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21 museer – 1000 historier

Produktmanual 2022

Bli kjent med våre 21 museer i Lofoten, Vesterålen og Ofoten
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BLI KJENT MED LANDET VÅRT; de som jobbet i

fjellet, i gruvene og på jordene. Havet har alltid
bydd på store rikdommer for dem som visste
å høste av det. Vikinger, væreiere, handelsfolk
og industriledere – det handler om makt og
handlekraft. Handel og kommunikasjon har
bragt landsdelen og nasjonen Norge rikdom
og utviklingsmuligheter.
Blant annet har kystens riksvei nr. 1 oppstått
i nord, av sterke og målbevisste gründere.
Mange er også hverdagsheltene med sine
bragder av dimensjoner. Å berge kamerater
fra forlis, å brødfø en hel familie av et karrig
jordstykke – dette krevde sin mann – og kvinne.
Under krigen, eller i konfliktfylte situasjoner,

GET TO KNOW NORWAY! Meet those who

worked in the mountains, in the mines and in
the fields. The sea has always offered great
wealth for those who knew how to harvest it –
Vikings, landowners, traders and industrialists
– with power and vigor. Over the years trade
and communication have brought substantial
development and wealth to the region and the
nation.
Among other things, Coastal Highway
1 – an 1100 km-long corridor connecting
communities in the northern part of the country
– was developed by a determined group of
entrepreneurs. Life in the north cultivates
‘everyday heroes’ who demonstrate feats of
amazing dimensions. To save comrades from
shipwreck, to feed a family from barren land,

var livet særdeles krevende for både rik og
fattig. Hverdagen kunne være strevsom,
men heldigvis var det også rom for leven og
moro, for den gode fortellingen, for kunst i
flere former. De mange, forskjellige museene
i Museum Nord byr deg historien: Møt
feskarbonden og andre kvinnfolk.
Bli kjent med høvedsmenn, vikinger og
væreiere. Hør fortellinger om gruveslusker og
rallare. Lær om fiskere, handelsfolk og kunstnere
– hos oss møter du vår fortid, i krig og fred.
La deg engasjere og forbløffe. 21 museer står
klare til å fortelle deg mer enn 1000 historier.
Velkommen!

required strong men – and women. During the
war or conflict situations, life was particularly
difficult for both rich and poor. Daily life could
be hard work but space was always made for
liveliness and fun, for good stories, and for
many forms of art. The many arms of Museum
Nord offer a rich story: Come meet fisherfarmers and other women.
Get to know the captains, vikings and
landowners. Hear tales of miners and navvies.
Learn about fishermen, traders and artists.
We’ll bring you face-to-face with the past of
Northern Norway, in war and peace.
Let yourself be inspired and amazed
– 21 museums are ready to share
a 1000 stories. Welcome!
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Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten

Smak på livet i et levende fiskevær
NORSK FISKEVÆRSMUSEUM

er et av de best bevarte og komplette gamle fiskevær i

Nord-Norge. Oppdag våre autentiske bygninger: båtnaust, trandamperi, husmannsstue, smie, postkontoret, rorbu og bakeri fra 1800-tallet. Du kan bli kjent med det
harde og pittoreske livet i et fiskevær under Lofotfisket og hele året rundt.
Du vil bli guidet gjennom hverdagen til den omreisende fiskeren, de lokale familiene
og væreieren, som styrte fiskeværet fra rundt 1840 til 1960.
Museets berømte bakeri er åpent igjen for besøkende fra 23. mai til 15. september.
Vi tilbyr en bit av Lofotens historie med verdens beste kanelsnurrer, bakt i bakeriets
gamle steinovn fra 1878.
I museumskaféen, som er åpen hver dag fra 23. mai til 30. september kan du nyte en
kopp kaffe og kaker eller nystekte norske vafler.
Gammelbutikken (est. 1843) fungerer som en museumsresepsjon hvor du kan kjøpe
billetter og få informasjon om museet. Butikken har også et bredt utvalg av lokalt
produserte varer, inkludert tørrfisk, lokal litteratur, fiskeutstyr, bøker og et grunnleggende utvalg av dagligvarer. Åpent hele året. Suvenirbutikk og offentlige toaletter
ligger på parkeringsplassen.

Besøksadresse: Å
Postadresse: 8392 Sørvågen
Telefon 76 09 14 88
nfmuseum@museumnord.no

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

02.01.–30.05. Man–fre
01.06.–31.08. Hver dag
01.09.–18.12. Man–fre

PRISER 2022

11–15
11–18
11–15

Voksen
Honnør
Student/barn 6–17 år
Barn 0–5 år

kr 100,kr 90,kr 70,GRATIS

Gruppepriser
10–49 personer
50+ personer

kr 90 p.p.
kr 70 p.p.

For omvisning utenom åpningstid, ta kontakt på
nfmuseum@museumnord.no for pris.

www.museumnord.no //
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Sørvågen Radio – et telemuseum

Lokal og nasjonal telehistorie

HVORFOR GIKK DE FØRSTE TRÅDLØSE morsesignaler i Nord-Europa ut
fra telegrafstasjonen i Sørvågen, langt vest i Lofoten? Dette skjedde
allerede i 1906. Telegrafen ble utbygd så tidlig som i 1861, med
Sørvågen som endestasjon. Hvorfor? Og hvor ble disse signalene
sendt? Til hvilket skip sendte samme stasjon trådløse meldinger i
1908?
Sørvågen Radio gir deg svarene på disse og mange andre spørsmål.
Museet har en rikholdig, spennende samling av nyere og eldre
gjenstander relatert til temaet. Se utstillingen vår av mobiltelefoner,
sammenlign din egen med 1973-utgaven – det er litt av en forskjell!

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
01.06.–30.06. Man–fre
01.07.–31.07. Tir–lør
01.08.–31.08. Man–fre

PRISER 2022
Voksen/senior
Student/barn
Barn 0–5 år

11–15
11–16
11–15
kr 60,kr 30,GRATIS

Alle dager i året kan større og mindre
grupper bestille omvisning i museet.

I museet er det vakre utstillinger som appellerer til mange aldersgrupper og interesser. Informasjonen er rikholdig, visuell og artig.
Her er ikke bare telefoner og gamle sentralbord, men også gode
forklaringer på hvorfor man i Lofoten og Sørvågen var blant de første
til å ta i bruk moderne teknologi.
Museet holder til i Telebygget fra 1914, tegnet av arkitekt Georgine
(Lilla) Hansen (1872–1962), Norges første kvinnelige arkitekt med egen
praksis.

Adresse: Moskenesveien 889,
8392 Sørvågen
Telefon: 76 09 14 88
nfmuseum@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Lofotr Vikingmuseum, Borg i Lofoten

ÅPNINGSTIDER/PRISER

Møt vikingene

ÅPNINGSTIDER 2022

PÅ BORG I LOFOTEN lå det største langhuset kjent fra vikingenes
verden. Her regjerte en av Nord-Norges mektigste vikinghøvdinger sammen med husfrua for mer enn 1000 år siden.
Unike, arkeologiske funn vitner om sterke handelsrelasjoner og
stor rikdom. Høvdinghuset er i dag rekonstruert i full størrelse,
83 meter. Stig inn og kjenn lukten av tjære og bål, studer vakre
utsmykninger, håndverk og arkitektur. Ved sjøen ligger
vikingskipet, klar til seilas om sommeren. Store uteområder.
Besøk høvdinghus, utstillinger, film og museumsbutikken i
museets åpningstid.
Vikinggilde – en middag på vikingers vis – hver kveld for individuelle. Vikinggilde og andre måltider for grupper: hver dag på
forespørsel. Grupper kan bestille aktiviteter, måltider og
omvisninger i perioden 2. januar til 22. desember.
Vikingfestival 3.–7. august 2022: Årets tema er handel og
kulturutveksling.

Prestegårdsveien 4, 8360 Bøstad
Booking: booking@lofotr.no
Telefon: 76 08 49 00/76 15 40 00
E-post: vikingmuseet@lofotr.no

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

02.01.–31.01. Onsdag og lørdag 11–16
01.02.–30.04. Tirsdag–lørdag		 11–16
01.05.–31.05. Hver dag		10–17
01.06.–31.08. Hver dag 		 10–19
01.09.–15.09. Hver dag		 10–17
16.09.–31.10. Mandag–lørdag		 11–16
01.11.–22.12. Onsdag og lørdag 11–16
Grupper som forhåndsbestiller kan komme
hver dag, hele året.

PRISER 2022
02.01.–31.05./01.09.–22.12.
Voksen
kr 180,Barn (6–15 år)
kr 140,Barn under 6 år
kr 0,Honnør/student
kr 170,Familiebillett (2 voksne, 3 barn) kr 570,Grupper (min. 15 personer):
Kontakt booking for priser og reservasjon.
01.06.–31.08.
Voksen
kr 225,Barn (6–15 år)
kr 150,Barn under 6 år
kr 0,Honnør/student
kr 195,Familiebillett (2 voksne, 3 barn) kr 650,Grupper (min. 15 personer):
Kontakt booking for priser og reservasjon.

www.museumnord.no //
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Vestvågøy Museum – Skaftnes og Fygle

Slik levde feskarbonden og familien
SKAFTNES GÅRD LIGGER NYDELIG til mellom hav og grønne lofotfjell,

mellom Sennesvik og Ure på Vestvågøy. Gården består av våningshus,
fjøs, brygge og naust. Husene er åpne for besøkende og guide er
tilgjengelig. Her lærer du historien om feskarbonden, som levde av
både havet og ei til dels karrig jord. Ønsker du å bli kjent med
Lofotens historie skal du bli kjent med feskarbonden.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
SKAFTNES
ÅPNINGSTIDER 2022

15.06.–29.07. Søndag–fredag 11–15
PRISER 2022

Voksen
Barn (6–15 år)
Barn under 6 år
Student/senior
Familie (2 voksne og 3 barn)
Gruppe (over pax) p.p.

kr 100,kr 50,Gratis
kr 50,kr 275,kr 50,-

FYGLE
Fygle Museum holder stengt for besøkende i 2022.

VESTVÅGØY MUSEUM FYGLE består av Gammelskolen (1898) og rorbu

(1834). I den sjarmerende gammelskolen kan du oppleve et klasserom med inventar, i tillegg til utstillinger og innredninger av de øvrige
rommene. Temaer du finner utstillinger om er for eksempel skomakerverkstedet, lærerboligen, tekstilhåndverk og tannlegekontoret.
Gjenstander og miljø fra feskerbonden har fått særskilt mye oppmerksomhet i utstillingen. Både Fygle Museum og Skaftnes Gård
inneholder en mangfoldig samling gjenstander fra Vestvågøys fortid.

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

Booking: booking@lofotr.no
Booking: 76 08 49 00/76 15 40 00
Besøksadresse Skaftnes: Ureveien 106, 8352 Sennesvik
Besøksadresse Fygle: Fygleveien 109, 8370 Leknes

// www.museumnord.no
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Lofotmuseet, Kabelvåg

Lofotfiskeren og væreierens historie
OPPLEV LOFOTFISKETS HISTORIE på en av de best bevarte vær-

eiergårdene i Lofoten. Du kan besøke den staselige væreierboligen
fra 1815, og oppleve autentiske rorbuer og naust med flere typer
nordlandsbåter.
Museet byr på staselige interiører, utstillinger om lofotfisket, tradisjonelt håndverk og en vakker hage med historiske stauder. I den originale krambua kan du kjøpe lokalt produserte varer og gaveartikler.
Lofotmuseet ligger idyllisk til ved havet i et naturskjønt uteområde.
Lofotmuseet er en del av SKREI og ligger i kort gangavstand fra Lofotakvariet og Galleri Espolin. Besøk alle tre med en fellesbillett!
Omvisning til grupper etter avtale.

Storvåganveien
8310 Kabelvåg
Telefon: 901 72 077
Epost: lofotmuseet@museumnord.no

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

ÅPNINGSTIDER/PRISER

ÅPNINGSTIDER 2022
01.01.–31.01.
Stengt
01.02.–28.02. Ons–fre
11–15
11–15
01.03.–30.04. Søn–fre*
01.05.–31.05. Hver dag*
11–15
01.06.–14.08. Hver dag
10–18
15.08.–31.08. Hver dag
11–15
01.09.–30.09. Søn–fre
11–15
01.10.–16.12. Man–fre
11–15
Ellers åpent etter avtale
* Stengt 14.–16. april og 17. mai
For bookinghenvendelser kontakt:
skrei@museumnord.no
PRISER 2022
Voksen
Honnør/student
Barn (5–15 år)
Gruppe (min. 20 p.) p.p.
SKREI fellesbillett

kr 110,kr 90,kr 60,kr 90,-

(inkl. inngang til Lofotmuseet, Galleri Espolin
og Lofotakvariet)

Voksen
kr 260,Barn (3–15 år)
kr 130,Familie (2 voksne, inntil 3 barn) kr 660,-

www.museumnord.no //
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Lofotakvariet, Kabelvåg

Opplev skrei, sel og oter i Lofotakvariet
ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

01.01.–31.01.
01.02.–30.04. Søn–fre*
01.05.–31.05. Hver dag*
01.06.–31.08. Hver dag
01.09.–30.11. Søn–fre
01.12.–31.12.
*Stengt 14.–16. april og 17. mai

Stengt
11–15
11–15
10–18
11–15
Stengt

For bookinghenvendelser kontakt:
skrei@museumnord.no

PRISER 2022

Voksen
kr 140,Honnør/student
kr 120,Barn (3–15 år)
kr 90,Familie (2 voksne, inntil 3 barn) kr 400,Gruppe (min. 20 pers.) p.p.
kr 120,-

PÅ LOFOTAKVARIET KAN DU lære om lofottorsken eller skreien. Skrei er
navnet på den nordøst-arktiske torsken som vandrer fra Barentshavet til Lofoten hver vinter for å gyte, og er basis for lofotfisket om
vinteren. Ved Lofotakvariet kan du også studere de fleste andre fiskeslag, skalldyr og sjødyr som finnes i havområdene rundt Lofoten.

Her finnes basseng med sel, og en egen innhegning for oter. Sommer
og høst er det også egne merder med laks i sjøen der man kan se
fiskeoppdrett på nært hold. Dagens store høydepunkt er mating av sel
og oter.
Lofotakvariet har bildeutstillinger og film, og det er mulig å kjøpe
lofotsuvenirer i suvenirbutikken eller nyte en kopp kaffe i kafeen.
Lofotakvariet er en del av SKREI og ligger i kort gangavstand fra
Lofotmuseet og Galleri Espolin.

SKREI fellesbillett

(inkl. inngang til Lofotmuseet, Galleri Espolin
og Lofotakvariet)

Voksen
kr 260,kr 130,Barn (3–15 år)
Familie (2 voksne, inntil 3 barn) kr 660,-

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

Storvåganveien 28
8310 Kabelvåg
Telefon: 76 07 86 65
lofotakvariet@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Galleri Espolin, Kabelvåg

Kaare Espolin Johnsons kunst
GALLERI ESPOLIN HUSER EN HØVDING i norsk kunst. La deg berøre av kunstneren Kaare
Espolin Johnsons uttrykkskraft der han forteller om landsdelens dramatiske historie og
kystfolkets liv og skjebne.
Det storslåtte lofotlandskapet har inspirert mange kunstnere, men få er så avholdt som
Kaare Espolin Johnson (1907–1994). Med sin karakteristiske skrapeteknikk skildret han
kystfolkets liv, bl.a. med illustrasjoner til boka «Den siste viking» av Johan Bojer. I museet kan du gjøre et dypdykk i Espolins fantastiske billedverden og se en vakker film
hvor Espolin forteller om eget kunstnerskap.
Våre galleriverter gir omvisning i Espolin-utstillingen til annonserte tidspunkt om sommeren, og ellers i året ved henvendelse. I tillegg til de faste utstillingene viser Galleri
Espolin i perioder også gjesteutstillinger, finn oss på Facebook for mer informasjon.
Museet har også en kunst- og gavebutikk, med original grafikk av kunstneren for salg.
Galleri Espolin er en del av SKREI og ligger i kort gangavstand fra Lofotakvariet
og Lofotmuseet.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

Januar
Stengt
01.02.–28.02. Man–fre
11–15
01.03.–30.04. Søn–fre*
11–15
01.05.–31.05. Hver dag*
10–15
01.06.–14.08. Hver dag
10–18
15.08.–31.08. Hver dag
11–15
01.09.–30.09. Søn–fre
11–15
01.10.–16.12. Man–fre
11–15
Ellers åpent etter avtale
*Stengt 14.–16. april og 17. mai
For bookinghenvendelser kontakt:
skrei@museumnord.no

PRISER 2022

Voksen
Honnør/student
Barn (5–15 år)
Gruppe (min. 20 personer) p.p.

kr 110,kr 90,kr 60,kr 90,-

SKREI fellesbillett

Storvåganveien 22
8310 Kabelvåg
Telefon: 76 07 84 05 / 76 15 40 00
galleri-espolin@museumnord.no

(inkl. inngang til Lofotmuseet, Galleri Espolin
og Lofotakvariet)

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier

Voksen
kr 260,Barn (3–15 år)
kr 130,Familie (2 voksne, inntil 3 barn) kr 660,-

www.museumnord.no //
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Lofoten Krigsminnemuseum, Svolvær

Unik samling gjenstander fra 2. verdenskrig
ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
01.01.–31.12. Daglig
18.30–22
Julaften stengt
01.06.–30.09.
10–16
Mandag–fredag
Lørdag–søndag
11–15
Besøk utenom åpningstid kan avtales på
telefon 917 30 328.

PRISER 2022

Voksen
Barn (7–15 år)
Gruppe* (per person)
*Gruppe = minimum 12 personer

kr 100,kr 50,kr 80,-

EN AV NORGES STØRSTE UTSTILLINGER av sjeldne uniformer og

gjenstander fra andre verdenskrig. Lofoten Krigsminnemuseum gir et
unikt historisk bilde av de fem dramatiske årene 1940–1945.
Museet har fått utrolig gode tilbakemeldinger fra hele verden, som en
krigsveteran sa: «Must be one of the best in the world – maybe the
best!» I 2016 fikk Lofoten Krigsminnemuseum TripAdvisors utmerkelse
Certificate of excellence. Dette museet bør du få med deg om du er i
Lofoten!

Besøksadresse:
Fiskergata 17, 8300 Svolvær
Telefon: 917 30 328 / 76 15 40 00
lofoten.krigsminnemuseum@museumnord.no
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Neptun Sildoljefabrikk, Melbu

Et industrieventyr i rustikke omgivelser
Neptun Sildoljefabrikk ligger på Svinøya, på sørsida av Hadseløya
tvers over havneinnløpet til Melbu. Her ble det produsert sildolje i
over 70 år, og er et eksempel på industrialiseringen
av fiskerinæringen fra siste del av 1800-tallet og utover på
1900-tallet. Den ble etablert av Chr. Frederiksen, og var i drift frem
til 1987. Dette er et åpent utendørs museumsanlegg, hvor man kan
møte arbeidsfolk som kan fortelle mer.
Den flotte restauranten Neumann’s Røykeri & Supperclub ligger i
det gamle seperatorrommet, og det kan bookes en unik musikk
opplevelse i en av de tidligere sildoljetankene.

Besøksadresse:
Moloveien 1, 8445 Melbu
Telefon: 76 15 40 00/ 404 48 201
Epost: neptun@museumnord.no

www.museumnord.no //
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Melbo Hovedgård, Melbu

Melbo – gården som ble by over natten
PÅ MELBO HOVEDGÅRD får du høre om et stort industrieventyr fra

forrige århundreskifte. Stedet gikk fra storgård til småby på noen få
tiår, og Chr. Frederiksen ved Melbo Hovedgård hadde en ledende
rolle i omtrent samtlige foretak. Historien fortelles via et billedspill
som er basert på familiens rikholdige fotoalbumer.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
1. juli–7. august
Tirsdag–søndag

11–16

PRISER 2022
Voksen
kr 50,Barn under 16 år
Gratis
Gruppe (minimum 10 p) p.p. kr 40,-

Huset er møysommelig restaurert, og både tapeter og møbler
gjenspeiler husets ”storhetstid” rundt år 1900. En guide viser deg
husets mange rom, inkludert barnas soverom, kjøkkenet, hagestua
som vender ut mot verandaen, og den vakre finstua. Vesterålsmuseet
forteller også historien om husmennene som bodde på gården Melbu,
og om tjenerne som jobbet for familien Frederiksen.
Besøkende kan også få en guidet tur, etter avtale, i den flotte hagen
i engelsk landskapsstil.
Museet har en liten museumsbutikk med bøker, hefter og husflidsvarer.

Besøksadresse:
Maren Frederiksens allé 1, 8445 Melbu
Telefon: 76 15 40 00 /481 88 590
melbohovedgaard@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Hurtigrutemuseet, Stokmarknes
MS Finnmarken fra 1956 står som et monument over Norges
kysthistorie midt i sentrum av Hurtigrutens fødested, Stokmarknes.
Skipet har fått sitt ikoniske bygg, og sommeren 2021 ønsker
vi velkommen til vår båt, og en ny og rik reise i Hurtigrutens historie.
Du inviteres inn i sterke møter med sjømenn, gründere og
passasjerer. I salongene fra DS Finmarken 1912 og om bord i
MS Finnmarken vil du kjenne på atmosfæren fra ulike tidsepoker.
Hurtigrutas betydning for norskekysten løftes frem gjennom
moderne utstillinger, deltakelse og et kunnskapsrikt vertskap.
Besøk broa, byssa, maskinrommet, gamle lugarer og mer. Ta deg
en tur ut på dekk hvor en Ford 17M fra 1971 er på reise. Nyt mat
og drikke i kafeen fra 1956 mens ungene leker i nabosalongen
med leker fra ulike tiår.
Hurtigrutemuseet byr på minnerike opplevelser for både voksne
og barn, og for de både med og uten forkunnskaper om Hurtigruta.
Et besøk i Lofoten, Vesterålen og Nord-Norge bør inneholde
en dag på Hurtigrutemuseet!

ÅPNINGSTIDER/PRISER

ÅPNINGSTIDER 2022
01.01.–16.05.
Mandag–fredag
Lørdag og søndag
17.05.–18.09.
Hver dag
19.09–31.12.
Mandag–fredag
Lørdag og søndag

12.00–15.30
11.00–17.00
09.00–18.00
11.00–15.30
11.00–17.00

PRISER 2022
Voksen
kr 225,Barn (6–17 år)
kr 150,Barn under 6 år
Gratis
Student/senior/honnør kr 200,Familie, per voksen
kr 200,Familie, per barn
kr 120,Temaguiding
kr 100,Årskort 2022 voksen
kr 420,Årskort 2022 barn
kr 270,For booking av større grupper eller
arrangementer, bestill på
booking@hurtigrutemuseet.no

Richard Withs plass, 8450 Stokmarknes
Telefon: 76 11 81 90
www.hurtigrutemuseet.com

EN DEL AV
21 museer – 1000 historier
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Sortland Museum, Sortland

Aktuelle utstillinger i et moderne kulturhus
SORTLAND MUSEUM HOLDER TIL i Kulturfabrikken i Sortland sentrum.

Her viser museet skiftende utstillinger med ulike tema, perspektiv og
uttrykk.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

02.01.–23.12.
11–15
Tirsdag–lørdag
Stengt i romjula og på høytidsdager

PRISER 2022

Voksen
Barn (under 16 år)
Gruppe* (per person)
*Gruppe = minimum 10 personer

kr 50,GRATIS
kr 40,-

Nå viser museet utstillingen Seabed. Seabed betyr havbunn, og det er
havets betydning i nord, det sårbare økosystemet i havet og konsekvensene
av marin forsøpling og forurensning som er tema for utstillingen. Seabed
er primært rettet mot barn og unge, men dette er en spektakulær utstilling
som også appellerer til voksne.
Sortland Museum har samarbeidet med kunstnere og designere for å realisere prosjektet. Underveis i utstillingen er det mange spennende aktiviteter
for barn og unge.
Museet har også en liten butikk med bøker og andre varer med lokal
tilknytning. I kulturfabrikken finner man ellers bibliotek, kino og en
hyggelig kafé.

Besøksadresse:
Strandgata 1, 8400 Sortland
Telefon: 975 65 108
sortland.museum@museumnord.no
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Jennestad Handelssted, Sortland

Reis tilbake i tid – besøk gammelbutikken
PÅ JENNESTAD HANDELSSTED har tiden stått stille etter nedleggingen
av butikken i brygga i 1982. Hyllene har autentiske varer av alle slag.
Landhandelens hyller går fra gulv til tak og det er et rikt utvalg handelsvarer som er stilt ut. Kanskje kan du ane lukten av skråtobakk og
kaffe når du stiger inn i den gamle brygga? Over disken selges lokalproduserte husflidsvarer, postkort, karameller og lokalhistorisk
litteratur.

Stig inn og opplev en svunnen tid i den flotte landhandelen på Jennestad Handelssted. Jennestad ligger 8 km nordvest for Sortland, like
ved hovedveien (skilt ved veien). Like ved brygga ligger Galleri
Jennestad som også er vel verdt et besøk.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
14.06.–14.08.
Tirsdag–søndag

11-17

Ellers åpent etter avtale

Jennestad
co/Sortland Museum
Telefon: 76 15 40 00 / 975 65 108
sortland.museum@museumnord.no

PRISER 2022

Voksen
Barn og unge u. 18 år

kr 50,GRATIS

www.museumnord.no //
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Bø Museum, Vinjesjøen

Eventyrdronninga og kunstlandskapet
Bø Museum befinner seg ved Vinjesjøen, i naturskjønne omgivelser.
Museets tema er eventyr, sagn og muntlig fortellertradisjon som i stor
grad er knyttet til dette vakre landskapet og de ofte ville naturkreftene
i Vesterålen.
Hos oss kan du bli kjent Regine Normann, Nordlandets forfatterinde,
som så livaktig skildret livet her i nord gjennom bruk av sagn og
eventyr. Rorbu og naust forteller også denne viktige historien.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

01.06.–10.07. Tir–søn
11.07.–31.07. Hver dag
01.08.–31.08. Tir–søn
Ellers åpent etter avtale

PRISER 2022

Voksen
Barn (under 16 år)
Gruppe* (per person)
*Gruppe = minimum 10 personer

11–17
11–17
11–17

kr 50,GRATIS
kr 40,-

Guiding på museet og på gravfeltet Føre kr 100,-.
Må bestilles senest dagen før.

Skulpturlandskap Nordland Friluftsgalleri og Mannen fra havet finner
du også her. Vi har nye utstillinger hver sommer. I museumsbutikken
har vi kaffe, bøker og lokalt handverk.

Vinjesjøveien 31,
8470 Bø i Vesterålen
Telefon: 76 15 40 00 / 474 68 564
Epost: bo.museum@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Øksnes Museum, Alsvåg

Fra steinalder til høyteknologisk fiskevær
Besøk vakre Alsvåggården, våningshuset med en 450 år lang historie.
La oss fortelle deg om hvordan Øksnes har vokst frem til det høyteknologiske fiskeværet du ser i dagens Myre, en historie som går
hele 10 000 år tilbake i tid.
Ta en titt i det gamle poståpneriet fra andre halvdel av 1800-tallet.
Gjør en trivelig handel ved Alsvåg gamle handelssted, eller sitt og
nyt en kopp kaffe i historiske omgivelser i storstua i våningshuset.
Hver sommer har museet ny vandreutstilling i vandrerommet.
Utenfor sesongen åpner vi museet etter avtale. Ring på tlf. 474 68 574,
eller send oss en e-post på oksnes.museum@museumnord.no for å
avtale besøk!

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
27.06.–07.08. Tirsdag–søndag 11–16

PRISER 2022
8432 Alsvåg
Telefon: 404 48 202 / 76 15 40 00
oksnes.museum@museumnord.no

Voksen
Barn (under 16 år)
Gruppe* (per person)
*Gruppe = minimum 10 personer

kr 50,GRATIS
kr 40,-

www.museumnord.no //
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Andøymuseet, Andenes

Polarhistorie på nordspissen av Vesterålen
ÅPNINGSTIDER/PRISER

ÅPNINGSTIDER 2022

02.01.–14.05. Hver dag
11–15
15.05.–14.06. Hver dag		10–18
15.06.–1408. Hver dag		10–20
15.08.–14.09. Hver dag		10–16
15.09.–15.12. Hver dag		11–15
Ellers åpent etter avtale

ANDØYMUSEET VISER EI UTSTILLING om polarområdene, med

hovedvekt på livet til fangstmannen Hilmar Nøis. Publikum kan også
se ei utstilling som gir innblikk i den unike geologien på Andøya.

I RISØYHAMN ER DET et lite friluftsmuseum bestående av fem

RISØYHAMN BYGDETUN

bygninger, og i naustet står storfembøringen ”Haakon”, bygd på
Helgeland i 1880. Risøyhamnmartnaden arrangeres hvert år i juli,
med boder, matservering og åpent museum.

PRISER 2022

GUIDET TUR TIL TOPPEN AV ANDENES FYR

Åpner på forespørsel. Kontakt 900 76 332
ANDØYMUSEET

Voksen
Barn (under 16 år)

kr 75,GRATIS

ANDENES FYR

Voksen
kr 100,Barn (under 16 år)
kr 50,Besøk i fyret utenom
åpningstid, minimumspris
kr 600,Timesleie Andenes Fyr
kr 1790 for én time, kr 950 for en halv time
FELLESBILLETT HELE ANLEGGET

Voksen kr 150,Barn (under 16 år) kr 50,-

Andenes fyr ble oppført i 1859 og var et av de første støpejernstårnene i Norge. Det er samtidig et av landets høyeste på hele 40
meter. I fyret kan du oppleve ei utstilling med spesiell fokus på
havna og fyrtårnet på Andenes. Guidede turer tilbys daglig.

Besøksadresse:
Richard Withs gt. 9, 8480 Andenes
Telefon: 900 76 332/ 76 15 40 00
andoymuseet@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Narvik Museum

Jernbane og malmhavn

MUSEETS HOVEDTEMA ER historien om Ofotbanens bygging og drift,

jernmalmens lange reise fra Kiruna til Narviks isfrie havn og videre ut
i verden, og utviklingen av Narvik by gjennom mer enn 100 år. Vi byr
på billedspill, modeller, filmer og «togtur» i en autentisk motorvogn.
Museet har også utstilling om vrakdykking på Narvik havn, i tillegg til
skiftende vandre- og kunstutstillinger i løpet av året.
Vi holder til i NSBs tidligere administrasjonsbygg, en monumental
murbygning fra 1902, ved foten av Fagernesfjellet og kort gåavstand
fra Narvik torv. Fra museumsparken er det glimrende utsikt over havna
og LKABs utskipningsanlegg. Narviks skjulte juvel finner du i Administrasjonsveien 3.

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022

Hele året
Mandag, onsdag og fredag

10–15

20. juni–20. august
Mandag–lørdag

10–15

PRISER 2022

Voksen
Honnør/student
Barn (6–16 år)
Barn under 6 år
Familiebillett (2 voksne, 2 barn)
Gruppe, per person
– minimum 10 personer

Årskort Ofoten

Besøksadresse:
Administrasjonsveien 3, 8514 Narvik
Telefon: 76 96 96 50
narvik@museumnord.no

kr 80,kr 60,kr 40,Gratis
kr 200,kr 60,kr 150,-

Kortet gir inngang på alle museumsenhetene våre i Ofoten.

www.museumnord.no //
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Ballangen Museum

Gruvehistorie fra 1600-tallet og fram til i dag
ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
01.07.–30.07.
Man, ons, tors og lør
10–15
Vi åpner museet på forespørsel utenom sommersesongen og andre arrangementer. Ta kontakt!

PRISER 2022

Voksen
Honnør/student
Barn (6–16 år)
Barn under 6 år
Familiebillett (2 voksne, 2 barn)
Gruppe (p.p.)

kr 80,kr 60,kr 40,Gratis
kr 200,kr 60,-

Årskort Ofoten

kr 150,-

– minimum 10 personer

Kortet gir inngang på alle museene våre i Ofoten.

BALLANGEN MUSEUM FINNER DU i en staselig bygning like utenfor

Ballangen. Huset har tidligere vært hovedkontor for Bjørkaasen
Gruber. Museet presenterer den omfattende gruvevirksomheten
som har vært i Ballangen siden 1600-tallet.

Bergverk har vært en viktig næringsvei i Ofoten, og på Ballangen
Museum kan du bli bedre kjent med historien fra gamle dager.
Gjennom gjenstander og foto dokumenteres driften ved gruver og
skjerp. Museet viser også gjenstander fra Bjørkåsen kraftstasjon.
Lyst på flere museumsopplevelser? Kjøp årskort Ofoten for kr 150.
Kortet gir inngang hos alle museumsenhetene våre i Ofoten
gjennom hele 2021.

Besøksadresse:
Syllaveien 36, Ballangen
Telefon: 76 96 96 50/477 52 995
narvik@museumnord.no

// www.museumnord.no
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Museum Nord Divtasvuodna/Tysfjord, Kjøpsvik
MUSEET I KJØPSVIK består av to museumsbygg, Hellandsbygget og

den gamle lensmannsgården. Utstillingene er fordelt på begge bygningene og tar for seg gruve- og industrihistorie, grottefunn, fiskerbondekultur og husholdning, krigshistorie og skolevesen. I 1918 etablerte
Nordland Portland Cementfabrik (NPC) sin virksomhet i Kjøpsvik, og
forandret bygda totalt. Museet har mange gjenstander som knyttes til
sementfabrikken, og andre særegenheter, blant annet et nokså intakt
1970-tallskjøkken i lensmannsgården.

Besøksadresse:
Hovedveien 20, Kjøpsvik
Telefon: 76 96 96 50
narvik@museumnord.no

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
01.07.–30.07.
Torsdag–lørdag
Også åpent på forespørsel.
PRISER 2022
Voksen
Honnør/student
Barn (6–16 år)
Barn under 6 år
Familiebillett (2 voksne, 2 barn)
Gruppe* (per person)
*Minimum 10 personer
Årskort Ofoten

10–15

kr 50,kr 40,kr 25,Gratis
kr 125,kr 40,kr 150,-

Gjelder på alle våre museumsenheter i
Ofoten hele året.

www.museumnord.no //
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Museum Nord – Divtasvuodna/Tysfjord, Korsnes

Handelssted, post, telegraf og dampskipsanløp
KORSNES ER ET GAMMELT kommunikasjonssenter. Her var handelssted,

ÅPNINGSTIDER/PRISER
ÅPNINGSTIDER 2022
01.07.–30.07.
Torsdag, fredag og lørdag
Også åpent på forespørsel.

10–15

PRISER 2022
Voksen
kr 50,Honnør/student
kr 40,kr 25,Barn (6–16 år)
Familiebillett (2 voksne, 2 barn) kr 125,kr 40,Gruppe* (per person)
*Minimum 10 personer
Årskort Ofoten
kr 150,Gyldig på alle museumsenheter i Ofoten
hele året.

post- og telegrafekspedisjon og dampskipsanløp. Det gamle postkontoret står intakt. Knut Hamsun tjenestegjorde her en periode, det
fortelles at han reddet handelsmannens datter fra å drukne.
Bygningene er fra 1700- til1900-tallet.

Ei utstilling om fotograf Magdalene Norman (1877–1979) har funnet
sin naturlige plass i den gamle låven. Det var her på Korsnes
Magdalene ble født og vokste opp, og det var hit hun returnerte
senere i livet og lenge arbeidet som poståpner og dampskipsekspeditør. Personer som husker henne forteller om en livsglad og
viljesterk dame, med salt i replikken. Først og fremst var hun fotograf,
og bildene hennes er sentrale i utstillingen.
En kort spasertur unna, på nabogården Leiknes, ligger et kjent bergkunstfelt fra eldre steinalder som er 8000–10 000 år gammelt.

Besøksadresse: Korsnes
Telefon: 76 96 96 50
narvik@museumnord.no
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Nordnorsk - variert - engasjerende
Authentic, Diverse, Engaging. 21 museums – 1000 stories

Sørvågen Radio – et telemuseum

Skaftnes Gård

Fygle Museum

Lofotr Vikingmuseum

SKREI – Lofotmuseet

SKREI – Lofotakvariet

SKREI – Galleri Espolin

Lofoten Krigsminnemuseum

Neptun Sildoljefabrikk

Melbo Hovedgård

Hurtigrutemuseet

Sortland Museum

Jennestad Handelssted

Bø Museum

Øksnes Museum

Andøymuseet

Narvik Museum

Ballangen Museum

MN – Divtasvuodna/Tysfjord, Kjøpsvik

MN – Divtasvuodna/Tysfjord, Korsnes

Museum Nord, Postboks 104, 8459 Melbu
T: (+47) 76 15 40 00. post@museumnord.no
@Museumnord | www.museumnord.no
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Norsk Fiskeværsmuseum

