
 

Program for offisiell åpning av det nye, nasjonale  

Hurtigrutemuseet 
 

 

Fredag 27. august: «Kulturfredag»      
  

11:00  «DS Finmarkens strabasiøse reise fra Nederland til 
Stokmarknes» Film og foredrag ved Stiftelsen Norsk 
Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen.  
Hvor: Storsalen, Hurtigrutens Hus 

12:00–16:00 «Stokmarknesmarked» 
Vi går tilbake til gamle dager i klesstil.  
Hvor: På Richard Withs plass og rundt Hurtigrutemuseet 

12:00–14:00 Åpent museum for entusiaster og veteraner som har jobbet på 
DS Finmarken, MS Finnmarken og andre hurtigruteskip. En sniktitt 
på de restaurerte skipene. NB! Påmelding i forkant er påkrevet. 
Hvor: Hurtigrutemuseet 
Påmelding i forkant til Hurtigrutemuseet til  
epost mai.cathrin.remme@museumnord.no eller  
tlf. 909 96 412 
Vi trenger ditt navn, adresse og telefonnummer.  

13:00 Nordlandsjekta Brødrene legger til kai  
Hvor: På kaikanten utenfor Hurtigrutemuseet 

14:00  Jektekaran spiller 
Hvor: På utescenen utenfor Hurtigrutemuseet 
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Lørdag 28. august 

 

10:00–16:00 «Stokmarknesmarked»  
Vi går tilbake til gamle dager i klesstil.  
Hvor: På Richard Withs plass og rundt Hurtigrutemuseet 

10:00–11:00 Richard With-marsjen – Norges turmarsjforbund (en times marsj) 
Marsjen starter ved Hurtigrutens Hus, påmelding like før start. 

11:00 Konsert på utescenen med ToRaLoo 
Hvor: Utenfor Hurtigrutemuseet 

12:00 Kortesje i havna med gamle Nordlandsbåter.  
Nordlandsbåtene legger til ved flytebrygga ved Rødbrygga.  

12:00 På kaikanten med Erik Bye 
En musikalsk reise med ramsalte viser fra Erik Bye fremført av 
barske karer fra korene i Hadsel, akkompagnert av Stokmarknes 
musikkforening og Distriktsmusikerne i Hadsel.   
Dirigent Stine Sivertsen 
Hvor: Kaifronten foran Hurtigrutemuseet 

13.00 Kulturminister Abid Raja ankommer med båt  
Omvisning i Hurtigrutemuseet for kulturministeren  
Hvor: Kaifronten utenfor Hurtigrutemuseet 

14:15–15:00 Hurtigruteskipet MS Polarlys ankommer.  
Offisiell åpning av det nye, nasjonale Hurtigrutemuseet 
Taler og kunstneriske innslag 
Hvor: Utescenen ved Hurtigrutemuseet 

15:15 Hurtigrutemuseet åpner for øvrig publikum  
Max 200 gjester inne i museet til enhver tid (smittevernhensyn). 
Påmelding. Se lengre ned for informasjon 

15:15 Kapproing  
Kapproing organisert av båtforeninger – Richard With rodde rundt 
for å samle aksjekapital i hele Vesterålen. Hvem er den kjappeste 
gründeren i dag? 

 Stokmarknes skolekorps spiller ved Hurtigrutemuseet  

16:00  «Stokmarknesmarkedet» avslutter  

17:00 Hurtigrutemuseet stenger for dagens besøkende 

19:00 Åpningsarrangementet for spesielt inviterte gjester fortsetter 
(aperitiff og middag)  



 

Søndag 29. august 

10:00–12:00 Lukket omvisning på museet for spesielt inviterte gjester 

12:00–16:00 Hurtigrutemuseet åpner for publikum  
Max 200 gjester inne i museet til enhver tid (smittevernhensyn). 
Påmelding. Se lengre ned for informasjon 

 

Kom om bord! 
I åpningshelga: gratis inngang i Hurtigrutemuseet, både lørdag og søndag 

I samarbeid med smittevernoverlegen i Hadsel kommune har vi besluttet følgende: 

 200 besøkende av gangen 
 

 For at flest mulig skal få anledning til å benytte seg av dette tilbudet begrenser 
vi besøket til to timer. 
 

 Vi tilrettelegger med håndsprit og munnbind i hele museet og oppfordrer alle til 
bruk av munnbind. 
 

 Lister blir lagt utenfor museet lørdag formiddag, hvor man kan registrere 
seg for de ulike tidspunktene: 
Lørdag: 15:00–17:00 
Søndag: 12:00–14:00 og 14:00–16:00 
 

 

Med forbehold om mindre endringer og justeringer i program. 

Vi forholder oss til myndighetenes råd om smittevern. Vi ber deg som gjest om å 
utvise praksis for godt smittevern. Hold god hånd- og hostehygiene. Hold anbefalt 

distanse til andre. Hjertelig velkommen til en innholdsrik og flott markering! 

 

Åpningsarrangementet for Hurtigrutemuseet er et samarbeid mellom  
Hadsel kommune, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og Museum Nord.  

For spørsmål vedrørende utendørsarrangementene, kontakt Hadsel kommune. 

  


