Narvik Museum (tidligere Museum Nord Narvik)
blir også svært høyt prioritert. Alle disse kanalene har
blitt vedlikeholdt i 2020, og stadig flere medarbeidere i
Museum Nord er involvert (kompetanseøkning). Disse
arrangementene har i 2020 vært på digitale flater. Vi
anser det som viktig å knytte kontakter med turoperatører, incoming-operatører og reisearrangører etc.

Back-end bookingsystem
Vi har brukt mye tid på å finne leverandør med for oss relevante produkter og evne til å tilpasse seg våre
behov. I løpet av vinter 2021, noe forsinket pga. pandemien, venter vi å kunne ta i bruk første versjon av ny
løsning. Plattformen heter «Netflex» og vi forholder oss til selskapet «Aptility» om utviklingen. Målsetningen
er at systemet skal kunne brukes av flere enheter, systemet skal kunne bygges ut til også å håndtere onlinebooking, samhandle med kassasystemer og tillate flere parallelle brukere. Systemet vil også kunne ivareta
våre mål om et CRM-system for å kommunisere med kunder.

4.5.4 Produktutvikling
Flere formidlings- og opplevelsesprodukter som har blitt utviklet i 2019 har kommet i drift i 2020, tilpasset
smittevernsituasjonen. Eksempler på dette er Geobiking, laksemating, formidling av havbruk,
skrapeverksted, utvikling av formidlingstilbud med fokus på sjønære aktiviteter, Lokes runesti,
gjenstandsarkeologi, Hurtigrutemuseet, øl og mjød, digital utstilling «Seabed».
Klyngenettverket Innovative Opplevelser, hvor vi deltar aktivt, har sammen med andre nasjonale
reiselivsklynger i flere år vært en pådriver for utviklingen av et nasjonalt kvalitetssystem, Varde
Opplevelseskvalitet. Bakgrunnen for initiativet er erkjennelsen om at produkter og opplevelser som selges
for en relativ høy pris må holde høy kvalitet – hele tiden. Dessuten er det et stadig sterkere krav fra
internasjonale samarbeidspartnere og distributører om dokumentasjon på at bedriftene legger en
kvalitetsnorm til grunn for sin virksomhet.
Museum Nord er medeier i VARDE og vil i tiden framover bruke systemet for å ivareta publikums og egne
krav til opplevelseskvalitet.

4.5.5 Omdømme
Vi anser at vi har et godt omdømme. Dette vurderer vi ut fra at vi, situasjonen til tross, har oppnådd god
mediedekning av positiv karakter, har et greit antall søkere til ledige stillinger og sommerjobber, på
tilbakemeldinger fra publikum i ulike kanaler og fra hvordan vi oppfatter at omverdenen ser på oss (lokalt,
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regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Museum Nord har vært lead partner i store internasjonale prosjekter,
noe som også må anses å være et utslag av tillit og tiltro til vår kompetanse og kapasitet.

37
Årsrapport 2020

5 ORGANISASJON OG PERSONAL
Organisasjonen har i et vanskelig år vist seg å være svært robust og omstillingsdyktig, og de ansatte har lagt
ned en enorm innsats for å gjøre det beste ut av en utfordrende situasjon. En har i store trekk klart å nå de
målene som ble satt i handlingsplanen for 2020.

5.1 Utvikling av organisasjonen
Museum Nord tok raskt i bruk Microsoft Teams sine løsninger ved starten av pandemien i mars. Arbeidet
med å organisere møter og annen informasjon via Teams har pågått hele året, og har blitt en del av de
ansattes nye hverdag. Dette har uten tvil forbedret og styrket samarbeidsmulighetene på tvers av
organisasjonen.
Det er igangsatt et arbeid med å finne strategier og metoder for å forbedre både intern og ekstern
kommunikasjonsflyt i Museum Nord. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2021.
Arbeidet med å trekke til oss best mulig kompetanse for framtida er også igangsatt. Når det skal utlyses en
stilling, utarbeides det en stillingsanalyse hvor vi kartlegger både behov og ønsket kompetanse til den vi
søker etter. En ser da hele organisasjonen under ett for å finne områder hvor det mangler kompetanse.
Høsten 2020 ble det igangsatt et arbeid for å omorganisere/forbedre arbeidet rundt forskning og utvikling i
Museum Nord (FoU). Dette arbeidet resulterte i at en i oktober sendte ut en intern utlysning på følgende
stillinger til FoU:
•
•
•
•
•

leder FoU (50 % stilling)
fagansvarlig forvaltning (100 % stilling)
fagansvarlig forskning (50 % stilling)
fagansvarlig formidling (50 % stilling)
fagansvarlig utstilling (50 % stilling)

I løpet av november ble samtlige stillinger besatt, og
FoU er nå en egen enhet som består av overnevnte
stillinger, tre deltidsstillinger som professor II,
markedssjef og direktør. FoU vil bl.a. være ansvarlig for
å styrke prosjektbasert samarbeid på tvers i
organisasjonen ut fra den erfaringen og kompetansen vi
har internt i virksomheten.
Det har over tid ligget i kortene at det vil bli gjort noen
organisatoriske endringer ved museene i Hadsel.
Enhetsleder ved Melbo Hovedgård sluttet i Museum
Nord i august, og enhetsleder ved Neptun
Sildoljefabrikk har vært sykmeldt stort sett hele 2020.
Dette arbeidet har også vært skissert i avd. Vesterålens

FAKTA
Mange av våre ansatte blir værende i Museum
Nord.
Nyansatt i

Antall
personer

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020

1
1
4
2
2
4
8
2
7
1
3
6
6
3

År i
Museum
Nord
16
14
13
12
11
10
9
7
6
5
3
2
1
0
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handlingsplan for 2020. Omorganiseringen har imidlertid blitt satt på vent grunnet etableringen av nytt
Hurtigrutemuseum på Stokmarknes.
I avd. Vågan har det vært en prosess med å se hvilke oppgaver som kan samordnes på tvers av enhetene. Et
av målene for dette arbeidet var å opprette en stilling som skal jobbe med arrangement og formidling på
tvers av enhetene i Vågan. Målet ble oppnådd, og det ble ansatt en person i denne stillingen med oppstart i
januar 2021. Prosessen må uansett sees i lys av den framtidige realiseringen av SKREI og vil fortsette inn i
2021. Prosessen vil sannsynligvis stoppe noe opp da nåværende avdelingsdirektør har sagt opp sin stilling og
slutter i mars 2021.
Ved Lofotr ble bruk av «Tidsbanken» innført som et prøveprosjekt. Tidsbanken er et registreringsvektøy for
timer, ev. sykefravær og arbeidslister, som skal brukes av sesongansatte i LND. Det er et mål at Tidsbanken
skal brukes ved alle enhetene som har sesongansatte. Tidsbanken vil lette lønnsarbeidet i og med at den
enkelte ansatte registrerer sin arbeidstid elektronisk mot tidligere manuell registrering, og i tillegg vil det
forhåpentligvis bli enklere også å sette opp arbeidslister og distribuere disse til de ansatte. Det ser så langt ut
til å ha fungert bra, men det kommer tilbakemeldinger om at «noe» fremdeles mangler for optimal
utnyttelse av systemet.

5.1.1 Personell
Ansatte og årsverk

Fast ansatte
Midlertidig ansatte
Tiltak
Lærlinger
Sum
Fordeling
Daglig leder
Faglig ansatte
Ansatte
administrasjon
Teknisk ansatt

Kvinner
Antall
Årsverk
22
19,36
5
2,11
0
0,00
0
0,00
27
21,47

Menn
Antall
Årsverk
30
24,35
7
1,25
3
1,83
0
0,00
40
27,43

0
16

0,00
14,27

1
18

1,00
9,83

9

6,70

5

4,33

1

0,50

16

12,28

(Tabellen viser antall ansatte og årsverk fordelt på kjønn, ansettelsesforhold og arbeidsoppgaver. Avvik i antall kvinner
og fordeling på arbeidsoppgaver skyldes at en ansatt fikk fast ansettelse i perioden og derfor er beregna både som fast
og midlertidig ansatt.)

Virksomheten har i 2020 hatt to personer på varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet samt en person på
lønnstilskudd fra NAV. Avdelingene i Museum Nord har ellers et godt samarbeid med de lokale NAVkontorene, og har til stadighet inne personer på arbeidsutprøvinger mv.
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Museum Nord har ikke engasjert lærlinger i 2020, men datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS har i løpet av
2020 avsluttet engasjementet til en lærling og engasjert en ny innenfor reiselivsfaget.
Avganger og nye ansettelser
En fast ansatt har gått av med pensjon i løpet av 2020, mens tre har sagt opp sine stillinger og sluttet i
Museum Nord. Det er gjort fire nye faste ansettelser i løpet av 2020, og fire av våre ansatte har fått helt eller
delvis nye stillinger via en intern utlysning på høsten. Det ble også i løpet av høsten kjørt
ansettelsesprosesser ved hhv. Norsk Fiskeværsmuseum på Å (konservator), avd. Vågan (formidlings- og
arrangementsansvarlig) og Hurtigrutemuseet (ansvarlig kommersiell drift og salg) med oppstart i stillingene i
løpet av vinteren 2021.

5.2 Sykefravær
Type fravær/år

2020

2019

Totalt sykefravær
1—3 dager egenmeldt

8,10 %
0,48 %

5,10 %
0,74 %

1—3 dager legemeldt

0,12 %

0,14 %

4—16 dager egenmeldt

0,17 %

0,03 %

4—16 dager legemeldt
Over 16 dager (legemeldt)

0,51 %
6,83 %

0,09 %
4,10 %

Over 8 uker (legemeldt)

6,03 %

3,64 %

Det totale sykefraværet har vært betydelig høyere i 2020 sammenlignet med året før, og årsaken er at det i
2020 har vært en større andel langtidssykmeldte enn året før. Ingen av tilfellene skyldes forhold på
arbeidsplassen, men har vært avklarte tilfeller mht. den enkelte ansattes egen helse.
Vi ser også at det er noen endringer i andelen egenmeldte og legemeldte fraværsdager ut over tre dager.
Dette kan skyldes at vi iht. den nye IA-avtalen fra 1.1.2020 forholder oss til folketrygdlovens bestemmelser
som sier at egenmeldingsretten er fire perioder av tre dager de siste 12 måneder, mot tidligere inntil 24
dager de siste 12 måneder. På grunn av koronaepidemien ble retten til egenmeldt sykefravær midlertidig
utvidet i 2020, så vi har vært svært fleksible med å godkjenne egenmeldinger ut over det folketrygdlovens
bestemmelser sier.
Museum Nord har over flere år hatt svært lavt korttidsfravær (1–16 dager), og den trenden fortsetter også i
2020.
Virksomheten har hatt ett sykefravær relatert til koronapandemien. Dette var importert smitte etter
utenlandsreise i mars, og den ansatte gikk rett i karantene/isolasjon ved hjemkomst. Vi har ikke hatt noe
fravær relatert til lokale eller regionale smitteutbrudd.
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5.3 Helse, miljø og sikkerhet
•
•
•
•

•

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt tre møter i 2020, og har behandlet 26 saker. Det var opprinnelig
satt opp fire møter, men ett møte ble avlyst pga. sykdom.
Det er ikke registrert noen egenmeldinger eller annet sykefravær som skyldes forhold på arbeidsplassen.
En har mottatt ett varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varselet gjaldt verbal trakassering,
og ble løst på laveste nivå iht. retningslinjene for denne type saker.
Det er ikke registrert arbeidsulykker med personskader i 2020. Det er registrert ett arbeidsuhell hvor en
ansatt veltet med motorisert traktorklipper, men takket være bruk av sikkerhetsutstyr ble det ingen
personskader.
Det ble ikke avholdt personalsamling i 2020 pga. koronapandemien.

Vi har ikke mottatt varsler eller sett andre indikasjoner som tilsier at det er dårlig arbeidsmiljø i Museum
Nord. Det eneste som kan avdekke et evt. dårlig arbeidsmiljø er enten en konkret varsling (eller flere), eller å
gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse.
Avdelingene har godt samarbeid med sine bedriftshelsetjenester.
Samtlige museer ble stengt i mars på grunn av koronapandemien. Ledergruppa og annet nøkkelpersonell
hadde i mars og april nesten daglige møter hvor situasjonen ble diskutert og vurdert. Konsekvensen av den
nasjonale nedstengningen ble at flesteparten av de ansatte i Lofotr Næringsdrift AS ble permittert. Ingen
ansatte i Museum Nord ble permittert. Det ble også fram mot åpning av samfunnet igjen i juni gjort en svært
stor og god jobb for å få på plass rutiner for å hindre spredning av smitte.

5.4 Arbeidet i avdelingene
Ofoten

•

•
•
•
•
•
•
•

Det er fire fast ansatte. I tillegg arbeidet en person på IKT drift på timebasis (ca. 10 % stilling), og i mai
ansatte vi en museumsmedarbeider i 50 % stilling på tilskudd i samarbeid med NAV (varig tilrettelagt i
ordinær virksomhet).
Avdelingen har hovedkontor i Narvik. Fra mai til oktober er ansatte fordelt over alle enhetene med ulike
gjøremål.
Organiseringen har sine fordeler ved at vi oppnår tett samarbeid og kommunikasjon. Det er også
ulemper med denne type organisering da tilstedeværelsen i Kjøpsvik og Korsnes er svært begrenset.
Vedlikeholdsoppgaver utføres periodevis ved de enkelte enheter.
Revisjon av HMS og internkontroll ble gjennomført i høst og er oppdatert i Sticos.
Årsrapport for Miljøfyrtårn bedrift ble levert i april, og organisasjonen har godkjent internkontrollsystem
lagt inn i Sticos.
Sykefraværet er stabilt lavt, og det gjennomføres oppfølgingsplaner der det er nødvendig.
Av kompetanseheving har vi gjennomført kurs i Primus, klasse BE og utvidete førstehjelpskurs (WFR).

Vest-Lofoten
• Årlig aktivitet og kontinuerlig pågående HMS-arbeid er gjennomført nesten som normalt. Vi har gjort
avtale med bedriftshelsetjenesten om deltakelse i vernerunder, arrangering av førstehjelpskurs og
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

foredrag om arbeidsmiljø. Foredraget for de ansatte utgikk pga. smittevern. Førstehjelpskurs og
brannøvelse/brannkurs ble gjennomført med et begrenset antall ansatte.
Arbeidet med risikovurderinger ble intensivert for å få smittevernsrisikoen vurdert på alle
aktivitetsområder.
Det ble gjennomført vernerunder ved Lofotr, Norsk Fiskeværsmuseum og Sørvågen Radio.
Vernerundene, der også bedriftshelsetjenesten deltok, hadde i 2020 ett fokus: Tilrettelegging for
smittevern.
Medarbeidersamtaler med alle fast ansatte i avd. Vest-Lofoten er gjennomført.
Pandemien har medført noe bruk av hjemmekontor, men vi bor spredt uten et godt tilpasset
kollektivtilbud. Vi kjører til jobb alene i egne biler, og alle har egne kontorer. På møterom og spiserom
begrenser vi oppholdet og holder riktig minimumsavstand.
Da museet måtte stenge 12. mars, kansellerte vi allerede inngåtte arbeidskontrakter med utenlandske
personer. Det ble ansatt langt færre sesongarbeidere enn i et normalår, og sesongkontraktene var
kortvarige, med mulighet for forlengelse. Utover høsten har flere av de ansatte i datterselskapet Lofotr
Næringsdrift AS blitt permittert. Andre går nå på dagpenger.
For de fast ansatte i Museum Nord har mye av arbeidstiden gått med til risikovurderinger, tilrettelegging
for smittevern og oppfølging av både sesongansatte og publikum i forhold til smittevernstiltak.
Et konkret sikringstiltak som ble gjennomført var brannsikring av bålplass i skogen ved Lofotr.
Det ble også laget en branninstruks-video som skal hjelpe oss i det videre arbeidet med opplæring av
ansatte.
Det var planlagt å få produsert regntett vikinghyre til utearbeidende medarbeidere. Produksjonen kunne
ikke settes i bestilling pga. dårlig økonomi.

Vesterålen
• Ambisjonen om å samle de ansatte i Hadsel på Hurtigrutemuseet ble skjøvet ut i tid, da det viste seg at
museet ikke ble ferdig i 2020.
• I løpet av året har en enhetsleder sluttet i Museum Nord, og en har vært delvis ute av organisasjonen.
Behovet for en klarere samordning av ressursene gjennom en leder i Hadsel er stort og må følges opp i
2021.
• Gjennom HRM-prosjektet ligger det mye læring og erfaring i å utvikle samarbeid på tvers, gjennom fag
og effektivisering.
• Prosjektorganiseringen av et forvaltningsteam med en leder gir oss en god pekepinn på hvordan
samlingsforvaltningen bør organiseres og formaliseres framover.
• En stor og viktig jobb var å følge opp alt av informasjon om smittevernregler/prosedyrer. Disse var i aktiv
bruk med føring av dagsansvarlig, gjestelister, vaskerutiner, internrutiner og oppfølging av de
besøkende.
Vågan
• Med redusert personale på sesongansatte, midlertidige vaktlister med 14 dagers intervall samt
utsettelse av tilsetting av ny fast ansatt til slutten av året, har denne bemanningsløsningen ikke vært
optimal; dette sett i lys av koronasituasjonen og behov for å holde kostnadene nede.
• De ansatte har virkelig stått på og gjort en fantastisk innsats i et svært utfordrende år, parallelt med
pandemi, smittevernhåndtering og samtidig å skulle ivareta øvrige oppgaver. Oppfølging og
dokumentasjon samt rapportering av ekstra renholdstiltak og prosedyrer, har, sammen med merarbeid
innen publikumsrettede oppgaver, vært krevende, og for enkelte blant de fast ansatte har dette tatt tid
vekk fra faglig og kontoradministrativt arbeid. Dette har også medført forskjøvet arbeidstid på hverdager
og i helgene under sommersesongen for flere av de fast ansatte. Avdelingen har også flere ansatte som
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•

•
•

•

•

•

•

jobber på tvers i Museum Nord, både i større prosjekter og i faglige nettverk, noe som til tider kan være
en utfordring i lys av andre oppgaver som skal ivaretas.
Kartlegging av kompetanse og behov med mål om utvikling av organisasjonen i avdelingen ble igangsatt
høsten 2020, der vi arrangerte intern workshop med alle fast ansatte. Mange gode innspill kom inn mht.
framtidige felles driftsoppgaver og kompetansebehov i forbindelse med ny ansettelse.
Stillingen som formidlings- og arrangementsansvarlig ble klar rett før årets slutt med oppstart januar
2021.
Flere møter har vært avholdt med avdelingsdirektør i Vesterålen, direktør i Museum Nord, ansatt i
Kystverkmusa og avdelingsdirektør i Vågan for en nærmere gjennomgang av arbeidsfordeling og
ressursbruk i Museum Nord og avdelingene i Vågan / Vesterålen. Arbeidet pågår utover i 2021.
Av kurs- og kompetanseheving har en ansatt gjennomført opplevelseskurs i regi av Høve Støtt. En ansatt
har deltatt på webinar-serien ReisNord med tema digital markedsføring (seks nettsamlinger). En ansatt
mottok gratis coaching i regi av InnOpp i mai/juni. Avdelingen har også vært representert på webinarrekka Kraftsamling om reiseliv i Nord, samt VAE II – «How to make good content for Social media». Fire
ansatte har utført seks pålagte kurs innen dyrevelferd og rømning. Bygningsvernleder deltok på Primuskurs i februar.
I forbindelse med utarbeidelser av smittevernrutiner og tilrettelegging for publikum og ansatte, leide vi
inn HMS Vågan, som gjennomgikk alle enheter og kvalitetssikret alle rutiner og prosedyrer som ble
utarbeidet i avdelingen i forbindelse med koronasituasjonen. Egne rapporter fra hver enhet foreligger.
Kurs i akutt sårskade og HLR for fast ansatte og sesongansatte ble gjennomført i regi av HMS Vågan i
juni. Planlagt brannøvelse med Vågan brann- og feiervesen ble ikke utført da de ikke påtok seg dette i
forbindelse med korona. Det utarbeides årlig HMS handlingsplan i avdelingen i samarbeid med HMS
Vågan.
En ansatt har deltatt i faghistorisk gruppe på Hurtigrutemuseet og overtok fra august ansvaret som
fagleder for utstillingene. En ansatt har deltatt aktivt i samlingsforvaltningsgruppa på tvers i Museum
Nord. En ansatt har deltatt i formidlingsgruppa byggetrinn 3 Lofotr. En ansatt har deltatt i det nasjonale
nettverket for fiskerihistorie og kystkultur. En ansatt har deltatt i et kunstfaglig nettverkssamarbeid med
LAG – Lofoten Art Galleries.
Avdelingen tok i bruk Teams allerede høsten 2019 og ble et verktøy vi virkelig fikk bruk for i 2020.
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Utstilling Seabed. Foto: Sortland Museum

6 SÆRLIGE SAMARBEID OG NETTVERK
Museum Nord har samarbeidsforpliktelser som går mye dypere enn et partnerskap eller et nettverk. Vi er en
del av Kystverkmusea, et museum som er forankret i flere kystmuseer og opererer på tverregionalt nivå som
et uavhengig museum. Vi jobber også i tett samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap om et
kulturelt, regionovergripende ansvarsområde innen kunst og forskning.
Museum Nord har et sterkt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk som vi vedlikeholder og
utvider på et kontinuerlig nivå.
2020 var et vanskelig år for nettverksbygging, men likevel også et spesielt år for å revurdere
reisearrangement og globale, digitale muligheter med nettverkspotensiale.

6.1 Kystverkmusea oppdragsarbeid
Museum Nord representerer region Nordland i Kystverkmusea. Det er spesielt
avdelingene Lofotmuseet og Andøymuseet som fokuserer på den maritime infrastrukturen. Her arbeides det
med fyr- og havnehistorie.
Kystverkmuseas satsning i 2020 har vært losjubileet Los 300. Til jubileet har det vært jobbet med
artikkelsamling, utstilling, tokt med «Gamle Oksøy» og en arrangementsrekke langs hele kysten knyttet til
toktet. Kystverkmusea har i 2020 prioritert Hurtigrutemuseet, og store ressurser har vært satt inn i
utstillingsarbeidet der. Kristine Moltu har vært inne i HRM-prosjektet i ca. 80–90% stilling fra høsten 2020.
Hun har også deltatt i faghistorisk gruppe på Hurtigrutemuseet.
Oppfølging av Kystverkmuseas administrasjon er gjennomført. Det har vært nettverksmøter, deltakelse i
aktiviteter, direktørmøter i februar og juni og fagrådsmøter fysisk og på Teams (åtte stk.).
Planlagte fellesaktiviteter i tilknytning til Los 300 er utsatt til 2021. Forberedelse til LOS 2020
– arrangementer på Andenes og Stokmarknes – ble utsatt til 2021 pga. korona-situasjonen. Utstillinga Los
300 er ferdigstilt og skal vises for publikum i 2021. I Museum Nord har det vært jobbet med
utstillingsinnhold og forberedelser til arrangement på Andøymuseet.
Skilting av freda fiskerihavner er utført; det gjelder Nesland stø og Vardø molo.

6.2 Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap og Museum Nords samarbeid
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) og Museum Nord (MN) formaliserte sitt
partnerskap ved å utvikle og signere en samarbeidsavtale i 2018, i tråd med Kulturdepartementets
ønsker. Som et resultat av dette har samarbeidet mellom de to organisasjonene økt hvert år, på flere
nivåer: Praktisk programmering, gjennomføring og felles markedsføring av arrangementer, samt
deling av kunnskap i dialog rundt konseptuell utvikling og strategisk tenkning. I 2020 har vi jobbet
med følgende:
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Praktisk programmering og felles markedsføring
NAKV og Sortland Museum har vært programpartnere gjennom å organisere ulike arrangementer
som:
o Forskningsspesial for barn og unge i Kulturfabrikken på Sortland med aktiviteter på
Tanglab og Seabed-utstillinga
o Produksjon og formidling av SEABED TV – vitenskap for barn
o Fagforedrag og skoleforedrag med marinbiolog Henning Røed i Vesterålen
o Samproduksjon av valgvake på Kulturfabrikken i forbindelse med det amerikanske valget:
et hybridarrangement med fysiske gjester, on-line intervjuer og live music og live
streaming
o Ane Høyem, kurator ved Sortland Museum, var invitert på NAKVs styresamling i oktober
for å informere om museets arbeid, prosjekter og mulig samarbeid
o Noen planlagte arrangementer ble korona-forskjøvet

•

•

MN og NAKV har promotert hverandres arrangementer og aktiviteter, f.eks. CINE TALKS

•

NAKV har invitert kurator Malin Overholth ved Galleri Espolin i Kabelvåg for å styrke den
kunstfaglige delen av prosjektet Air Vesteraalen (AirV), et fireårig kunstresidensprosjekt initiert
av NAKV. De andre museene i Vesterålen som er med i prosjektet er Melbo Hovedgård, Neptun
Sildoljefabrikk, Sortland Museum og Bø Museum. I tillegg er alle kommunene med i prosjektet.
Hovedpartnere er NAKV, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum Nord.

Deling av kunnskap og kommunikasjon om konseptuell utvikling og strategi
•

•
•

Fellesmøte mellom styrene i NAKV og MN ble avholdt i februar 2020. NAKV ble også invitert med
på fellesmøte med alle museumsstyrene i Nordland, med innlegg med fokus på historikk og status
rundt Nordlandsjekta Brødrene, og informasjon rundt hva NAKV tilbyr av aktiviteter og mulig
samarbeid.
NAKV og MN jobbet sommeren 2020 fram et felles innspill til regjeringens Nordområdemelding.
Regelmessige møter mellom Maria Johansen, daglig leder NAKV, og Anna Vermehren,
prosjektleder FoU i Museum Nord, for å utveksle organisasjonskunnskap, styrke strategisk
tenkning og identifisere samarbeidsarbeidsområder og framtidige muligheter.

Dette praktiske og utviklende arbeidet har styrket begge organisasjonene.

6.3 Eiere og lokale nettverk
I 2020 har Museum Nord startet en prosess for å kartlegge gjeldende konsolideringsavtaler og evaluere
disse. Målsetningen er et enklere og mer oversiktlig eierskap og avtaler for oss å forholde oss til i framtiden.
Vi har også kartlagt tendenser og føringer på museumssektoren generelt og har fastsatt en rekkefølge for
museene det skal forhandles nye avtaler for de neste årene. Museum Nord ønsker en avtalemodell og
eiermodell med kommuner som sterke eiere. Kommunene er sentrale og har ofte en kombinert rolle som
eiere av større museumsanlegg og tilskuddsytere. Advokatfirma Øraker i samarbeid med Museum Nord lager
utkast til nye konsolideringsavtaler nå.
I løpet av 2020 har det vært gjennomført workshop og møter med eiere i Vågan-avdelingen i forbindelse
med SKREI-prosjektet. Fusjonering av Lofotakvariet AS og Galleri Espolin til SKREI Eiendom AS skjedde 1. juli
2020, og det jobbes med utkast til nye samarbeidsavtaler. Vi ser viktigheten av å sikre god dialog og
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møteplasser med alle eiere i det videre arbeidet. Skrei Eiendom As har ved flere anledninger bidratt til
positiv utvikling i avdelingen og bidratt med økonomiske midler til flere tiltak.
Avdeling Ofoten startet året med å forholde seg til en ny kommune. Kommunene Tysfjord, Ballangen og
Narvik ble fra 1. januar 2020 slått sammen til én ny kommune: Narvik kommune. I forkant av
kommunesammenslåingen sendte avdelingen henstilling vedr. samarbeid til de ulike nemnder, kommuner
og eiere av samlinger og bygninger. Det har kommet ulike tilbakemeldinger på hvordan samarbeidet ønskes
videreført, og fra kommunens side prolongeres konsolideringsavtalene inntil nye avtaler er framforhandlet.
Museum Nord har hatt et dialogmøte med Narvik kommune som et ledd i dette viktige arbeidet. Per i dag
forholder avdelingen seg til at vi har museumsanlegg på Korsnes i Hamarøy kommune, og Kjøpsvik,
Ballangen og Narvik i Narvik kommune.
I tillegg til dette arbeidet har Museum Nords enheter deltatt i flere lokale grupper og foreninger.
Aktiv deltakelse i lokale nettverk 2020
Avdeling Vågan

Avdeling Vest-Lofoten

Vågan kommune – kommunedelplan Kabelvåg DIVE
Vågan Historielag
Bilder fra Norge 1940–45
Gamle Svolvær
Kystfort
Andre verdenskrig i Nord-Norge
Gamle Kabelvåg

Lofotr AS – forprosjekt Lofotr byggetrinn 3
Lofoten Mat SA
Stiftelsen Gamle Å
SHE Holding (eier på Å)
Vestvågøy historielag, Vestvågøy kommune, Nordland
fylkeskommune og flere lag og foreninger: Arbeid med
tilrettelegging og skilting av kulturminner i Vestvågøy

Avdeling Ofoten

Avdeling Vesterålen

Arctic Kids Festival – samarbeidsnettverk
Futurum/Stetindprosjektet – bærekraftsnettverk
Foreningen Ofoten Museum

Flere historielag, kystlag og andre
Sortland kommune – Kulturminneplan
Bø kommune – utvikling av området rundt museet
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap

6.4 Regionale nettverk
I vårt regionale arbeid ser vi etter samarbeid med fylkeskommunen på forskjellige nivåer. Vi har bidratt
aktivt til en strategiprosess for museene i Nordland, blant annet gjennom nettverks-prosjektet KoBiN (Felles
konserverings- og bygningsverntjeneste for museene i Nordland). KoBiNs koordinator Stephanie Backes har
bidratt med sin konservator-kunnskap i planene til SKREIs magasindeler. Jaroslav Bogomolov, konservator i
Ofoten, og bygningsvernleder Roy Inge Pedersen har deltatt i KoBiNs møter og workshop.
Reguleringsplanen til SKREI er nå ute på høring etter en pågående prosess og dialog med Nfk, Vågan
kommune og Riksantikvaren i 2019 og 2020. Vi forventer mindre justeringer med hensyn til å
sikre kvaliteten i prosjektet i forbindelse med ivaretakelse av kulturminner.
Nordland fylkeskommune er svært viktig i samarbeidet om finansiering av museene, både i forhold til
driftsstøtte og i forhold til prosjektstøtte til våre utviklingsprosjekter. I 2020 har Nordland fylkeskommune
bidratt med 7,5 mill. NOK til Museum Nord (drift, SKREI, Hurtigruten).
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Regionalt viktige samarbeidspartnere er også destinasjonsselskapene Destination Lofoten, Visit Vesterålen,
Visit Ofoten, Lofoten Art Galleries, Lofoten Cruise Network og Lofoten Mat. Museene spiller en stor rolle på
en destinasjon, med god anledning til å skape et godt og kunnskapsbasert inntrykk av regionen. Vi arbeider
bevisst med å motvirke at høye besøkstall og krav til kommersielle resultater kan gi «lettvinte» løsninger i
forhold til historieformidling. Museum Nord er av den oppfatning at gode opplevelser og god (korrekt)
formidling henger tett sammen. Derfor deltar vi aktivt gjennom nettverk, styreverv, prosjektdeltakelse mm.
der det er relevant; vi har både kompetansen og kapasiteten.
Prosjektene samarbeider med regionale aktører, for eksempel har SKREI Convention samarbeid med Lofoten
Mat, SALT og Tørrfisk fra Lofoten; Gaia Vesterålen har regionale partnere i Nordlandsforskning, Egga
Utvikling og Deadline Media.
Geir Are Johansen, direktør og Brynjar Pettersen, avdelingsdirektør Vesterålen, har deltatt på møter og
bidratt med museumsfaglig ekspertise og erfaring til The Whale. Styret i Museum Nord har inngått en
intensjonsavtale med sikte på å vurdere framtidig drift av det planlagte anlegget på Andenes, og Museum
Nord er invitert inn i gruppen som arbeider med innholdsplanleggingen.
Museum Nord har deltatt i samtaler og planer for «Bodø 2024» på flere måter. Vi har deltatt i en
arbeidsgruppe for alle museene i Nordland for å utvikle samarbeidsprosjekter for innspill til Bodø 2024programmet. Vi møtte Mette Kaaby, kunstnerisk direktør for Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024, i Galleri
Espolin for å diskutere planene våre for SKREI og dets kunsttilbud. Vi har også vært i samtaler om å
presentere miljøresultatene til Gaia Vesterålen for Bodø 2024. Jon Framnes, avdelingsdirektør Ofoten, har
deltatt på et seminar sammen med andre kulturaktører i Narvik i forbindelse med Bodø 2024. El 12 er et
naturlig bidrag fra Narvik Museum inn mot 2024.
Vi har foreslått å knytte følgende elementer til Bodø 2024: Lofotr i Østerled, lansering av det nye SKREI, Gaia
Vesterålen, Museum Nords kunstprogram, Hurtigrutemuseet.

6.5 Nasjonale nettverk
Museum Nord har gode relasjoner både til Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd (museumsseksjonen),
Riksantikvaren og Norges Museumsforbund.
Vi deltar aktivt i de nasjonale «faglige» museumsnettverkene. I 2020 har flere møter blitt avlyst eller holdt
digitalt pga. korona-situasjonen.
-

-

Museum Nord deltar aktivt i nettverket for Fiskeri og Kystkultur (Museum Vest). Marion Fjelde Larsen er
kontakt for Museum Nord, Kristine Moltu for Kystverkmusea, og begge deltar i møtene. Det planlegges å
søke om ett eller flere forskningsprosjekter blant nettverksmedlemmene. I 2020 ble det gjennomført en
kartlegging av båter ved museene i Nord-Norge, etter initiativ fra Jektefartsmuseet.
Jon Framnes, avdelingsdirektør Ofoten, har meldt seg inn i nettverk Bergverk, men det var ingen
aktivitet i 2020.
Nasjonalt nettverk for Sjøfart hadde planlagt en konferanse, men den ble avlyst grunnet koronapandemien. Avdeling Vesterålen har deltatt i møter vedr. framtidig organisering av nettverket.
Gro Rundfloen har deltatt i nasjonalt nettverk for Botaniske Hager.
Anne Lise Fløttum, avdelingsdirektør Vågan, har meldt seg inn i nasjonalt nettverk for Kulturlandskap,
men det var ingen aktivitet i 2020.
Morten Halvorsen, forskningsleder, var representant til nasjonalt nettverk for Herregårder. Det var
ingen møter i 2020.
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-

Roy Pedersen, bygningsvernleder, var
representant til nasjonalt nettverk for
Tradisjonshåndverk og bygningsvern. Det var
ingen møter i 2020.

Fred Martinussen og Brynjar Pettersen har
representert Neptun i nettverket for Teknisk
industrielle kulturminner, som omhandler
Riksantikvarens 15 utvalgte anlegg. I forbindelse
med at RA nå har overført tilskuddsposten til
fylkeskommunene, har de samme anleggene gått
sammen og etablert foreningen Norsk
industriarv. Dette skal være en aktiv forening
som ivaretar interessene til de 15 tekniske og
industrielle kulturminnene og industriarven i
Norge.

NETTVERK
SKREI Conventions nasjonale og internasjonale
partnere 2018–2020
Ílhavo Maritime Museum – hovedpartner

Portugal

Association of Friends of the Museum of Ílhavo –
kunnskapsutveksling / formidling

Portugal

Hotel Montebello – chef in residence

Portugal

University of Aveiro – forskning

Portugal

Confraternita Gastronomica do Bacalhau – formidling

Portugal

Sr. Bacalhau – guiding

Portugal

MARPRO Conservacao de Especies Marinhas
Protegidas – forskning

Portugal

University of London – antropologisk forskning /
publisering

Storbritannia

Avdeling Ofoten har kontinuerlig samarbeid med
Norsk jernbanemuseum. Hovedtema for
samarbeidet er konservatorbistand til EL 12prosjektet.

Curated Place – kunnskapsutveksling

Storbritannia

Glasgow School of Art – konseptutvikling skrei.net

Storbritannia

European Hansemuseum – kunnskapsutveksling,
konferanse, programmering

Tyskland

Lofotakvariet er i god, løpende dialog og kontakt
med akvariene i Norge for å dele kunnskap.

CERS Italia – hovedpartner

Italia

La Confraternita Baccalà alla Vicentina –
kunnskapsutveksling

Italia

Arte Laguna – kunstnerresidens utvikling,
markedsføring

Italia

Sandrigo Tørrfiskfestival – kunnskapsutveksling

Italia

University of Lapland, Arctic Center –
kunnskapsutveksling

Finland

Nyvågar Rorbuhotell – kunstnerresidens

Norge

Museum Nord har sterke forbindelser til flere
nasjonale og internasjonale universiteter (se
kapittel forskning).

SALT – forskning, workshop

Norge

Nord Universitet – konferanse

Norge

Nordnorsk kunstnersenter – kunnskapsutveksling /
formidling

Norge

6.6 Internasjonale nettverk

Nordland Akademi – dokumentasjon av festival +
konferanse

Norge

MN har styrket sine internasjonale kontakter
gjennom pågående arbeid i internasjonale
prosjekter og nettverk.

Kulturrådet – markedsføring / formidling

Norge

Vågan kommune – kunnskap / råd

Norge

Lofoten Mat – festival, programmering

Norge

I CINE har vi organisert flere partnermøter med
prosjektpartnere: Ulster University, Nord-Irland;

Universitetet i Tromsø – kunnskap

Norge

Røst kommune – kunstnerisk bidrag / formidling

Norge

Kristine Moltu er kontakt for Kystverkmusea. Det
nasjonale nettverket for fiskeri og kystkultur og
Kystverkmusea legger ofte møter parallelt.

Andre nasjonale nettverk våre ansatte deltar i er
Innovative Opplevelser, Nordnorsk Reiseliv, Visit
Norway, Visit Arctic Europe og Virke nettverk for
museer og reiseliv.
Museum Nord er medeier i VARDE
Opplevelseskvalitet.
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Donegal County Museum, Irland; Gunnarstoffnun, Island; Locatify, Iceland; Timespan, Skottland; University
of St Andrews, Skottland; Universitetet i Oslo (nasjonalt) og Aurora Borealis Multimedia (regionalt).
Via SKREI Convention-prosjektet har vi samarbeidet med minimum 14 internasjonale partnere og 11
nasjonale partnere. Dette tar ikke hensyn til det nye nettverket, Friends of Skrei, som vi opprettet som et
resultat av dette prosjektet. Nettverket har for tiden 50 medlemmer.
Forprosjektet til Vikingskipet Lofotrs seilas i Østerled var godt i gang våren 2020, men pandemien satte en
stopper for videre arbeid. I mellomtiden sendte vi søknad til Interreg Kolarctic om støtte til et prosjekt for
båtbygging med kulturell utveksling. Til dette aktiverte vi nettverket vårt i Russland: Northern Maritime
Museum Arkhangelsk, the Pomor Boatbuilding Fellowship i Arkhangelsk, Ministry of Culture Karelia Republic
og Marine Club Polar Odyssey i Petrozavodsk. Søknaden ble ikke innvilget, men vi mottok gode
tilbakemeldinger fra våre russiske partnere om å fortsette å jobbe med tverrkulturelt samarbeid via dette
prosjektet.
Krigsminnemuseet i Svolvær har hatt et prosjekt om det polske troppetransportskipet Chobry som ble senket
i Vestfjorden mai 1940, og har også samarbeidet med Finland vedr. dokumentarfilm.
Lofotr Vikingmuseum er medlem i EXARC og Destination Viking (DVA). Ansatte var påmeldt til konferanse i
EXARC og konferanse og årsmøte i DVA (kansellert pga. pandemien). Avdeling Ofoten har deltatt på seminar
organisert av ERIH, «Work it Out», sammen med denne organisasjonen.
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Abid Rajas besøk,på Lofotakvariet/SKREI. Foto: Museum Nord / Anna Vermehren
Foto: Kjell Ove Storvik

