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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 (Svein Ingvoll Pedersen, Jon Framnes, Ole 
Martin Hammer, Marion Fjelde Larsen, Brynjar Pettersen); korrektur Aina Reinholdtsen og Leikny Skjerpan. Hovedansvar 
har Geir Are Johansen og prosessleder Anna Vermehren. Rapporten representerer Museum Nord og datterselskapet 
Lofotr Næringsdrift AS som et konsern. Dokumentet ble presentert for Museum Nords styre 23. februar 2022.

Lay-out: God strek
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2021 ble i stor grad preget av arbeidet med åpningen av det nye Hurtigrutemuseet på 

Stokmarknes, som ble åpnet den 28. august 2021. SKREI-prosjektet fikk finansiering fra KUD 

etter fokusert arbeid på magasinutvikling og et Enova miljøprosjekt på våren. Vi har gjort 

forberedende arbeid med tanke på oppstart av hovedprosjekt for SKREI i januar 2022. I Narvik 

var flytting av 190 tonn tungt lokomotiv (EL.12 Narvik) årets høydepunkt. På Lofotr ble det 

gjennomført en georadarundersøkelse som en del av “byggetrinn 3”, et utviklingsprosjekt 

som skal løfte publikumstilbudet i Vest-Lofoten i fremtiden. Prosjektet GaiaVesterålen, et 

folkestyrt miljø- og historieprosjekt, har kommet i gang med stor aktivitet, og milepælene for 

2021 er nådd med forskningsarbeid og en ny prototype-modell av Vesterålen.

I formidlingen har vi satset på barn og unge og museumsopplevelser i mindre grupper 

i avdeling Ofoten, og vi har jobbet med opplevelsesdesign for sykkelturer og DKS-

produksjoner. Utvikling og installasjon av nye utstillinger i Hurtigrutemuseet har hatt mye 

fokus. På Norsk Fiskeværsmuseum har vi løftet publikumstilbudet med ansettelse av en 

ny konservator, som har forbedret og utviklet formidlingen. Sortland Museum nådde ut 

til over 1000 barn med forskjellige DKS-opplegg. På samme sted ble en egenprodusert 

vandreutstilling om arbeiderbevegelsen, «Vår kamp», lansert. Utvikling og bruk av 

spillteknologi av unge digitale talenter har inspirert til GaiaTalent, et nytt prosjekt for unge i 

utenforskap.

2021 var det andre året preget av pandemien, både gjennom de økonomiske innstrammingene 

i Museum Nord, generell usikkerhet knyttet til publikumsarbeid og besøkssvikt. Med 126.000 
besøkende er vi under vårt årlige gjennomsnitt, men likevel er det en økning sammenlignet 

med året før. Ved mange avdelinger har publikumsdrift, formidling, brannsikring og 

vedlikehold derfor hatt førsteprioritet gjennom 2021. 

Museum Nord har i 2021, til tross for situasjonen, klart å beholde sin rolle som en attraktiv 

samarbeidspartner i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk med nye 

samarbeidsprosjekter og engasjement i samfunnet.

ÅRETS SAMMENDRAG

FUN FACTS
  126.000 fysisk besøkende 

  Fra 125.500 i 2020 til 160.000 besøkende på våre hjemmesider i 2021

  Vi tar vare på 19 gjenstandssamlinger, 14 fotosamlinger, 
 7 kunstsamlinger og 91 kulturhistoriske bygninger

  8502 tilfredsstillende registrerte objekter registrert i Primus

  Ingen permitterte til tross for pandemien

  Overskudd på 7 mill kr

  Hurtigrutemuseet tok 3.5 år å bygge

  Flytting av 190 tonn tungt lokomotiv (EL.12 Narvik)

  9 prosjekter med internasjonale partnere, 14 prosjekter 
 med partnere fra forskningsinstitusjoner

  12 nye egenproduserte utstillinger, 9 produsert i samarbeid med andre

  83,65 årsverk
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Konsernet har en omsetning i 2021 på kr 92 019 348, en oppgang fra kr 74 895 941 i 2020. Ser 

en isolert på omsetning er det ikke langt fra 2019-nivå med omsetningen på kr 99 096 704.
Men en kan la seg lure av tallene. Mye av økningen tilskrives ekstraordinære tilskudd og 

inndekning av prosjektkostnader i Museum Nord. Kommersiell omsetning for datterselskapet 

Lofotr Næringsdrift AS (LND) er betydelig under et normalår. Samlet sett går konsernet med et 

overskudd på kr 5 889 248.

Morselskapet Museum Nord har fra KUD fått ekstraordinære korona-tilskudd på kr 11 469 000 

i 2021. Sammen med inndekning av prosjektkostnader Museum Nord har lagt ut for til nye 

Hurtigrutemuseet på ca. 14,1 mill. gir det en omsetning i 2021 på kr 65 696 029 mot i 2020  

kr 65 917 206 og 2019 kr 64 803 380. Morselskapet går med et overskudd på kr 3 319 309 i 

2021, som er et godt resultat om en sammenligner resultat for de siste ti årene, men langt 

under resultatet for 2020 på kr 12 037 423. Overskuddet skulle vært noe lavere, men et større 

vedlikehold ved Lofotakvariet på ca. 2 mill. er utsatt til 2022. Lov om offentlige anskaffelser 

har forsinket oppstarten. 

LND har snudd det store omsetningsfallet fra 2019 til 2020 til en økning i omsetning i 2021. 

Økningen fra 2020 til 2021 for LND er på 28 % eller 8 515 161,-. Omsetningen i 2021 endte 

på kr 30 712 998. I 2020 var det kr 22 197 837. 2021-omsetningen er langt fra 2019, med 

en omsetning på kr 47 702 409. Det som er mest gledelig er at en har snudd underskudd til 

overskudd siste år. Overskudd i 2021 er på kr 2 569 939, en stor forbedring fra 2020 med 

underskudd på kr -10 274 886. 

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 2020–21. LND mistet tilskudd gjennom kompensasjonsordningen 

fra staten våren 2021. Dette medførte at en allerede vanskelig likviditet ble enda mer presset – 

med mindre handlingsrom. Ekstratilskudd fra KUD våren 2021 reddet konsernet ut av en håpløs 

situasjon med permittering og reduksjon av aktivitet med 90–100% fra sommeren 2021.  

Morselskapet Stiftelsen Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS har begge 

ved utgangen av 2021 positiv egenkapital. 

ØKONOMI

Omsetningsutvikling i mill
(2021–2023 budsjettert)
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Museum Nords samfunnsrelevans vises og formidles i utstillinger, prosjekter og museenes 

rolle i lokalsamfunnet. Museenes formidling av kunnskap er relevant i et demokrati- og 

samfunnsbyggingsperspektiv, og som en møteplass og samarbeidspartner gis det positive 

ringvirkninger både økonomisk og gjennom å skape identitet og tilhørighet til stedet. I vårt 

arbeid ivaretar vi ulike målgruppers behov.

Det er vår og alles oppgave å jobbe for en bærekraftig framtid. Sosial, økonomisk, kulturell 

og miljømessig bærekraft er viktige pilarer i dette arbeidet. Viktigheten av bærekraft kommer 

fram i samfunnsarbeid, daglig drift med fokus på positiv økonomisk utvikling og på miljøriktige 

forbruksvalg. 

På flere områder som preger medier og offentlig debatt er Museum Nords kunnskapsområder 
relevante: økologi, hav og kystkultur, klima, miljø og naturhistorie, krig og konflikt, 

enkeltindividers valg og historier i storpolitiske rammer, samfunnsutvikling og endring. 

Troverdighet, autentisitet og forskningsbasert kunnskapsformidling er viktige stikkord 

uansett type museum, selv om relevans varierer med tema og tidsperiode for de ulike 

museumsanleggenes aktivitet.

BÆREKRAFT 
OG SAMFUNN
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IMMATERIELL KULTURARV
EKSEMPLER PÅ ARBEID MED BÆREKRAFT I 2021:

  Fem enheter i Museum Nord er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, og i 

 2021 ble dette arbeidet ytterligere styrket gjennom oppstart på arbeidet 

 med hovedkontorsertifisering. 

  Museum Nord er medlem i VisitNarvik, VisitVesterålen og Destination Lofoten.

 Alle destinasjonsselskapene jobber med eller har oppnådd «Bærekraftig 

 reisemål»-merket. Våre museer støtter og deltar i dette arbeidet.

  Ved flere avdelinger arbeides det med konkrete enøk- og miljøtiltak. Ved Lofot-

 akvariet arbeides det for eksempel med et Enova-prosjekt for å redusere energi-

 bruk i framtidig drift av SKREI og anlegg i området. Andre eksempler er tydeligere  

 retningslinjer og praksis ved innkjøp med fokus på miljø og bærekraft ved flere anlegg, 

 og enøktiltak i to bygninger ved ny el- kjele/varmepumpe ved avdeling Ofoten.

  Arbeid med miljøkontrakt for lokalsamfunn basert på FNs bærekraftsmål, 

 gjennom forskningsprosjektet Gaia Vesterålen (GV), er påbegynt. En kjerne- 

 gruppe med deltakere fra alle deler av Vesteråls-samfunnet deltar i arbeidet.  

 GV er et folkestyrt miljø- og historieprosjekt. Målet er å skape et lokalsamfunn 

 der vi samarbeider om å få ned klimagassutslippene og leve miljøvennlig. 

  Nedgangen i egeninntjeningen under pandemien har skapt en situasjon som ikke 

 bærer seg på sikt, dersom driften skal opprettholdes på samme nivå. Pandemien

 har også påvirket tidspunkt for åpning av Hurtigrutemuseet og potensiell   

 inntjening i sommersesongen og ut over høsten.

BÆREKRAFT- OG MILJØARBEID

Museum Nord har i 2021 tatt flere grep for å styrke 
bærekraftsarbeidet. Det har vært stort fokus på 
museets samfunnsansvar i forhold til miljø- og 
klimaproblemene, og hvilken rolle vi kan spille i det 
grønne skiftet. Dette gjenspeiler seg både i forsknings- 
og formidlingsarbeidet, samt i organisatoriske grep. 
Det har videre vært fokusert på å styrke den økonomiske 
bærekraften for å demme opp for negative effekter av 
Covid-19-pandemien.

Immateriell kulturarv er et satsningsområde for 
Museum Nord. Formidling og dokumentasjon av 

levende tradisjoner og tradisjonsbåren kunnskap 
inngår i større grad i aktiviteter og arrangementer. 
Immateriell kulturarv dokumenteres og samles inn 

i lag med fagfolk, foreninger og privatpersoner. 
Publikum møter immateriell kulturarv gjennom 

kurs, demonstrasjoner, møter og podkast. 
Vi opplever at publikum setter pris på å få ta 
del i og oppleve denne delen av kulturarven.  

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV I 2021:

  Til utstillingene på Hurtigrutemuseet og «Vår Kamp» på Sortland Museum  

 er det samlet inn historier og anekdoter. Restaurering av MS Finnmarken  

 og DS Finmarken er eksempler på bruk av tradisjonshåndverk.

 Hos Lofotr Vikingmuseum og Norsk Fiskeværsmuseum gis demonstra-

 sjoner av tidsriktige håndverk av ulike slag som er svært populære for  

 besøkende, f.eks. seiling av vikingskipet.

  Barn og ungdom får møte immateriell kulturarv i den kulturelle skolesekken,  

 og på besøk hos museene f.eks. ved avdeling Vågan, der tradisjoner formidles  

 fra Lofotfisket i «Lofoteventyret» for grunnskolen, og i Ofoten fortelles gruve- 

 historier i «Fjell, folk og industri» for videregående skoler.

  I podkasten «Ekspedert», produsert av avdeling Ofoten, får publikum  

 lytte til 18 nye muntlige fortellinger og tradisjoner.

  Lofotmuseets hage har fått stell, nyplantinger og vedlikehold   

 Staudesamlingen skal Primus-registreres.

   Hos Museum Nord inngår immateriell kulturarv i vår strategiplan, 

 i tillegg til i fagplaner innen forvaltning og ny formidlingsplan.

Fra podkasten Ekspedert: Historien om ho «Boks-Beret» 
fra Djupvatn er som hentet ut fra et gresk helteepos. Mot alle odds 
overvinner samekvinnen Beret Johanna Paulsdatter Dypvand 
livets mange utfordringer og blir et sagnomsust forbilde også 
for dagens ungdom. Hilgunn Pedersen (85) fra Kjøpsnes 
forteller historien til Trond Blomlie. Hun kan hele Tysfjord 
og Efjord sin samlede gårds- og slektshistorie på rams 
og hennes oldefars bestefar Amund på Vårset, var 
broren til ho «Boks-Beret». 

Foto: Museum Nord/Digitalt museum
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MANGFOLD OG INKLUDERING

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED PUBLIKUMSUTVIKLING I 2021:

  Museum Nords nye nettside er designet for å imøtekomme forskjellige 

 publikumssegmenter. Utviklingsarbeid og testing har vist oss at strukturen 

 fungerer bra, med muligheter for videre utvikling. Nettsiden er i tråd med 

 krav om universell utforming. 

  Gratis inngang på målgrupperettede arrangementer, ofte også i samarbeid med 

 lokale historielag og venneforeninger. Eksempler er åpning av kunstutstillinger, 

 juleverksted for barn og familier uten krav til betaling for materiell og inngang.

  Turister deles inn i grupper basert på deres motivasjon/hvem der er, basert på 

 innsikt vi innhenter fra destinasjons- og landsdelsselskaper, også i 2021 under korona- 

 pandemien når tilbudene og markedsinnsats hovedsakelig har vært rettet mot norske 

 reisende. Åpningstider og tilbud har vært tilpasset både vår økonomi og gjestenes  

 reisemønster. 

  Noen museer har hatt økning i besøkstallene, f.eks. Lofoten Krigsminnemuseum,  

 Lofotakvariet, Bø Museum og Andøymuseet, andre museer melder om publikums-

 svikt pga. begrensninger i åpningstider, nedstengning (Galleri Espolin, Narvik  

 Museum, Vestvågøy Museum) eller pga. fokus på Hurtigrutemuseet (Melbo   

 Hovedgård, Øksnes Museum, Neptun Sildoljefabrikk). 

  Vi har hatt ekstra oppmerksomhet mot å kommunisere med lokale «nøkkel-  
 spillere» i prosjektarbeid. Eksempel: Arkitektkonkurranse for barn gjennom 

 Gaia Vesterålen.

PUBLIKUMSUTVIKLING

Vi jobber med å nå/kommunisere med ulike grupper av publikum, altså ulike målgrupper. 
Vi jobber også med å utvikle selve målgruppene ved å lage målrettede arrangementer og 
tiltak. Vi legger vekt på kommersielt orientert arbeid med målgrupper for å øke besøkstall 
og antall betalende gjester; og vi arbeider sosial-engasjert med lokale målgrupper for å 
formidle kunnskap og stedstilhørighet, og for å skape møteplasser som publikum oppfatter 
som trygge og attraktive. Hovedmålgrupper i 2021 var digitale besøkende, lokalbefolkning 
og norske turister i hht. koronarestriksjoner. Museum Nord legger til grunn for alle 
målgrupper at vi skal presentere gode opplevelser og solid kunnskap. I 2021 har vi skapt mer dialog og bevissthet rundt 

mangfold og inkludering og har begynt å formulere mer 
konkrete tiltak. Fortsatt må dette området forankres 

bedre i organisasjonen. Vi anser arbeidet med mangfold 
og inkludering på to nivåer: 1: en etisk oppfatning for å 
gi uttrykk for ulike perspektiver og kulturelle uttrykk. 

Det kommer kanskje hovedsakelig til uttrykk overfor 
publikum gjennom formidling, men også forvaltning og 
forskning er viktige områder å ha med i vårt arbeid med 

mangfold og inkludering. 2: en type målgruppearbeid 
for de som har spesielle behov, for minoriteter, eller de 

som vanligvis ikke oppsøker museene.

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED INKLUDERING OG MANGFOLD I 2021: 

  Arbeid med unge i utenforskap, gjennom formidlingsprosjektet 

 Vår kamp: her har unge som ikke er i jobb eller utdanning, samarbeidet 

 med profesjonelle spillutviklere og Museum Nords ansatte om   

 utviklingen av et digitalt spill til prosjektet.  

 Planlegging og finansering av Gaia Talent med mål om å skape nye   

 arbeidsplasser, synliggjøre utenforskap, ivareta unge i utenforskap og 

 utvikle deres ressurser i samhandling med andre. Gaia Talent er omtalt 

 i regjeringens kyststrategi.

  En lærlingeplass ved Lofotr Vikingmuseum og tilrettelagte arbeidsplasser

 gjennom NAV. På full tid har vi hatt to personer på tiltak i 2021. Totalt sett har 

 vi hatt 12 personer på diverse tiltak i 2021. 

  Produksjon av boka «Samisk fortid i Lofoten», hvor Alf Ragnar Nielssen

 framlegger den samiske historien i Lofoten på en samlet og oversiktlig

 måte. Dette er en viktig og ukjent del av nordnorsk og norsk historie, som 

 for første gang presenteres samlet for en større offentlighet (utgivelse 

 og lansering våren 2022).  

  Gratis omvisninger for særskilte grupper, for å nå mennesker med 

 ulik kulturell bakgrunn, f.eks. har elever fra Vågan innvandrer- og

 opplæringssenter (VIO) besøkt Lofoten Krigsminnemuseum, med 

 omvisning og påfølgende samtaler.

  Fysisk tilrettelegging av nybygg og eldre bygg (i den grad det er mulig). 

 Et eksempel er det nye Hurtigrutemuseet, som er universelt utformet.

Besøkende fordelt på grupper
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EKSEMPLER PÅ ARBEID MED FRIVILLIGHET I 2021 
som ble diskutert på Tenketank nr. 3 (25. juni 2021): 

  Foreninger som hjelper oss å ta vare på samlinger (Fotosamlingas Venner 

 bidrar med registrering og digitalisering av foto i Narvik, Korsnes historielag 

 gjør en fantastisk innsats på bygningene, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum gjør 

 en formidabel innsats med restaurering og tilbakeføring av M/S Finnmarken og 

 D/S Finmarken). 

 Frivillige hjelper oss å stelle i museumshager (Narvik hagelag og Oldemors hage,  

 museumshage ved Lofotmuseet, Schübelers nettverk startet opp i juni 2021 i Hadsel).

  Enkeltpersoner med en spesiell tilknytning til lokalmuseet bidrar til opprydding i saml-

 inger, samtidsdokumentasjon, produksjon av podkaster og utstillinger i Narvik og i 

 Moskenes. Lofotakvariet får hjelp fra noen få frivillige til innsamling av 

 levende utstillingsobjekter.

  Mange kulturarrangementer over hele vår region er gjennomført i samarbeid 

 med frivillige organisasjoner: f.eks. Sommer-Melbu, Elvelangs, Reginedagan, 

 Huinndagan, Storskaden, Nordlyst i Vesterålen og flere liknende tilfeller 

 fra andre avdelinger. 

  Frivillig vikinglag og frivillig båtmannskap ved Lofotr.

FRIVILLIGHET

Det er mye frivillighet å finne i og rundt avdelingene. 
Alt fra historielag, enkeltmennesker, andre lag og foreninger 
til utenlandske vikingentusiaster. Frivillige er ofte godt voksne 
personer, typisk pensjonister som leter etter en meningsfull 
aktivitet, men det finnes også eksempler på yngre folk. 
Samarbeidet er til gjensidig nytte: Museet får hjelp til det man 
ikke klarer å få gjort i hverdagen, og de frivillige dyrker sosiale 
forhold og bidrar til den gode sak. Bruken av frivillige gir oss 
mange spennende muligheter, men krever også noe i retur, f.eks. 
tett oppfølging fra fagpersonalet. Vi har behov for å kartlegge 
frivillighet bedre, for å kunne identifisere beste praksis og 
forsøke å styrke frivillig arbeid over hele Museum Nord.

I dette kapittelet beskriver vi prosjektarbeid ledet av Museum Nord. Et prosjekt er et tiltak med 

et avgrenset omfang. Det gjennomføres én gang for å nå et mål innenfor en spesifikk tids- og 

ressursramme. Prosjekter gjør oss i stand til å drive fornying og innovasjon, jobbe i grupper på 

tvers av organisasjonen og bygge opp kompetanse og ressurser. 

PROSJEKTER 
OG SAMARBEID
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Hurtigrutens tilblivelse og virke gjennom mer enn 120 år har vært og er en svært sentral del 

av norsk historie. Hadsel kommune, Museum Nord og Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum 

har gjennom en lang periode arbeidet for å etablere Hurtigrutemuseet i nytt bygg. Etter en 

kompleks prosjektperiode på vel 3,5 år, åpnet Hurtigrutemuseet endelig 28. august 2021. 

2022 blir det første ordinære driftsåret til Hurtigrutemuseet og fokus rettes nå mot driften.  

MILEPÆLER 2021

   Ferdigstilling av bygget og skipet i samarbeid med Vernebygg AS 

 og Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum 

   Ferdigstilling av utstillingen og publikumsopplevelsen

   Åpning av museet den 28. august med kulturminister Abid Raja og samfunnsfest

   Prøvedrift og tilpasninger september–desember

   Sten Magne Engen leder av Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum 

 fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv

FAKTA
Besøkende første driftsmåneder: 5484 betalende besøk fra september og ut året

Ansatte: Fire faste stillinger høsten 2021, samt ansatte i LND

HURTIGRUTEMUSEET

SJØFART | KYSTKULTUR 
FORMIDLING 

P R O S J E K T A R B E I D
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FISKERI OG KYSTKULTUR | FORMIDLING 
FORVALTNING | FORSKNING | SAMARBEID

SKREI – et nytt nasjonalt opplevelsessenter i Storvågan, Lofoten – skal fortelle om hva 

skreifisket har betydd og fremdeles betyr for Norge. SKREI skal ligge i det rike, historiske 

landskapet der middelalderbyen Vágar lå – selve arnestedet for den kommersielle 

tørrfiskhandelen. SKREI vil gi stolthet i næringa, og vise den internasjonale besøkende 

hvordan Norge klarer å balansere mellom næring, forskning og politikk for å gi en bærekraftig 

forvaltning av våre marine ressurser. 

MILEPÆLER 2021

   Godkjenning av siste utkast reguleringsplan

   Ferdigstilling av forsterkings- og kvalitetssikringsprosjektet våren 2021:

 –  Detaljering av Otolitten, særlig magasindelen

 – Avklaring av kunstens rolle i SKREI

 – Planlegging brann- og sikkerhet

 – Enova-prosjektet: utvikling av miljøkonseptet for SKREI

 – Planlegging justert adkomst Nyvågar

   Signering av samarbeidsavtale mellom prosjektpartnere

   Konfirmasjon av statlig støtte fra Kulturdepartementet via statsbudsjettet

   Privat finansiering (Sparebank1 Samfunnsløftet og næringsaktører)

  Utredning av SKREI Research Center-konseptet

FAKTA

 KUD investering 162 mill NOK

 Total investering 520 mill NOK

 Utstillingsareal 2200m2 : kontor og magasiner 3000m2. Totalt areal nybygg 5200m2

 Tre søknadsrunder til KUD, 2018, 2019 og 2020

SKREI – et nytt nasjonalt 
museum og opplevelsessenter

P R O S J E K T A R B E I D
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El. 12 består av seksjonene 2119 og 2120. De har vært i eie av Narvik Museum siden 1992 

og ble malt utvendig i 2018. Flytteoppdraget fra et utilgjengelig industriområde til ei tomt 

i tilknytning til Narvik Museum ble utført i 2021 av Taraldsvik Maskin As. Målet med dette 

prosjektet er å ta vare på et karakteristisk lokomotiv fra Ofotbanen.

MILEPÆLER 2021

   Grunnarbeider og skinnegang på tomt

   Flytting av begge lokomotivene til tomt utenfor Narvik Museum

   To dokumentasjonsfilmer laget om flytteprosessen

FAKTA

  De to lokomotivene har total vekt på 190 tonn

  Flytting av lokomotivene kostet kr 1 825 000

EL. 12

FORVALTNING | FORMIDLING
INDUSTRIELL KULTURARV

P R O S J E K T A R B E I D
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VIKING | ARKEOLOGI | FORPROSJEKT

Lofotr Vikingmuseum planlegger utbygging av anlegg med fokus på rekonstruksjon av Borg II 

og Borg III, nytt formidlingsbygg på Borg og rekonstruksjon av naust på Holsneset. Arbeidet ble 

initiert av Lofotr AS i 2016. Basert på utviklet konsept (strategi + masterplan), er det gjennomført 

en mulighetsstudie ved Stein Hamre Arkitektkontor. Basert på dette har Vestvågøy kommune 

bedt om ny reguleringsplan for Borg. Arbeidet med ny reguleringsplan pågår nå.  

MILEPÆLER 2021

 Georadarundersøkelse, første fase i fylkeskommunens arkeologiske undersøkelser,

 gjennomført som et ledd i arbeidet med ny reguleringsplan 

   Oppstart ny reguleringsplan

 Gjennomført mulighetsstudie med kartfesting av to «rekonstruksjoner» (Borg II og Borg III),

 nytt formidlingsbygg på utsiktspunktet på Borg, nytt stisystem på Borg, tak over uteserv-

 eringen ved Borgepollen, nye toaletter i havneområdet, shelter (skjul/hvilesteder/formidlings-

 stasjoner/aktivitetsstasjoner) langs stiene

   Gjennomført utvikling av shelter-prototyp

   Fundamentering til overbygg over uteserveringen ved Borgepollen og innkjøp av materialer

FAKTA

 Alle eksterne konsulenttjenester er finansiert av Lofotr AS

 Avd. Vest-Lofoten har finansiert grindbygg over uteserveringen

 Ny reguleringsplan for Borg kan tidligst vedtas våren 2023

BYGGETRINN 3 – Lofotr Vikingmuseum

P R O S J E K T A R B E I D
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Utvikling av ny hjemmeside og oppdatering av visuell profil til Museum Nord i samarbeid 

med Pooka & Co og Ali Montgomery. Vi har lagt vekt på målgruppearbeid og kuratert 

historiefortelling i utviklingen. Den nye hjemmesiden inneholder også nettbutikk og 

billett- og bookingsystem. Nettsiden er universelt utformet.

MILEPÆLER 2021

   Innholdsproduksjon i samarbeid med ansatte

   Lansering

   Utvikling av nettbutikk, booking- og billettsalgssystemet

FAKTA

  31 000 besøkende siden lansering i juli

  8 historier publisert

NY NETTSIDE 
WWW.MUSEUMNORD.NO

KOMMUNIKASJON | DIGITAL FORMIDLING
PUBLIKUMSARBEID

P R O S J E K T A R B E I D

www.museumnord.no


26 27

 

Vår Kamp er et formidlingsprosjekt som handler om arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen. 

Vandreutstillingen er produsert og lansert på Sortland Museum, og vil fra 2022 vises på 

museer i alle de fem Vesteråls-kommunene. Som del av prosjektet er det utviklet et digitalt 

spill, i samarbeid med ungdom i utenforskap, og en foredragsserie om temaet. Den primære 

målgruppen for Vår Kamp er ungdom i alderen 13–25, med spesiell vekt på formidling gjennom 

Den kulturelle skolesekken (DKS) til elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 

MILEPÆLER 2021

   Ungdomsskoleelever har også deltatt som rådgivere i utviklingsfasen, og har blant annet  

 bistått med gjennomlesing av alle tekster for å sikre at de er tilpasset målgruppen

  Juni 2021: utstillingsåpning med lansering av Vår Kamp-spillet på Sortland Museum

  Vår Kamp sommerskole for ungdom, Sortland. Det ble spilt Dungeons & Dragons-

 rollespill basert på Vår Kamp-utstillingen

  Vår Kamp-konferansen som samlet over 400 ungdommer på Sortland. Konferansen ble  

 arrangert som del av Forskningsdagene 2021, og mottok også støtte derfra

  Samarbeid med DKS i Nordland med sikte på en skoleturné for VG1-elever 

 i Nordland  skoleåret 2022/2023

VÅR KAMP

DIGITAL FORMIDLING | INKLUDERING
OG UTSTILLING 

P R O S J E K T A R B E I D
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Gaia Vesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling 

spiller sentrale roller. Prosjektet skal bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved 

å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske 

løsninger. Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige 

avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. På Sortland 

skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en 

modell av Vesterålen. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt.   

MILEPÆLER 2021

 Forskningsdelen av Gaia Vesterålen har levert i henhold til prosjektplaner

 Norges Forskningsråd har godkjent framdriftsplanene i prosjektet 

  Inngått samarbeidsavtale med Bodø2024. En viktig målsetting i prosjektet er å kunne 

 demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø2024

 Etablering av Gaia Talent, ei satsing som kombinerer arbeid mot utenforskap med 

 distriktenes behov for digital kompetanse

  Arbeid med designskisser for containermuseet i regi av Lund Hagem arkitekter.  

 I den forbindelse har det vært avholdt arkitekturkonkurranse for barn og unge.  

 Med treklosser i containerformat skulle konkurransedeltakerne bygge forslag til et

 nyskapende containermuseum for Gaia Vesterålen. Konkurransen engasjerte 185 deltakere 

 og 9 skoleklasser fra 1. til 9. klasse. Utvalgte bidrag ble presentert på folkemøte med 

 arkitektene den 16. juni

FAKTA

 Et treårig forskningsprosjekt (2021–2024)

 Prosjekteier: Lofotr Næringsdrift AS, avdeling Sortland Museum

 Forskningspartnere: Nordlandsforskning og Sintef Digital

 Samarbeidspartnere: Bodø2024, Egga Utvikling, Deadline Media, 

 Vesterålen IKT og Lund Hagem arkitekter

 Budsjett totalt: 22 mill. NOK med finansiering fra Norges Forskningsråd 13,2 mill., 

 DogA; Innovasjon Norge

GAIA VESTERÅLEN

BÆREKRAFT | SAMFUNN
UTSTILLING | SAMARBEID 

P R O S J E K T A R B E I D
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GAIA VESTERÅLEN 
(se prosjektbeskrivelse, side 29)

Egga Utvikling, Deadline Media, Vesterålen IKT, Nordlandsforskning, Sintef Digital, 
Bodø2024, Sortland kommune, RenoVest. Ledes av Lofotr Næringsdrift AS

COASTAL MEMORY FORT 
(utvikling av publikumsarbeid – 
egen forskning på vår og andres 
formidlingspraksis) 

Portugal: Município da Lourinhã, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P., COFAC – 
Cooperativa de Formação e Animação Cultural CRL – Universidade Lusófona, Centro de 
Estudos Históricos da Lourinhã, União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia.
Norge: UiO
Forankring i Museum Nord ved FoU

HAGESAMLINGER PROSJEKT
(langsiktig bevaring og bærekraftig bruk 
av historiske hageplanter)

Genressurssenter Landbruksdirektoratet. 
Forankret i Museum Nord ved Melbo Hovedgård

ACCESSIBLE TOURISM 
(kompetansebehov i reiselivs- og 
opplevelsesnæringen)

Nordlandsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Bø i Telemark, Sintef Digital, 
Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter. Forankring i Museum Nord ved Administrasjon

KORALLUTSTILLING 
(finansering og konseptutvikling av ny 
utstilling med forskningselementer)

SALT, REV Ocean, Havforskningsinstituttet. Forankring i Museum Nord ved FoU og 
Lofotakvariet

Museum Nord har et godt samarbeid med forskjellige partnere fra UH-sektoren, andre museer, 

faglige nettverk og andre aktører. Noe av dette samarbeidet fører til samarbeidsavtaler, 

prosjektarbeid og konkret samhandling, men noe samarbeid er mindre synlig – f.eks. utvikling 

av finanseringssøknader, prosjektforslag eller nettverksarbeid. I de fleste prosjekter blandes 

forskning og formidling sammen.

SAMARBEID I FORSKNING 
OG FORMIDLING AV FORSKNING

GAIA TALENT
(digitale muligheter for unge 
i utenforskap)

Kunnskapstrening IT, Sortland Kommune, Sintef Digital, NFK, 
forankring i Museum Nord ved Sortland Museum

NORDIC TALKS
(digital seminarserie med internasjonale 
foredragende om tema skrei, kystkultur)

University of Lapland Finland, European Hansemuseum Tyskland, University of Stavanger 
Norge. Forankring i Museum Nord ved FoU

HAGESAMLINGER PROSJEKT
(langsiktig bevaring og bærekraftig bruk 
av historiske hageplanter)

Genressurssenter Landbruksdirektoratet. 
Forankret i Museum Nord ved Melbo Hovedgård

EL. 12 ESCAPE ROOM
(utvikling av formidlingstiltak 
i lokene på Narvik museum)

Samarbeid med UiT. Forankring i Museum Nord ved Narvik Museum

EVOCAVE 
(formidling av forskning av 
pre-historiske funn)

Formidling og praktisk tilrettelegging for forskerteam fra UiO, UiB og UiT. 
Forankring i Museum Nord ved Kjøpsvik Museum

UIT, EMNENE 3010 (MASTER) 
OG 1018 (BACHELOR)
(Utvikling av to emner som 
omhandler populær formidling)

Universitet i Tromsø i samarbeid med Lofotr Vikingmuseum. 
Ansatte ved Lofotr er med-sensorer under eksamen. 
Formidlingspraksis gjennomføres ved Lofotr Vikingmuseum. 

LOS 300
(se Kystverkmusea, side 35)

Kystverkmusea; forankring i Museum Nord ved 
Lofotmuseet, Hurtigrutemuseet, Andøymuseet

AIR VESTERAALEN 
(se NAKV, side 37)

Hovedansvar og gjennomføring Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap i samarbeid med 
kommuner i Vesterålen og nasjonale og internasjonale kunstnere. Forankring i Museum Nord 
ved Galleri Espolin, Bø Museum, Melbo Hovedgård, Sortland Museum og Neptun sildoljefabrikk

Hovedvekt forskning

Hovedvekt formidling med utvidet forskningsgrunnlag
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SKREI RESEARCH CENTER
(ny søknad til Kulturrådet til forskning i 
SKREI). Oppstart 2022.

Tromsø universitetsmuseum, UiT institutt for arktisk og marin biologi, UiTs tverrfaglige 
forskningsgruppe “Creating the New North”, Museum Vest, Research Center for Hanse and 
Baltic History (Tyskland), Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
Forankring i Museum Nord ved Lofotakvariet og FoU / SKREI-prosjektet

LIVING ON THE EDGE 
(samarbeid i ny søknad til NPA med 
fokus på marin biologi). Oppstart 2022.

UiT, NINA, Havforskningsinstituttet, Trinity College Dublin Ireland, Stefansson Research 
Institute Island, National Archives and National Museum Greenland, Gunnarstoffnun Island.
Museum Nord – hovedpartner; forankring i FoU og SKREI

SAMARBEID MELLOM MUSEER 
OG NÆRINGSLIV – EN ETISK 
UTFORDRING? 
(samarbeid i ny søknad til Kulturrådet 
med fokus på SKREI)

Museum Vest (hovedpartner), Jærmuseet, Museene i Sør-Trøndelag – 
Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museet Midt – Kystmuseet i Nord-Trøndelag
Forankring i Museum Nord ved Lofotakvariet og FoU

VIKING NETWORKS
(ny EU-søknad til NORA 
med vekt på bærekraftig samfunn)

Kyle & Lochalsh Community Trust (SCO), Byggðasafn Skagfirðinga (IS)
Forankring i Museum Nord ved Lofotr Vikingmuseum

KULMEDIA PROSJEKT  
(fornyet søknad til Forskningsrådet, 
reiselivsforskning)

Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Gøteborgs Universitet, Indiana University 
Indianapolis, University of the Sunshine Coast, Universitetet i Bergen, University of Roskilde, 
University of Massachusetts. Forankring i Museum Nord ved avd. Vest-Lofoten

COASTAL SHIFTS  
(fornyet søknad til Forskningsrådet, 
marin økologi / SKREI)

UiT, NINA, Trinity College Dublin Irland, Havforskningsinstituttet. 
Forankring i Museum Nord ved FoU og SKREI-prosjektet

FOOD HERITAGE 4 ALL
(Ny EU-søknad til Horisont Europa  
med vekt på kulturarv i mat)

University of Coimbra Portugal, OsloMet, University of Tours France, University of Parma 
Italy, University of Newcastle upon Tyne UK, University of Edinburgh UK, University of Köln 
Germany, Frauenhofer Institut Germany, European Training Academy Serbia
Forankring i Museum Nord ved FoU og SKREI-prosjektet

Hovedvekt utvikling/fornying – søknad / forslag

Museum Nord har samarbeidsforpliktelser som går mye dypere enn et partnerskap eller et 

nettverk. Vi er en del av Kystverkmusea, og vi jobber også i tett samarbeid med Nordland 

Akademi for Kunst og Vitenskap om et kulturelt, regiondekkende ansvarsområde innen kunst 

og forskning.

SÆRLIGE SAMARBEID

ENOVA MILJØPROSJEKT
(SKREI bærekraft/miljø 
mulighetsstudie)

LPO arkitekter, Vill Energi. Forankring i Museum Nord ved SKREI-prosjektet

KOBIN
(forvaltningsprosjekt, siste fase 
gjennomføring, side 51)

Alle museer i Nordland. Forankring i Museum Nord ved FoU: 
bygningsansvarlig og forvaltningsansvarlig

THE WHALE
(Møter om intensjonsavtale 
og samarbeid)

The Whale, KUD, NFK. Forankring i Museum Nord ved ledelse

CINE
(interreg digital kulturarv-prosjektet 
2017–2020; rapportering i 2021)

University of St Andrews UK, Ulster University Nord-Irland, Donegal County Museum Ireland, 
Locatify Island, Timespan Scotland, UiO, Aurora Borealis Multimedia
Museum Nord – hovedpartner; forankring i FoU og SKREI

Hovedvekt utvikling/fornying – gjennomført



34 35

FORVALTNING | FORSKNING 
FORMIDLING | SAMARBEID

Som etatsmuseum har Kystverkmusea ansvar for museale oppgaver knyttet til Kystverkets 

kulturminner og historie. Kystverkmusea er et samarbeid mellom fem selvstendige 

institusjoner: Museene for gjenreisning og kystkultur i Finnmark, Viti på Sunnmøre, Jærmuseet, 

Lindesnes fyr og Museum Nord. Kystverkmuseas aktivitet innenfor forvaltning, forskning og 

formidling bygger på felles strategi- og plandokumenter og nasjonale fellesprosjekter. I tillegg 

til museumsanlegg over hele landet disponerer Kystverkmusea det fredete skipet MS Gamle 

Oksøy. Samlet besøkstall i 2021 for alle Kystverkmuseas formidlingsanlegg er omkring 140 

000. Faglig produksjon og formidling har vært vellykket også med hensyn til pressedekning og 

digital rekkevidde.

MILEPÆLER OG RESULTATER I 2021:

 Los 300: I 2021 var det største felles tiltaket gjennomføringen av 300-års jubileet 

 for losvesenet, Los 300. Jubileet besto av en egenprodusert jubileumsutstilling, 

 et forskningsprosjekt med utgivelse av en artikkelsamling og et formidlingstokt med

 arrangementer langs hele kysten (29. mai til 21. juni og 14. til 30. august)

  Formidling: I løpet av toktet ble 35 havner besøkt der lokale arrangementer ble 

 gjennomført, og over 5000 personer deltok på formidlingen om bord i MS Gamle Oksøy.  

 Smittevernhensyn underveis ble gitt høyeste prioritet og påvirket både markedsføring 

 og publikumsadgang. Jubileumsutstillingen ble vist på seks steder i landet for 

 37 000 besøkende

 Forskning: Norsk loshistorie 1720–2020. Fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte. 

 Seks fagfellevurderte artikler. Bok publiseres i 2022

 Dokumentasjon og Forvaltning: Kystverkmusea har ikke organisert workshop i gjenstands-

 registrering og kompetanseheving innenfor dokumentasjon av Kystverkets anlegg pga. 

 reisebegrensninger i forbindelse med koronasmitten, samt at det meste av ressurser var 

 knyttet opp til Los 300

   Publikum:
   • Over 3 millioner mulige lesere – 130 redaksjonelle saker, 130 presseklipp, 113 saker i avis 

 på nett og papir,17 innslag på tv og radio

   • Direktesending «Los 300 minutt for minutt», streaming egen nettside og SoMe: 

 mer enn 340 000 visninger. I tillegg 15 000 unike seere på lineær tv (Riks, Get, Altibox)

KYSTVERKMUSEA I MUSEUM NORD: 
I Museum Nord er det først og fremst Hurtigrutemuseet og Andøymuseet som har formidling 

innenfor Kystverkmuseas tema. MILEPÆLER OG RESULTATER:

 Betydelig bidrag til utvikling av de nye utstillingene på Hurtigrutemuseet 

 Istandsetting og montering av en stor gammel fyrlinse har blitt et unikt utstillingsobjekt 

 i nasjonal sammenheng

 Andøymuseet har tilbudt omvisning i fyrtårnet på Andenes gjennom hele året

KYSTVERKMUSEA OPPDRAGSARBEID
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Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) og Museum Nord (MN) formaliserte sitt 

partnerskap i 2018. 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 tenking.

PRAKTISK PROGRAMMERING OG FELLES MARKEDSFØRING 2021

 Malin Overholth ved Galleri Espolin i Kabelvåg er del av 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. Hovedpartnere er NAKV, Kultursamarbeidet i Vesterålen, kom-

 munene og Museum Nord. Overholth har deltatt i utvelgelseskomiteen for kunstneropphold

 i Hadsel og Bø i 2021, mens Øksnes og Sortland er videreført til 2022. 

  Arr. Elvelangs 2021: MN/Malin Overholth stod for forarbeid og ledet praktisk gjennomføring

 av workshop med 7. trinn Melbu (40 elever), sammen med kunstneren Andrea Greenwood 

 (UK) som formidlet gjennom skjerm. Workshopen resulterte i «Seascapes – The Catch» som  

 ble vist under Elvelangs 2021 på Melbu. 

 Greenwood har også jobbet med små papirbåter, inspirert av Kaare Espolin Johnsons 

 særegne skrapeteknikk, sammen med 7. trinn Stokmarknes (30 elever), og Galleri Espolin/

 Museum Nord har gjort det samme med Miljøagentene i Kabelvåg. Båtprosjektet blir vist 

 når kunstneren selv kommer tilbake i juli 2022.

 Flere foredrag: Samer ved storhavet med historiker Johan Borgos; Tankkonsert med Trio

 Mediæval o.a.; Jektefartens eventyrlige historie med Bjørn Tore Pettersen.

DELING AV KUNNSKAP OG KOMMUNIKASJON 
OM KONSEPTUELL UTVIKLING OG STRATEGI 2021

 Maria Johansen har deltatt i Museum Nords Grand Tour for å få en oversikt over 

 steder og samarbeidsmuligheter. 

 Fellesmøte mellom styrene i NAKV og MN ble avholdt i november 2021.

 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 fremtidige muligheter.

NORDLAND AKADEMI FOR 
KUNST OG VITENSKAP OG 
MUSEUM NORDS SAMARBEID

Andrea Greenwood:  Seascapes – The Catch 

FORMIDLING | KUNST 
KYSTKULTUR | FOU



38 39

I lokalt og regionalt nettverksarbeid blandes samarbeid, samhandling, frivillighet, og 

gjensidig støtte. Som vanlig har vi interagert og samhandlet med venneforeninger og lokale 
lag, f.eks. Ofoten slekt- og historielag, Narvik hagelag, Tysfjord historielag, Vikinglaget, 

Vestvågøy historielag, lag og foreninger i Moskenes, Kystlaget i Vågan, Hurtigrutens venner, 

kystlaglagene med flere. Aktivitetene varierer fra støtte til utgivelse av årbøkene til frivillighet i 

samlingsforvaltning. Museene våre er møteplasser i samfunn.

Aktivt samhandler vi med aktører i organisering av arrangementer og festivaler. Eksempler i 

2021: Narvik kulturskole i samarbeid med ERIH, Bamek AS 35-årsjubileum i Ballangen, skuespill i 

samarbeid med reiselivsbedriften The Arctic Travel Company, Moskenes; i Vesterålen: Sommer-

Melbu og Elvelangs på Melbu, Reginedagan og konserter i Bø, Hunndagan (ny aktør i Øksnes), 

Nordlyst og arrangementet «Storskaden» på Andenes. I tillegg var også Andøymuseet arrangør 

for Losjubileet og Kryss Gavelfjorden i samarbeid med Øksnes. På Sortland samarbeider vi med 

kunstforeningen om utstillinger og med biblioteket om foredrag; samarbeid med NAKV og 

Kystverkmusea som beskrevet ovenfor; flere husflidslag organiserer juledager- og markeder på 

våre steder.

I 2021 har vi også styrket produktutvikling i samarbeid med lokale aktører. Eksempel er 

produktutvikling av elsykkelturer i Narvik sammen med Narviksenteret, og i tillegg leveranser av 

fotografier til filmen «Kampen om Narvik». Sykkelturene var en del av markedsføringskampanjen 

som ble kjørt i etterkant av verdenspremieren. 

Samarbeid med næringslivet og bruk av lokale bedrifter har alltid vært et viktig bidrag til 

samfunnet, som f.eks. Lofotrs produkttilbud, med mange varer og tjenester fra småbedrifter 

på Vestvågøy. Prosjektet Gaia Vesterålen har også søkt aktiv samhandling med det lokale 

avfallsselskapet, trykkeri, IT- og multimedia-bedrifter osv. Arbeidspraksis er innovativt, og vi ser 

fram til å lære av dette for videre prosjekter. 

Vi har et sterkt forhold til eierne av museene, f.eks. Lofotr AS (Vestvågøy kommune), Stiftelsen 

Gamle Å, Akvavisning AS (visningskonsesjon ved Lofotakvariet). I 2021 har vi startet en 

forberedelsesprosess mellom styre og ledelse for å reforhandle de eksisterende avtalene i 

regionen. 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. Arbeidet skal begynne med Ofoten i 2022.

LOKALT OG REGIONALT 
NETTVERKSARBEID

  Aktiv deltakelse i seks nasjonale nettverksmøter

  Aktiv deltakelse i flere nettverk knyttet til reiseliv og opplevelser

  Aktiv deltakelse i flere internasjonale nettverk 

  Samhandling med lokale grupper og aktører i alle avdelingene

  Forberedelse av prosess rundt fornying av avtaler med de lokale 

 og regionale eierne

NETTVERK

Samarbeid og samhandling er en viktig metode 
for å skape mer enn én organisasjon kan oppnå. 
Vi bygger lokal støtte og forankring mellom våre 
eiere, foreninger og lag. Vi deltar i forskjellige 
regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. 
I 2021 har vi fokusert på å støtte det lokale 
kulturmiljøet, og samarbeid med næringslivet 
og med akademiske aktører mot SKREI. 
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I tillegg til våre samarbeidsprosjekter deltar vi i flere nasjonale og internasjonale nettverk. 

Avdeling Ofoten deltar i det internasjonale ERIH-nettverket (avdelingsdirektør). Avdeling Vest-

Lofoten deltar i det internasjonale EXARC-nettverket og Destination Viking gjennom årsmøter og 

seminarer (avdelingsdirektør og konservator). 

I 2021 har vi bidratt til møter og innspill ang. Fotefar mot nord-prosjektet ledet av Nordland 

fylkeskommune. Dette arbeidet er forankret i alle avdelingene og skal intensiveres i 2022.

NASJONALE OG INTERNASJONALE 
FORMALISERTE NETTVERK

REPRESENTASJON I 
NASJONALE MUSEUMSNETTVERK
I 2021 VAR MUSEUM NORD REPRESENTERT I 
FØLGENDE NASJONALE MUSEUMSNETTVERK:

 Jernbanenettverk: Et nettverksmøte for frivillige og profesjonelle aktører innen

 jernbanehistorie; oktober 2021 (avdelingsdirektør Ofoten) 

  Bergverksnettverk: deltakelse i to nettverksmøter; januar og desember 2021 

 (avdelingsdirektør Ofoten) 

 Fiskerihistorie og kystkultur: Ett nettverksmøte i Bodø oktober 2021 med forskjellige 

 presentasjoner og aktivt bidrag til workshops (avdelingsdirektør Vest-Lofoten, 

 avdelingsdirektør Vågan, representant fra Kystverkmusea, fagansvarlig forskning) 

 Sjøfartsnettverket: Én samling i 2021. Arbeidet med ny handlingsplan som vedtas i 2022. 

 For MN er det viktig å dreie fokus mot innenriks sjøfart, som f.eks. hurtigrutefarten, 

 jektefart, vikingskipet  

 Teknisk-industrielle kulturminner / Norsk industriarv: Stiftet i november 2019 av de 15  

 nasjonale industrianleggene som var prioritert i Riksantikvarens bevaringsprogram, blant 

 dem Neptun Sildoljefabrikk. Nettverkssamling i september 2021 (avdelingsdirektør 

 Vesterålen, enhetsleder Neptun) 

 Historiske Hager: Samarbeidsavtale med Norsk genressurssenter om tilskudd til 

 genressurstiltak vedr. klonarkiv og back-up samlinger for å sikre langsiktig bevaring 

 og bærekraftig bruk av historiske hageplanter fra Lofoten og Vesterålen (gartner)

Våre museer er medlemmer i Visit Vesterålen, Destinasjon Lofoten og Visit Narvik. 
Destinasjonsselskapenes rolle har vært og er under sterk utvikling, fra markedsføringsorganer 

til destinasjonsledelse. Museum Nord er en aktiv medspiller på reiselivets arena, og 

destinasjonsselskapene er naturlige steder for oss å delta, både for å orientere oss om 

markedsutvikling og for å markere oss selv som besøkssted. Museene betaler medlemskap og 

får tilgang på kompetanse så vel som en del faktisk markedsføring – både av museet, men også 

av regionen museet tilhører. Destinasjonsselskapene arbeider aktivt med Nordnorsk Reiseliv, 
Visit Norway og eventuelt andre relevante kanaler for å sette regionen på kartet. Det kan være 

kampanjesamarbeid (synlighet), prosjekter, visningsturer med turoperatører og annet. 

Museum Nord deltar i VIRKEs nettverk for museer og reiseliv. Formålet med nettverket er å 

lære av og om felles utfordringer for museer som satser særlig på reiseliv. Pga. pandemien har 

aktiviteten i nettverket vært lavere enn vanlig, men med større digital aktivitet. 

Innovative Opplevelser er et nettverk for bedrifter i Nordland som jobber med reiseliv og 

opplevelser. Formålet med klyngen er å være særlig orientert mot innovasjon/utviklingsarbeid. 

Museum Nord deltar (styreplass i 2021) og er særlig opptatt av Hurtigrutemuseets, Lofotrs og 

SKREIs muligheter her. 

Museum Nord deltar i det interregionale nettverket (Nord-Sverige, Nord-Finland, Nord-Norge) av 

reiselivsbedrifter, Visit Arctic Europe. Formålet er å skape nye reiseruter, produkter og øke antall 

gjestedøgn. Prosjektet er grunnet pandemien forlenget (skulle vært avsluttet i 2021) til juni 2022.

Lofotr Næringsdrift AS er aksjehaver i «Varde Opplevelseskvalitet» (et kvalitetssystem som pga 

pandemien har hatt lav aktivitet men som aktiveres igjen i 2022. Markedssjef er vararepresentant i 

Lofoten Cruisenettverk.

NETTVERK KNYTTET 
TIL REISELIV OG OPPLEVELSER 
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I 2021 fikk Museum Nord et fornyet FoU-team med FoU-leder for første gang (3,5 årsverk 

totalt).  Arbeidet i 2021 var fokusert på økt forståelse av organisasjonen og å bygge opp 

teamet som et verktøy for organisasjonen. 

FoU utviklet sitt eget mandat, jobbet med rapportering (til KUD; årsrapport) og handlingsplan-
prosessen i samarbeid med ledergruppen. Styret har vedtatt vår nye innsamlingsplan og 

formidlingsplan 2021–2023, og vi har laget utkast til markeds- og kommunikasjonsplan og 

digital plan som skal ferdigstilles i 2022. 

Samarbeid og kommunikasjon har vært en viktig del av vårt arbeid. Vi har gitt ut ti interne 

nyhetsbrev og laget en wiki-plattform til organisasjonen som et informasjons- og dokumenta-

sjonsverktøy. FoU tilbød fem tenketank-arrangementer til organisasjonen med fokus på for-

midling i sommersesongen, samfunnsrelevans, frivillighet, bærekraft og innsamling. Utvikling 

av den nye nettsiden var forankret i FoU ved fagansvarlig formidling (se prosjekter).

Vi har økt samarbeidet mellom ansatte med kompetanse i forskning, formidling, forvaltning 

og markedsføring. Hver fagansvarlig har jobbet på tvers av organisasjonen på sitt område med 

grupper og med individuelle ansatte. Dette arbeidet omfattet flere opplæringsøkter – f.eks. 

kurs i fotografering av gjenstander, opplæring i CMS på ny nettside og opplæring i bruk av 

CRISTIN-systemet.

FoU-teamet besøkte alle anleggene og kollegaene der høsten 2021, og har fått en ny forståelse 

av organisasjonen fra turen. Vi opplevde det store mangfoldet i våre museer som forbløffende 

og verdifullt. Samlet sett ser vi store forskjeller i aktivitet, kvalitet og omtanke for museet.  

Vi skal bygge videre på innspill fra kollegaene og fra læring av vår Grand Tour i framtiden.

Dette kapittelet fokuserer på levering fra de faglige områdene i Museum Nord, som vi har 

jobbet med på en mer strategisk måte og mer koordinert i 2021 enn årene før.

FORSKNING 
OG UTVIKLING

FoU på Grand Tour, 
Ballangen Museum
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  Utarbeidet ny innsamlingsplan og opprettet inntakskomité

  Utarbeidet detaljert beskrivelse for fellesmagasin med tilhørende  

 konserveringsenhet på SKREI

  Fortsatte arbeid med kartleggingen av samlingene 

  Digitaliserte 25 % av alle kunstverk

  Gjennomført opplæring av ansatte i regi av KoBiN og internt 

  Arbeidet med å forberede lyd- og filmsamlinger til digitalisering 

 på Nasjonalbiblioteket

FORVALTNING

Museum Nord forvalter i dag 19 gjenstandssamlinger, 
14 fotosamlinger og sju kunstsamlinger, som oppbe-
vares i 34 bygninger spredt over hele vår region.  
De fleste av disse samlingene har sine egne formelle 
eiere, og bare i noen få tilfeller er det Museum Nord 
som eier samlingene det forvalter.

Ny innsamlingsplan for Museum Nord ble ferdigstilt i begynnelsen av 2021 og vedtatt av styret 

17. februar 2021. Planen beskriver prioriteringsområder for innsamling, skisserer organisering 

av samlingsarbeid og inneholder målbare mål og tiltak. Planen gjelder for 2021–2023 

og rulleres sammen med strategiplanen til Museum Nord.

Det neste steget for etablering av nye fellesrutiner for innsamling var 

opprettelse av inntakskomiteen. Kjernen i komitéen består av medlemmer 

fra samlingsforvaltningsteamet (fem personer som representerer alle 

avdelingene). I tillegg inviteres også andre relevante ansatte avhengig 

av materialet som vurderes. Ved behov kalles det inn personer 

utenfra med pertinent kompetanse. Det tar noe tid å forplante 

nye rutiner for inntak i organisasjonen, så en mindre del av 

tilvekst i 2021 har skjedd på siden av inntakskomitéen 

og de nye rutinene. 

INNSAMLING OG 
DOKUMENTASJON

  Inntakskomité

Møter i 2021: 3
Saker behandlet: 13
Positivt svar gitt i 4 saker
Avgjørelsen utsatt 
til 2022: 4 saker
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I 2021 ble arbeidet med oppdatering av maler og standardavtaler knyttet til inntak og aksesjon i 

tråd med Spectrum 5.0 påbegynt, og til en viss grad i samarbeid med de andre museene i fylket. 

Dette arbeidet fortsetter og vil forhåpentligvis ferdigstilles i 2022. 

Det var en beskjeden tilvekst i 2021 sammenliknet med tidligere år. En av årsakene er at Museum 

Nord fortsatt sliter med å finne oppbevaringsplass til nye objekter, og vi drev fortsatt bare med 

passiv innsamling, til tross for at man har åpnet for aktiv innsamling i den nye innsamlingsplanen.

Alt av tilvekst var gaver til Museum Nord eller formelle eiere av delsamlingene. Ikke alle aksesjoner 

som ble godkjent av inntakskomitéen ble fullført i 2021, og flere objekter er forventet å komme 

til Museum Nord som resultat av dette i 2022. Disse er ikke behandlet som tilvekst i 2021 og 

kommer på statistikken for samme året Museum Nord overtar dem. Ikke alt av tilvekst i 2021 

var i samsvar med museets planer. Narvik Museum ble bedt om å ta imot polske minneplater fra 

krigskirkegården i Håkvik, etter anmodning fra KUD.

          2021
     Primusregistreringer 

Kunst: 94 eller 14,7 %
Gjenstander: 1142 
eller 1,4 %
Fotografier (fotomotiv): 
7266 eller 1,8 %Registreringsarbeidet har pågått med høyere tempo 

i 2021 enn i 2020. Det ble registrert flere gjenstander, 

kunstverk og foto enn året før. Etterregistrering av 

samlingene har pågått ved alle avdelingene, men 

fokuset lå på forskjellig type objekter.

Gjenstandsregistering har pågått ved Fygle Museum, Skaftnes Gård, Ballangen Museum, Bø 

Museum, Hurtigrutemuseet og Øksnes Museum. Det ble ansatt en registrator ved avdeling 

Ofoten i en toårig prosjektstilling med plan om å bli ferdig med registrering av samlingene til 

Ballangen Museum. Vedkommende startet opp i april, men arbeidet har pågått i noe lavere 

tempo grunnet andre arbeidsoppgaver. Det var færre nyregistrerte gjenstander ved avdeling 

Vesterålen enn tidligere, da mange ressurser var konsentrert rundt ferdigstillelse og åpningen 

av Hurtigrutemuseet sommeren 2021. Samtidig brukte man mer tid på å løfte opp nivået til 

tilfredsstillende på allerede registrerte gjenstander, hvilket til slutt utgjorde litt over halvparten 

av alle gjenstandsregistreringer i 2021.

Registrering av fotografier har pågått ved samtlige avdelinger. Ved Narvik Museum 

etterregistrerte man både historiske- og dokumentasjonsfoto. I Vesterålen har 

fotoregistrering vært utført på Bø Museum, Øksnes Museum og Hurtigrutemuseet.  

I Vest-Lofoten har dette arbeidet pågått på Å, det er i tillegg satt i gang en omfattende 

revisjon av fotosamlingen til Norsk Fiskeværsmuseum og Sørvågen Radio. I Vågan startet 

Galleri Espolin opp registrering og digitalisering av sin fotosamling. Her har mange 

frivillige gjort en formidabel innsats i registrering av metadata samt digitalisering av foto. 

Fotosamlingas Venner i Narvik har vært aktive stort sett i hele 2021, aktivitetsnivået økte 

gjennom hele året og er snart tilbake på det nivået det var før pandemien.

Et eget tiltak i 2021 var registrering av kunst. Det har pågått flere parallelle prosesser på dette 

området: Galleri Espolin påbegynte registrering av sin kunstsamling i Primus samtidig som man 

påbegynte revisjon av kunstsamlingen til Ofoten museum i Narvik. I tillegg har man gått gjennom 

og talt på nytt kunstverk i gjenstandssamlinger. Slik ble 48 kunstverk avdekket i samlingene til 

Hurtigrutemuseet og Ofoten museum som tidligere har vært registrert som gjenstander. 

Det var en ambisjon å få omregistrert samtlige verk til kunst i 2021, men dette fortsetter i 2022.

REGISTRERING 
OG DIGITALISERING

Tilvekst i 2021

Kunst: 7 verk
Kulturhistoriske 
gjenstander: 17 stk.
Fotografier: 3709 stk.
Privatarkiv: ca. 1,5 hm
Bruksgjenstander 
(rekvisitt): 3 stk.

Den lave tilveksten til tross, har det skjedd en god del endringer i statistikken 

som begrunnes i en gjennomgang av båtsamlingen inspirert av 

Nordlandsmuseet. Revisjonen har avdekket at det fantes flere båter i 

samlingen til Lofotmuseet og Norsk Fiskeværsmuseum enn det som 

ble rapportert tidligere. Kunstsamlingen til Museum Nord har også 

vokst kraftig på grunn av revisjon av samlinger. Heller ikke her 

handlet det om nye aksesjoner, men omdefinering av objekter 

fra kulturhistoriske til kunst.

Museum Nord hadde noen små samtidsdokumentasjons-
prosjekter i 2021, bl.a. fortsatte fotodokumentasjon av 

Narvik by og omegn ved Harald Harnang, og i Ballangen 

ble det gjennomført et videointervju av tidligere tannlege 

Hans E. Remlo.



48 49

Lav tilvekst i 2021 i kombinasjon med økt registreringstempo har gjort det mulig å ta igjen noe 

etterslep, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår. Fortsetter man med etterregistrering 

av samlingene i samme tempo, kan det ta 39 år før man er ferdig med registrering av foto 

og 56 år for gjenstandssamlingene. Fagansvarlig forvaltning har gjort undersøkelser av 

hvordan registreringstempoet kan økes. Når det gjelder registrering av fotografier, er mye av 

infrastruktur allerede på plass, og det finnes en betydelig kompetanse knyttet til håndtering 

av foto i Narvik. Beregningene viser at hvis det tas grep (som å konsentrere arbeid med foto i 

Narvik og øke bemanning), trenges det ca. 13 årsverk for å registrere alt av foto. Det foreligger 

foreløpig ingen slike beregninger for gjenstander, men det forventes i 2022.

Digitalisering av samlingene har pågått parallelt med registrering i Primus. Her var det 

noe ulikt tempo i 2021, for mens digitalisering av kunstsamlinger har pågått fortere enn 

registrering av dem, var situasjonen omvendt for gjenstandssamlingene. Digitalisering av 
fotografier var i eget lag. I 2021 økte det med 42,5 % sammenliknet med året før.

     Digitalt tilgjengelig-
 gjorte objekter i 2021

Gjenstander: 
1077 eller 1,3 %
Fotografier: 
3744 eller 0,9 %

Alt av digitaliseringsarbeid ble utført internt i Museum Nord, men 

vi har innledet samtaler med Nasjonalbiblioteket angående 

digitalisering og oppbevaring av lyd- og filmsamlinger. I 

denne sammenheng har vi gjennomført en revisjon av 
lydkassettsamlinger i Narvik og Øksnes og har forberedt 

428 lydkassetter til transport, men først må det signeres 

avtaler med Nasjonalbiblioteket. Det gjenstår å lokalisere 

og pakke ca. 150 lydkassetter. Parallelt med arbeid med 

revisjon av lydmateriale har vi påbegynt revisjon av 

filmmateriale i Narvik. Dette skal også forhåpentligvis 

sendes til Mo i Rana for digitalisering og oppbevaring.

Det har pågått transkribering av håndskrevne 

protokoller ved flere museer bl.a. Lofotmuseet og 

Narvik Museum.

Museum Nord har som mål å publisere og tilgjengelig-

gjøre mesteparten av sine objekter på DigitaltMuseum. I 2021 har vi publisert 1335 flere 

objekter enn i 2020. Dette er en mindre økning i antall publiseringer enn i 2020, men fortsatt et 

steg i riktig retning. Digital tilgjengeliggjøring avhenger av flere faktorer, som tilgang til gode 

digitale representasjoner av objektet for publisering, og ordnede eierforhold og klausuler.

Museum Nord har tatt grep for å forbedre kvaliteten på digitale bilder. I 2021 ble det kjøpt 

inn to sett til objektfotografering bestående av fotokameraer med tilbehør, studiolys og 

bakgrunn samt annet nødvendig utstyr. Utstyret er allerede ambulerende i Museum Nord.  

I desember ble det gjennomført en todagers workshop i objektfotografering for relevante 

ansatte. Det planlegges flere kurs i 2022.Digitalisering i 2021

Kunst: 160 eller 25 %
Gjenstander: 480 
eller 0,6 %
Fotografier: 9918 
eller 2,5 %
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I 2021 fortsatte vi arbeidet med å lage en detaljert beskrivelse for fellesmagasin med 
tilhørende konserveringsenhet på SKREI i forbindelse med støtte til nasjonalt kulturbygg 2021 

– kvalitetssikrings- og forsterkingsprosjekt. Rapporten ble sendt i april. Magasiner, slik det er 

planlagt, utgjør en betydelig del av nybygget – Otolitten. Litt over en tredjedel av hele arealet, 

2 000 kvm, går til magasindelen. Selve magasinet kommer på nesten 1 600 kvm og vil være 

en perfekt plass til å oppbevare kunst, metall, tekstil, skinn og papir. En del av dette vil være 

tilgjengelig for publikum. I tillegg til fellesmagasiner huser Otolitten et konserveringsverksted 

på ca. 80 kvm, og vil være et fast arbeidssted for en eller to tekniske konservatorer og 

samlingsforvaltere, registratorer og fotograf. Vi fortsetter planleggingen av magasindelen av 

SKREI i 2022.

Et ledd videre i denne prosessen er at avdeling Vågan har begynt å pakke og flytte sine 

samlinger tidligere lokalisert i et leid lokale, Våganheimen, som rives i forbindelse med 

byggingen av Otolitten. Fotosamling, tekstilsamling, boksamling og historisk arkiv til 

Lofotmuseet er på flyttefot. I 2021 ble flyttingen påbegynt til Melbu, hvor samlingen 

skal lagres midlertidig til et nytt fellesmagasin står klart. Det ble satt opp flere reoler 

på mellomloftet på Neptun Sildoljefabrikk og i kjelleren til samfunnshuset, og en 

del av samlingene er allerede flyttet dit. Flyttingen innebærer også en forbedring av 

oppbevaringsforhold for disse samlingene, siden Våganheimen var av noe dårlig kvalitet. 

Flyttearbeidet skal fortsette i 2022. Ellers i avdeling Vågan har Galleri Espolin utvidet 
lagringskapasitet i kunstmagasinet sitt ved å installere flere skjermer til oppheng av 

innrammede bilder.

Avdeling Vesterålen har i 2021 lagt planer for økning av lagringskapasitet i sine magasiner i 

Melbu. Det er også her kjøpt inn reoler som settes opp i samfunnshuset og på melloftet.  

Vi skal også innrede et midlertidig kunstmagasin i samfunnshuset (i tillegg til eksisterende). 

Arbeidet er satt i gang og ferdigstilles i 2022. Det sistnevnte magasinet skal brukes inntil nytt 

fellesmagasin på SKREI står ferdig. Museets største objekt – M/S Finnmarken – er nå oppbevart 

trygt inne i vernebygget som stod ferdig i 2021.

MAGASINERING, 
LAGRING OG BEVARINGSARBEID

Avdeling Ofoten er fortsatt på jakt etter passende lokaler til magasinet i Ballangen. I 2020 

ble det konkludert med at kjelleren til administrasjonsbygget ikke kan brukes. I 2021 ble det 

satt opp reoler og klimaovervåkning i et av rommene i 1. etasje, men målingene viser for 

høy fuktighet og for store endringer i verdiene. I tillegg ble det satt opp flere klimaloggere 

i utstillingslokalene til Ballangen Museum og på fotomagasin B i Narvik. Målingene viser 

tilfredsstillende klimaforhold. I Narvik ble det gjennomført en stor opprydding på EF-lageret i 

forbindelse med inntak av minneplater fra polske krigsgraver. Lokomotivet El.12 ble flyttet til 

museumshagen i Narvik høsten 2021. Flyttingen forenkler vedlikehold av lokomotivet. Narvik 

Museum arbeider med å lage et overbygg.

Avdeling Vest-Lofoten har hatt opprydding, systematisering og støvtørking i sine lagrings-

lokaler på Å i forbindelse med revisjon av samlingen til Norsk Fiskeværsmuseum. 

Lagringslokalene er dessverre i dårlig tilstand, så flytting av samlingen til fellesmagasinet 

anses som den eneste mulige utvei.

FELLES KONSERVERINGS- OG 
BYGNINGSVERNTJENESTE FOR 
MUSEENE I NORDLAND (KOBIN)
Andre fase av KoBiN-prosjektet fortsatte og ble avsluttet i 2021. Museum Nord var represen-

tert med fagansvarlig forvaltning og bygningsvernleder. I tillegg har to medlemmer av sam-

lingsforvaltningsteamet deltatt på samlinger i Bodø og i Narvik hvor vi arbeidet med tilpassing 

av Spectrum-prosedyrer. Det ble gjennomført en ny kartlegging av konserveringsbehov ved 

museene i Nordland med fokus på utstillingsvirksomhet. Et viktig sidesprang fra prosjektet 

var opplæringstilbud til museene. Prosjektet har lagt til rette for økt forståelse for felles 

utfordringer innenfor samlingsforvaltning samt behovet og potensialet for samarbeid mellom 

museene. Selv om prosjektet ble avsluttet er det uttrykt et ønske om å fortsette samarbeidet 

innenfor samlingsforvaltning på tvers av museene i fylket.
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I tillegg til veiledning og opplæring på individuell basis utført av fagansvarlig forvaltning 

og andre samlingsforvaltere, har det vært gjennomført tre kurs for ansatte som driver med 

samlingsforvaltning i 2021. To av dem var i regi av KoBiN (Primuskurs for viderekomne og kurs 

i preventiv konservering), mens det tredje – workshop i objektfotografering – organiserte 

Museum Nord selv. Kursene var et etterlengtet tiltak med bra oppmøte og veldig gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette videreføres i 2022, men da i egen regi 

ettersom KoBiN-prosjektet er avsluttet. Workshopen i objektfotografering 

vekket en del interesse hos andre museer i landsdelen, og vi vurderer å 

gjenta dette i samarbeid med andre.

Samlingsforvaltningsteamet fortsatte å møtes både på 

Teams og fysisk i 2021. Nyansatt konservator på Å ble med i 

teamet i januar 2021. Teamet har arbeidet med langt flere 

saker i 2021 enn i 2020. Temaene varierte fra planarbeid, 

gjennomgang av Spectrum 5.0 og utarbeidelse av 

fellesrutiner og mal til diverse kartleggingsprosjekter, 
inntak av nye objekter, gjennomgang av museets politikk 

for salg av foto m.m. Det har kommet frem et ønske fra 

samlingsforvaltningsteamet om å få formalisert status 

som samlingsforvalter ved avdelingen. Så langt ble 

dette gjort kun for samlingsforvalteren i Vågan, som 

fikk ny stillingsbeskrivelse i 2021.

ORGANISERING 
AV SAMLINGSARBEID

Samlings-
forvaltningsteam 
i 2021

Medlemmer: 5
Møter: 8
Saker behandlet: 32
Kvartalsrapporter: 4
Fellesøkter: 3

På kunstmagasinet til Galleri EspolinOverfylt magasin hos Øksnes Museum
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BYGNINGSVERN

Det er fortsatt lite eller ikke noe samarbeid internt i organisasjonen 
blant håndverkere og på bygningsvernsiden. Det har ikke kommet 
noen nye ressurser og fagpersonell til å utføre oppgaver knyttet 
til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. De fleste ansatte 
som burde arbeide med dette er ufaglærte. På grunn av manglende 
ressurser og lite penger i budsjett til vedlikehold blir forvaltningen 
av byggene dårligere og dårligere. Bygningsvern prioriteres derfor i 
driftstilskuddsmålene i 2022 og 2023.

Bygningsvernleder har i 2021 utarbeidet tilstandsrapporter i Bø, 
Ballangen og Alsvåg og fulgte dem opp. Gjennom KoBiN-prosjektet 
har bygningsvernleder og enhetsleder på Neptun Sildoljefabrikk 
deltatt på kurs i bygningsvern i Mosjøen og Misvær.

  På Vestvågøy er det startet opp arbeid med nytt brannvarslingsanlegg

  Sprinkling av de fredede byggene på Å samt stabburet på Å 

 begynte å nærme seg ferdigstilling

  Et omfattende arbeid med brannsikring av Lofotmuseet har pågått gjennom hele året

OFOTEN Narvik Museum Ny fyrkjel og nytt armatur i 3.etg. på adm.-bygget.

VESTERÅLEN Kjøpsvik Museum Skiftet råtne deler av sviller under terrassen og satt på nedløp på Lensmannsgården.

Andøymuseet
Maling og enkelt vedlikehold i Risøyhamn. 
Maling og vedlikehold av Polarmuseet, bl.a. skiftet en del vinduer.

Bø Museum Maling og midlertidig tetting av lekkasjer på tak og dør.

Hurtigrutemuseet
Klargjøring og tilgjengeliggjøring av M/S Finnmarken – bl.a. tilbakeføring av 
kafeteriaområdet til 1956.

Melbo Hovedgård Skiftet ut vindskibord på tak og utbedret råteskader på vegg og vinduer mot sør.

Neptun Sildoljefabrikk Generelt vedlikehold av bygg, jfr. tilskudd fra NFK.

VEST-LOFOTEN Lofotr Vikingmuseum Startet renoveringen av vegg nr. 2 på “Solhaug”.

Sørvågen Radio Noen mindre reparasjoner på telebygget.

Norsk 
Fiskeværsmuseum

Noe renoveringsarbeid på husmannsstua.

VÅGAN Lofotmuseet
Maling av yttertak bølgeblikk på Borgstue. Maling og vedlikehold av fasader på begge 
naustene. Restaurering av vinduer på administrasjonsbygg.

Diverse utbedringer

AVDELING ANLEGG AKTIVITET

Flere mindre vedlikeholdsprosjekter (bl.a. i Alsvåg og på Lofotakvariet) 

ble forberedt i 2021 og skal realiseres i 2022.

Melbo Hovedgård
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  To fagfellevurderte artikler og fem fagartikler publisert,  

 seks fagartikler og én større publikasjon under utvikling

  CRISTIN-systemet tatt i bruk i organisasjonen 

  Samarbeid med 43 universitetsinstitutter og forskningsinstitusjoner 

 (UH sektoren)

  Ett PhD-forslag utviklet og godkjent av veiledende universiteter 

  MN som hovedpartner i et EU-prosjekt 

 (Living on the Edge – finansiering i desember 2021)

FORSKNING

I 2021 har vi klart å nå våre mål i vårt forskningsfelt 
– og har levert mer enn hva som var forventet. 
Store prosjekter og fokusområder gir mulighet til 
forskningsaktivitet, selv om noen av avdelingene 
mener at forskningsarbeid ikke bør prioriteres 
foran andre oppgaver.

PROSJEKTARBEID
Gaia Vesterålen – Nordlandsforskning, Sintef Digital

Nordic Talks – University of Lapland Finland, Research Center for Hanse and Baltic History 

Tyskland, Universitetet i Stavanger

Living on the Edge – UiT institutt for marin biologi, NINA, Trinity College Dublin Ireland, 

Stefansson Research Institute Iceland

Korallutstilling – SALT, REV Ocean, Havforskningsinstituttet

SKREI Research Center – UiT institutt for arktisk og marin biologi, UiTs tverrfaglige 

forskningsgruppe “Creating the New North”, Research Center for Hanse and Baltic History 

(Tyskland)

El.12 – UiT, Nord Universitet 

Evocave – UiB, UiO arkeologi

Hageprosjekt – Genressurssenter Landbruksdirektoratet

Accessible tourism – Nordlandsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Bø i Telemark, 

Sintef Digital, Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter

CINE – University of St Andrews UK, Ulster University Nord-Irland, UiO

KULMEDIA – Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Gøteborgs Universitet, Indiana 

University Indianapolis, University of the Sunshine Coast, Universitetet i Bergen, University of 

Roskilde, University of Massachusetts 

Coastal Shifts – UiT, NINA, Trinity College Dublin Irland, Havforskningsinstituttet

Food Heritage 4 All – University of Coimbra Portugal, OsloMet, University of Tours France, 

University of Parma Italy, University of Newcastle upon Tyne UK, University of Edinburgh UK, 

University of Köln Germany, Frauenhofer Institut Germany, European Training Academy Serbia

ARBEID I PUBLISERING
Ilhavo Maritime Museum – forskning, Portugal

Orkana Akademisk

Alf Ragnar Nielssen, prof. emer.

ARBEID I FORMIDLING
Edgar Hovland, prof. emer. (Hurtigrutemuseet utstillinger)

UiT institutt for arkeologi (master- og bachelor-emner)

UiO Institutt for medial (Vágar App)

FORSKNINGSNETTVERK 2021
SAMARBEIDSPARTNERE MED 
FORSKNINGSTILTAK
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Fagansvarlig forskning har kartlagt forskningskompetanse i organisasjonen og gitt individuell 

støtte til de som har jobbet med publikasjoner og med CRISTIN. I 2021 hadde Museum Nord 

sju konservatorer og én kurator. Ingen av disse har godkjenning som førstekonservator NMF. 

Samtlige konservatorer/kurator har utdanning på masternivå (fire historikere, to arkeologer 

og : én innenfor kunst). Blant øvrige ansatte i Museum Nord er det fem historikere, tre 

arkeologer, to kunsthistorikere, to samfunnsvitere, én geofysiker og én MBA på masternivå. 

På fagområdet forskning har vi også tre professor 2-stillinger i til sammen 60 % stilling, 

knyttet til prosjektarbeid. Museum Nord har per dags dato ingen tekniske konservatorer i 

staben og er derfor nødt til å leie inn personer med denne kompetansen på oppdragsbasis. 

Når fellesmagasinet på SKREI med tilhørende konserveringsenhet står klart, kan en teknisk 

konservator ansettes (etter 2025).

FORSKNINGSKOMPETANSE

Siden slutten av 2020 har Museum Nord hatt en revidert forskningsplan som er avgjørende for 

planlegging av forskningstiltak i handlingsplanen hvert år. Fullførte mål i 2021:

  Kartlegging av forskningsvilje og -krav i organisasjonen (individuelle samtaler med ni

 ansatte som har forskningsinteresse i Museum Nord).

  Vi har tatt CRISTIN-systemet i bruk, tildelt medlemmer, hatt intern opplæring og utviklet 

 brukerinformasjon i wikien.

  Utvikling av forslag og presentasjon til forskningsgruppe og styre av SKREI Research 

 Center (SRC). Søknad til Kulturrådet sendt inn, men fikk avslag. Prosjektet skal 

 gjennomføres uansett. Derfor utarbeidet vi en stillingsbeskrivelse til SRC-leder.

  Samarbeid for finansering av Coastal Memory Fort-prosjektet med partnere.

  Rapportering av interreg-prosjekt CINE med MN som hovedpartner ble fullført. Det var en 

 kompleks og tidkrevende rapport som har fått god tilbakemelding fra NPA. I tillegg fikk vi 

 tre henvendelser fra offisielle aktører som har skrevet om suksessen til prosjektet i 2021.   

  Igangsetting av forskningsstipendiat. I avd. Vest-Lofoten har konservator utviklet et 

 PhD-forslag i samarbeid med veilederne i UiT og UiO. Forslaget fikk godkjenning av 

 universitetene i 2021. I mars 2022 skal vi søke Forskningsrådet om midler. PhD skal komme 

 Lofotr Vikingmuseums fornyingsplaner til gode med ny kunnskap om digital formidling av 

 arkeologiske kulturminner.

  Organisering av Nordlandsseminaret «Digitale løsninger for fremtidig, museal formidling»,  

 en arena der museene i Nordland får presentere faglige tema de arbeider med. 

 Rapporten finnes her. *

  Vi har nesten nådd våre mål til KUDs driftstilskuddsprogram i området forskning 

 (forskningsseminar, avtaler med forskningsmiljø og forskerstipendiat).

 

* https://www.museumnord.no/wp-content/uploads/2021/12/Nordlandsseminar-2021-Rapport.pdf

PLANVERK OG TILTAK

Vi hadde planlagt å engasjere ansatte i innsamlingen av immateriell kulturarv via MINNER, 

men det har vært for lite tid og ressurser i avdelingene til å forankre dette i prosjektarbeid. 

Dette arbeidet skal evalueres videre i sammenheng med arbeid rundt immateriell kulturarv 

og innsamling.

I fagområdet forskning har vi oppnådd mye mer enn planlagt i 2021, f.eks.:

  Lansering av det store forskningsprosjektet Gaia Vesterålen, inkludert finansiering, 

 utvikling av modell og utvidet samarbeid (beskrevet i prosjektkapittel).

  Finansiering og trykking av «Samisk fortid i Lofoten» av Alf Ragnar Nielssen. Boka blir 

 ferdigstilt som en del av Museum Nords skriftserie i samarbeid med Orkana forlag og 

 forfatteren. Lansering er planlagt våren 2022.

  Utvikling av forslag og presentasjon til forskningsgruppe og styre av SKREI Research 

 Center (SRC). Søknad til Kulturrådet sendt inn, men fikk avslag. Prosjektet skal 

 gjennomføres uansett. Derfor utarbeidet vi en stillingsbeskrivelse til SRC-leder.

 Digital, internasjonal forskningsseminar-serie Nordic Talks,* finansiert av Nordisk 

 Ministerråd, som gir oss mulighet til å oppdage temaer relevant til SKREI-prosjektet og å 

 utvide nettverket som vi har bygget opp i SKREI Convention-prosjektet. 

• Codfish and sustainable communities, 28. januar 2012; digitalt, internasjonalt seminar. 

 (3221 visninger på Facebook)

• Respecting the Sea: Codfish and marine resources management, 4. februar 2021; digitalt, 

 internasjonalt seminar. (785 visninger på Facebook)

• Finding Innovation: Codfish trade from the Hanse to the Future, 11. februar 2021; digitalt, 

 internasjonalt seminar. (915 visninger på Facebook)

Vi jobbet sammen med UiTs avdeling for marin biologi og internasjonale partnere på Island

og Grønland for å etablere et forskningsprosjekt som skal produsere relevant forskning

til SKREIs utstillingsdel FISK. Forskningen skal dreie seg om økologiske forandringer i havet 

i fortid med sikt på læring for framtiden. En samarbeidsavtale er på plass, og prosjektet  

Living on the Edge er finansiert av Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA) 

med oppstart i januar 2022.

Mens vi har nådd forskningsmålene våre i 2021, er det behov for å følge forskningsplanen 

tett i utvikling av forståelse og infrastruktur i forskningen. Vi er blitt bedre i strategisk arbeid 

rundt forskning, men vi kan gjøre det enda bedre hvis vi klarer å ha mer fokus og ressurser på 

forskning fremover. Godt samarbeid internt, styrking av fagkompetanse og prosjekter som 

Gaia Vesterålen og SKREI Research Center gir muligheter for dette.

* https://www.skrei.net/nordic-talks/

https://www.museumnord.no/wp-content/uploads/2021/12/Nordlandsseminar-2021-Rapport.pdf
https://www.skrei.net/nordic-talks/
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I vårt samarbeid med forskjellige partnere fra UH-sektoren, andre museer, de faglige nett-
verkene og andre aktører ligger et særlig viktig forskningsgrunnlag hos oss. Tabellen med 

alle prosjektene finnes på side 30. Vi har forskjellig innfallsvinkel, fokus og ressurser på ulike 

samarbeidsprosjekter. I noen er vi støttespillere, i andre har vi hoved- eller delansvar.  

I andre igjen kommer vi sammen med mulige partnere for å utvikle en idé og få finansiering.  

Det er vanskelig å oppsummere slikt samarbeid, men hvis vi analyserer dette på en statistisk 

måte, kan vi si at vi i 2021 jobbet/samarbeidet med

  6 prosjekter, hovedsakelig forskningsprosjekter (Gaia Vesterålen, CINE, Coastal Memory 

 Fort, SKREI Research Center, CoastalShifts, Living on the Edge)

  9 prosjekter med internasjonale partnere (Coastal Memory Fort, SKREI Research Center, 

 CINE, Nordic Talks, AirVesterålen, Viking Networks, CoastalShifts, Kulmedia-prosjektet, 

 Living on the Edge)

  14 prosjekter med partnere fra UH-sektoren (Gaia Vesterålen, Hurtigrutemuseet, Vágar 

 App SKREI, Hagesamlinger-prosjektet, Accessible Tourism, Korallutstilling, CINE, Nordic 

 Talks, El.12, Evocave, to master- og bachelor-emner, CoastalShifts, Kulmedia-prosjektet, 

 Living on the Edge)

  3 prosjekter som var forankret eller presentert i det nasjonale nettverket (LOS 300, SKREI 

 Research Center, Samarbeid mellom museer og næringsliv – en etisk utfordring?)

SAMARBEID
Som detaljert i boksen* har Museum Nord publisert to fagfellevurderte artikler og fem 

fagartikler i 2021. I tillegg har seks fagartikler og en større publikasjon vært under utvikling i 2021:

  Norheim, G., Det Kemiske Laboratorium, Melbo, ferdigskrevet ikke fagfellevurdert 

 / publisert, del av masteroppgave ved UiB 

  Sæther, J., Fjell i folketru og fiske. Upublisert artikkel om sagn og fjell som skal publiseres 

 i boka Nordland blir til. NGU, Nordland fylkeskommune m.fl. (forventet utgivelse uklart) 

  Sæther, J., Føregravene og Jens Steffensen. Påbegynt artikkel

 Hakvaag, W., begynt å jobbe med en artikkel om motstandsbevegelsen. Planlagt 2022

 Larsen, M.F., Torbergsen, E.T., Heftet De hellige høyder i Fotefar-serien ble redigert ved 

 Lofotr Vikingmuseum. Redigeringsforslaget er godkjent av forfatter og redaktører

 Hovland E., skriving av en artikkel om Hurtigrutens oppstartshistorie
 Nielssen, A.R., Samisk fortid i Lofoten, boka blir ferdigstilt som en del av Museum Nords

 skriftserie i samarbeid med Orkana forlag og forfatteren. Lansering vår 2022

PUBLIKASJONER
MUSEUM NORDS PUBLIK ASJONER 2021

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER
Torbergsen, E.T., Hvordan endret byggeskikken seg på Borg? En analyse av fire utvalgte hus på 
Borg, Vestvågøy fra yngre jernalder til høymiddelalder, Viking, Norsk arkeologisk årbok, 2021

Vermehren, A.I., Clements, J., Bogomolov, J., Fossli, I., 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, 2021

FAGARTIKLER
Hakvaag, W., Infanteriregiment 15 – 1. bataljon 1939–40, Årbok for Vågan, 2021

Fossli, I., Mikalsen, H.E., Industriarv for fremtiden, Årbok for Ballangen, 2021

Larsen, M.F., The Development of Stockfish Trade in the Viking Age, 
Argos – Revista do Museu Marítimo de Ílhavo, 2021

Larsen, M.F., The Jubilee Year of 2020 at Lofotr Viking Museum, EXARC, 2021

Vermehren, A.I., Digitale løsninger for fremtidig museal formidling – Nordlandsseminar 
Rapport, MN nettside, 2021

*

Nordlandsseminar, september 2021: Introduksjon med Geir Are 
Johansen, direktør Museum Nord og Liv Bjelland, Kulturrådet, som 
presenterte digitale strategier for museumssektoren. Nyvågar, Lofoten.

Nordlandsseminar, september 2021: CINE case study Vágar – en ny 
digital app, gåtur med prof. Gunnar Liestøl, Universitetet i Oslo og 
Anna Vermehren, Museum Nord.

https://www.ngu.no/prosjekter/nordland-blir-til#:~:text=Prosjektet%20%22Nordland%20blir%20til%22%20startet,universitet%20er%20partnere%20i%20prosjektet.&text=Alle%20geosteder%20registreres%20i%20NGUs%20database%20for%20geologisk%20arv.
https://journals.uio.no/viking/article/view/9090/7826
https://journals.uio.no/viking/article/view/9090/7826
https://journals.uio.no/TJMI/article/view/8795/232
https://journals.uio.no/TJMI/article/view/8795/232
https://journals.uio.no/TJMI/article/view/8795/232
https://www.printfriendly.com/p/g/yByLav
https://www.museumnord.no/wp-content/uploads/2021/12/Nordlandsseminar-2021-Rapport.pdf?fbclid=IwAR1kcxz_G8MGmYxKhe7Ft4F7j_tWHujKKJ_1AuB2odkmPUPvxG3gOsxy9k4
https://www.museumnord.no/wp-content/uploads/2021/12/Nordlandsseminar-2021-Rapport.pdf?fbclid=IwAR1kcxz_G8MGmYxKhe7Ft4F7j_tWHujKKJ_1AuB2odkmPUPvxG3gOsxy9k4
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  Storslått åpning av Hurtigrutemuseet

  Rekordbesøk på Sortland Museum av barn og unge som  

 fikk tilbud i den kulturelle skolesekken

  Revidert formidlingsplan på plass 

  12 utstillinger produsert av Museum Nord og 9 i samarbeid med andre aktører

  Digital formidling: podkast, livesendinger og -foredrag, produksjon av digitale  

 formidlingselementer, produsert digitalt spill i utstilling

FORMIDLING 

Overordnet ble de fleste, større 
planlagte formidlingstiltak gjennomført 
hos avdelingene. Formidling i mindre 
grupper og digitale tilbud var en av 
suksesskriteriene for å gjennomføre 
arrangementer og aktiviteter i 2021. 

ÅRETS STORE BEGIVENHET var åpningen 
av Hurtigrutemuseet 28. august, som ble 
en folkefest for hele regionen. Over tusen 
mennesker var til stede utenfor museet. 
Arrangementet ble gjennomført i samarbeid 
med Hadsel kommune, Stiftelsen Norsk 
Hurtigrutemuseum og en rekke frivillige  
lag og foreninger, og gikk over tre dager.  

Fra åpningen av det nye 
Hurtigrutemuseet.
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PLANVERK 
OG MÅLGRUPPEARBEID
Ny fagplan for formidling ble vedtatt av styret i november 2021, i tillegg ble det utarbeidet 

lokale formidlingsplaner for Lofotr Vikingmuseum, Fygle Museum, Skaftnes Gård, Sørvågen 

Radio og Norsk Fiskeværsmuseum på Å. Det er igangsatt en prosess med å utvikle en 

utstillingsplan for Museum Nord.

Den pågående koronasituasjonen gjorde at vi av nødvendighet måtte henvende oss til et norsk 

publikum – lokalt, regionalt og nasjonalt, hvor først og fremst familier, barn og unge  

var ønsket målgruppe.  

I Vågan er målgruppearbeidet i avdelingen hovedsakelig rettet mot turister og grupper som 

kan skape besøk og inntekt. På sikt er det et mål å øke andelen av yngre og unge voksne, 

både med tanke på å rekruttere til frivillighet blant lokale, og sikre at museet beholder et 

interessert kjernepublikum framover. 

Ved Hurtigrutemuseet og i avdeling Ofoten er NordNorsk Reiselivs personaskartotek brukt i 

markedssegmenteringen, og tilbudet retter seg mot disse utvalgte gruppene. Sortland Museum har 

en helt klar profil mot barn og unge i alle sine produksjoner. På Andøymuseet opplever vi nå at det er 

turister gjennom hele året. Det er naturlig at tilbudene spisses mot denne gruppen når pandemien 

er over. Generelt i Vesterålen er lokalmarkedet grunnleggende, dette være seg både kyst- og 

historielag, men også skoler og øvrige innbyggere. 

I Vest-Lofoten skjer mye av markedsføringen av formidlingstilbud gjennom Destination Lofoten, 

Visit Nord-Norge og Innovasjon Norge. Avdelingens målgrupper er både turister og lokalbefolkning 

i alle aldersgrupper og familiegrupper. Markedsføring spesielt rettet mot lokalbefolkningen foregår 

stort sett på Facebook og egen hjemmeside, eventuelt også med oppsett av plakater. Tilbud spesielt 

rettet mot lokalbefolkningen legges til vår og høst, utenom den travleste turistsesongen.

Barn og unges engasjement for egen historiefortelling og identitet er viktig når formidling 

utvikles. Museum Nord jobber særlig målrettet for å nå barn, ungdom og familier med 

forskjellige metoder slik at målgruppene får anledning til medvirkning i utstillingsproduksjoner, 

utvikling av tilbud i den kulturelle skolesekken (DKS) og aktiviteter, slik at arbeidet lykkes.  

Flere av tilbudene tilpasses ulike alderstrinn. Vi etterstreber å videreføre gode tiltak og suksess-

historier slik at alle våre museer tilbyr pedagogiske, interessante og artige aktiviteter og pro-

dukter til barn og unge. Totalt har 3417 barn og unge deltatt på pedagogiske opplegg hos oss.

Eksempler på tiltak der medvirkning og samarbeid med barn og unge i 2021 er sentralt:

  Master- og bachelorstudenter fra Norges arktiske universitet (UiT) tester hvert år ut 

 formidlingsopplegg til inviterte skoleklasser og lærer om formidlingspraksis hos Lofotr 

 Vikingmuseum.

   Arkitektkonkurransen «bygging av containermuseum»  

 til Gaia Vesterålen med hjelp av treklosser for 1.–9. klassetrinn.

  Elever fra Frydenlund skole i Narvik produserte sin egen fotoutstilling 

 til Narvik Museum i forbindelse med Vinterfestuka.

   Formidlingsprosjektet “Vår Kamp” på Sortland Museum forteller arbeiderbevegelsens historie

 i Vesterålen. Prosjektet er utviklet blant annet i samarbeid med unge i utenforskap, samt i 

 direkte dialog med elever i ungdomsskolen som har fungert som konsulenter i produksjonen. 

I løpet av 2021 har varierte aktiviteter rettet mot barn, ungdom og familier vært gjennomført 

på våre museer, for eksempel: Barnas Vikingfestival, juleverksteder og julearrangement, 

kulturminnevandring, Lokes runesti, Det spøker på museet, tegnekonkurranse, HalloViking, 

Vår Kamp sommerskole og Vår Kamp-konferansen, Kystlagets barneklubb «Marmellaget»,  

i tillegg til opplegg i etablerte utstillinger og nye utstillinger lagd for barn og unge.

BARN OG UNGE

Musejakt, november 2021
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De fleste museene har tilbud til grunnskolen i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det tilbys et 

innholdsrikt program, hvor Museum Nords tematiske områder formidles. 

  I 2021 satte Sortland Museum rekord med 1085 besøkende barn og unge som fikk tilbud

 gjennom DKS. Det var en dobling fra året før. Totalt har 2143 barn og ungdom 

 mottatt tilbud gjennom DKS fra Museum Nord. 

  I avdeling Vågan ble det utarbeidet et ressurshefte for DKS-formidlingen under 

 Lofoteventyret, selve formidlingen ble avlyst på grunn av pandemien. 

  I Ofoten gjennomførte avdelingen geoturer, museumsbesøk og podkastinnspilling med 

 grunnskolen, i tillegg til DKS-produksjonen «Fjell, folk og industri» for videregående skoler 

 i Narvik kommune.

Museene er arena for en rekke lokale arrangementer, og uteområdene rundt flere av museene 

tilrettelegges for publikum uten at det løses billett. Eksempler: I Bø har kommunen bygd 

en attraktiv utendørsscene på museumsområdet hvor blant annet KORK hadde sin store 

TV-sendte jubileumskonsert. Neptun Sildoljefabrikk var i høst location for innspilling av 
musikkvideo for det norske rockebandet Madrugada. Galleri Espolin organiserte en klassisk 

konsert og deltakelse i «Lys levende Kabelvåg». Vikinglaget deltok ved to anledninger med 

demonstrasjon av håndverk og matlaging i høvdinghuset på Borg.  

Flere museer tilbød aktiviteter i løpet av sommeren. Bø Museum var medarrangør under 

Reginedagan og kulturminnedagene. Melbo Hovedgård var med på Elvelangs arrangert 

på museets område i samarbeid med NAKV, lag og foreninger. I Vågan har tilrettelegging 

med aktiviteter for barn i fast formidlingsprogram for sommersesongen vært viktig. 

Familiebilletten, som ble lansert i 2020, oppleves som et positivt tilskudd for familier som 

ønsker å tilbringe en hel dag på museumsområdet. Ved Galleri Espolin kunne barn og ungdom 

delta på faste verkstedaktiviteter. På Lofotakvariet var det guiding/foredrag to ganger daglig 

i sommersesongen. Teater på Norsk Fiskeværsmuseum på Å ble gjennomført i regi av The 

Arctic Travel Company. Museum Nord bidro med rekvisitter, skuespillere og kvalitetssikring av 

manus. Teateret ble satt opp daglig i ca. en måned. Lofotr Vikingmuseum deltok med stand 

på Leknes under “Høstvekka” med ulike aktiviteter og håndverksdemonstrasjoner. Gilder 

ved Vikingmuseet for hurtigrutepassasjerer ble gjennomført fra juli og ut året, og det ble 

tilrettelagt for åpning av løpet The Arctic Triple. Ny flytebrygge med fasiliteter for formidling 

ble lagt ut ved Lofotakvariet, og oppdrettsutstillingen på kaia ble oppgradert.  

Det ble fortsatt satset på tilbud til mindre grupper i Ofoten med konseptet geobiking, som 

er elsykkelturer til nedlagte gruver og skjerp i Ballangen. Dette videreføres til 2022, men 

sykkelturene flyttes til Narvik by med fokus på Ofotbanen og krigsårene. 

Vi klarte endelig å skaffe ny villsvin-råne til Lofotr Vikingmuseum, og håper at villsvinunger 

skal gi formidlingen et løft i årene som kommer.

PUBLIKUMSAKTIVITET, UTSTILLINGER 
OG ANDRE FORMIDLINGSTILTAK

Barn lager lysende fisker hos Galleri Espolin i samarbeid med NAKV. Foto: Museum Nord.

7. klasser på geotur med Ballangen Museum i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Foto: Museum Nord.

Aktiviteter for barn hos Lofotr Vikingmuseum. Foto: Museum Nord.
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Utstillingen Vår Kamp var Sortland Museums nye storsatsing i 2021, om arbeiderbevegelsens 

historie i Vesterålen. Utstillingen er laget spesielt for ungdom og unge voksne. Gjennom dataspill, 

film, gjenstander, bilder og tekst forteller utstillinga om vesterålinger som har kjempet en kamp. 

Historien strekker seg fra 1900-tallet fram til i dag. «Arbeidere har kjempet mot urett, fattigdom 

og undertrykking. De har kjempet for retten til arbeid, fagorganisering og trygghet.  

Hver tid har sin kamp. Hva er din?»

I 2021 produserte Museum Nord 12 utstillinger og ni i samarbeid med eksterne aktører.  

Fire utstillinger var spesielt rettet mot barn og ungdom. Noen faste utstillinger ble revidert, 

for eksempel er det gjort utbedringer med mer fotomaterialer i utstillingene på Lofoten 

Krigsminnemuseum, og Andøymuseet har etablert en minneutstilling om Geir Laupstad.  

Flere detaljer finnes i tabellen på neste side.

RELASJONER
Kunst

Alle X Alvin Jensvoll Narvik

NARVIK-KUNSTNERE Kunst Alle X Hanne Thorp Larsen Narvik

BARN I KRIG Foto Barn X Frydenlund skole Narvik

GEOLOGI I OFOTEN Mineraler Alle X
Ofoten amatør-
geologiske forening

Ballangen

SENSE 
STETIND

Sanseporter: 
Stetinden, 
naturvennlighet, 
lokalhistorie

Barn og unge

Futurum, Line 
Benjaminsen, Alvin 
Jensvold, Riktig 
Spor, Bamek. Det er 
utviklet en fysisk og 
en digital sanseport 
som er overlevert 
kulturavdelinga til 
Narvik kommune.

Avd. Ofoten

ODINS ØYNE Maleri Alle
Salgsutstilling i regi 
av Galleri Christensen, 
Kjøllefjord

Lofotr 
Vikingmuseum

TOPOHUSK 
Kunstutstilling av 
Klara Sofie Ludvigsen

Alle X Galleri Espolin

AVTRYKK 1971–2021
Kunstutstilling av 
Thor Erdahl

Alle X Galleri Espolin

HAVDANSEN – EN FILM OM 
SKREIEN Skreien og skreifisket Over 12 år X Lofotakvariet

A COVID CONVERSATION
Fotoutstilling basert på 
dialog mellom en fotograf 
i Bø og en fra USA

Alle X X
Fotograf Kristina R. 
Johnsen, Bø og Sunny 
Strader, USA

Bø,
Øksnes,
Sortland

BERGKUNST OG LANDSKAP Bergkunst Alle X
Norges arktiske 
universitets-museum/
Tromsø Museum

Øksnes

HURTIGRUTEN Hurtigrutas historie Alle X
I samarbeid med 
Bright/Kvorning

Hurtigrute-
museet

VÅR KAMP Arbeider-bevegelsen
Spesielt ungdom 
og unge voksne

X X
Kunnskaps-trening IT/
Digitale talenter, LO, 
DKS m.fl.

Sortland

ELLISIV WESSEL – LIV OG 
VIRKE I GRENSELAND Fotoutstilling Alle X Grenseland-museet Sortland

ØVERGÅRD-BRYGGA Båtutstilling Alle X
Reåpning av Øvergård-
brygga etter 10 år

Andøymuseet

VÅÅJNESASSE- 
BUEKTEDH /ATT SYNLIG-
GJØRE DET OSYNLIGGJORDA

Fotoutstilling Alle X Thomas Colbengtson Sortland

ISOLA Fotoutstilling Alle X Linn Pedersen Sortland

PEPPERKAKEBYEN Utstilling Alle X
I samarbeid med 
kulturhuset

Sortland

HELSE-UTSTILLING
Tannlege, helsestasjon 
og venterom

Barn X Alvin Jensvoll Fygle

TITTEL TEMA MÅLGRUPPE VANDREUTSTILLING

SAMARBEIDSPARTNERE 
/KOMMENTARER

MUSEUM EGENPRODUSERT
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MODELLEN AV 
NORDDALS-BRUA, 
NARVIK 1940: 
FJELLKRIGEN

Lokalhistorie
Voksne Trond Blomlie

Video/
YouTube

2 podkast-
episoder 
som det ble lagd 
video av.

Avd. Ofoten

PODKASTEN 
EKSPEDERT Lokalhistorie Voksne

Trond Blomlie, 
Jan Petter 
Pettersen 
med flere

Podkasten 
publiseres på 
Podbean,
Soundcloud 
med flere

18 episoder Avd. Ofoten

HJEMMESIDE Lokalhistorie Voksne museumnord.no 2 historier
Narvik og 
Ballangen

EL. 12 PÅ 
NYE SKINNER

Flyttingen av El. 12 
til Narvik Museum

Stakeholders, 
lokalbefolkning

Fremover LAB Video/Vimeo
Dokumentasjons-
film av flyttinga

Narvik 

BYSYKLING
Elsykkel-turer 
rundt i Narvik by

Venner, par, 
familier

Sammuel 
Ambroise

Video
Video som 
skal brukes i 
markedsføring

Narvik 

SKREIFISKET 
I LOFOTEN

Skreifisket i 
Lofoten 
og Storvågan-
undersøkelsen

Ungdom 
og voksne

Museum Nord 
nettsider

SKREI

DIGITALT 
MUSEUM 

Kaare Espolin 
Johnsons kunst

Ungdom og 
voksne

Digitalt 
Museum

Galleri Espolin

BÆDI OG BØRDI Digital omvisning Barn Bædi og Børdi App
Hurtigrute-
museet

TITTEL TEMA MÅLGRUPPE PLATTFORM/ 
FORMAT

KOMMENTAR MUSEUM/
AVDELING

SAMARBEIDS-
PARTNERE

Kvaliteten og fokuset på digital formidling har økt i takt med behovet for å være til stede på andre 

arenaer enn kun i fysiske bygg. I 2021 har vi fortsatt med podkast, hatt livesendinger og -foredrag, 

produksjon av digitale elementer i formidling, produsert digitalt spill i utstilling. Vi har også lagt mer 

vekt på dialogbasert formidling, som videreføres i planverk med utviklingen av Digital Plan 2022.

DIGITAL FORMIDLING

VÅR KAMP 
– SPILL

Arbeder-
bevegelsens 
historie

Ungdom
Kunnskaps-
trening IT/
digitale talenter

Digitalt 
spill i 
utstillingen

Manusutvikling, 
spillutvikling mm.

Sortland Museum

NORDIC 
TALKS

Digitale 
arrange-
menter

Voksne, 
internasjonalt

University of 
Lapland Finland, 
European 
Hansemuseum 
Tyskland, 
University of 
Stavanger Norge

Zoom + 
facebook 
live

3 internasjonale 
seminarer 
finansiert 
av Nordisk 
Ministerråd

FoU

JORVIK VIKING 
FESTIVAL

Heldags-sending 
20. februar, 
mange ulike tema. 
Spørsmål og svar

Voksne

York 
Archaeological 
Trust for 
Excavation and 
Research

Teams/
Zoom

Vi bidro med 
mange videoer 
+ live med 
kommentarer og 
svar på spørsmål

Lofotr 
Viking-
museum

INTERNASJONAL 
KANELSNURR-
DAG 4. OKTOBER

Baking av 
kanelsnurrer vist 
på livesending

Voksne Facebook
Norsk Fiskeværs-
museum

TITTEL TEMA MÅLGRUPPE FORMAT KOMMENTAR MUSEUM/
AVDELING

SAMARBEIDS-
PARTNERE

DIALOGBASERT 
DIGITAL FORMIDLING
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  Vi har «pusset opp» vår grafiske profil

  Etablert ny hjemmeside

  Flere navneskifter for å tydeliggjøre museenes formidlingstema

  På tross av pandemien opprettholdt vår posisjon som  

 Nord-Norges best besøkte museum

FORRETNING, 
MARKEDSFØRING 
OG OMDØMME

Vi blir stadig mer bevisste og dyktige på å tilpasse våre tilbud 
og vår kommunikasjon til ulike målgrupper. Våre museer ligger 
i regioner som hele eller deler av året har stor tilstrømming av 
turister, men med lokale variasjoner i trafikkbildet. Museene 
har i den grad det er mulig åpningstider som er tilpasset 
målgruppenes besøksmuligheter, inklusiv turistenes. Etter egen 
vurdering finner vi at vi har et godt omdømme og god synlighet 
situasjonen tatt i betraktning. Vår digitale rekkevidde har økt. 

PLANVERK OG TILTAK
Vi har nådd de fleste målene fra handlingsplanen og startet arbeid med markeds-og 

kommunikasjonsplan. Nedenfor følger hovedmålene for 2021:

  Ny hjemmeside ble lansert sommer 2021. Formål: å legge til rette for bedre kommunikasjon

 med ulike målgrupper gjennom egen, digital flate. Hjemmesiden muliggjør bedre 

 kommunikasjon fra enkeltmuseer til ulike målgrupper, og for organisasjonen Museum 

 Nord som helhet. Resultat: lansert noe senere enn planlagt. Dette begrunnes med mange

  arbeidsoppgaver hos teamet, samt utviklingstid hos utviklerne. Hjemmesiden er 

 utviklet iht. krav om universell utforming.

   Grafisk profil, logo, fonter og farger er pusset opp og fases inn i bruk. En frisk, 

 «nyoppusset» grafisk profil understøtter våre mål om synlighet, profesjonalitet, 

 omdømme og kvalitet. 

  Maler er laget og distribuert som felles presentasjonsmateriell for PowerPoint, brevmaler,

 epostsignaturer, visittkort og forsider til presentasjoner/rapporter i  iht. grafisk profil.   

  Felles trykksak/brosjyre er laget og distribuert for alle. Formål: øke kryss-salget/nå flere 

 gjester. Det anses som særlig hensiktsmessig å forsøke å få gjester til å besøke flere museer når 

 oppholdstiden ser ut til å vare noe lengre enn før pandemien. Vi bestemte oss for trykksak i 

 disse digitale tider fordi mange gjester og ansatte etterspør en «håndfast» trykksak. 

  Finne og integrere booking- og crm-system som kan brukes av flere museer. Det er 

 utviklet booking- og nettbutikksystem gjennom nye nettsider (www.museumnord.no). 

 Lofotr Vikingmuseum har tatt i bruk nytt online-booking billettsystem for gjester samt 

 utviklet nettbutikk. Vi har ikke funnet og tatt i bruk nytt CRM-system. Det har vist seg 

 tidkrevende og kostbart og vil ev. kreve fornyet innsats. Det anses som hensiktsmessig å 

 videreutvikle mulighetene som ligger i www.museumnord.no heller enn å la flere museer 

 utvikle egne plattformer nå. Herfra ønsker vi å høste erfaringene vi har og heller samle 

 oss om beste, felles løsning.

  Deltakelse i Norwegian Travel Workshop (bransjearrangement) ble gjennomført digitalt pga. 

 pandemien. NTW består av en rekke korte og salgsorienterte møter med turoperatører. 

 Hensikten med møtene er å informere om våre tilbud for å øke antall besøkende. 

  Navneskifter: Vi har foretatt navneskifte for flere av våre museer.  

 Hensikten har vært å bedre kommunisere hva museet har som tematikk. 

 Dette gjelder: 

  • Narvik Museum (tidligere Museum Nord – Narvik)

  • Neptun Sildoljefabrikk (tidligere Norsk Fiskeindustrimuseum)

  • Sørvågen Radio – et telemuseum (tidligere Norsk Telemuseum avd. Sørvågen)

  • Melbo Hovedgård (tidligere Vesterålsmuseet)

    Nye navn fases inn på trykksaker, skilt mm.

https://www.museumnord.no
https://www.museumnord.no
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FORRETNINGSUTVIKLING 
I REGIONENE
Kjøpt «markedsføring» er noe redusert grunnet pandemi og nedsatt økonomi, 

men totalt sett er det god synlighet situasjonen tatt i betraktning. 

Som eksempler på positiv utvikling kan vi nevne: 

  Narvik Museum har arbeidet målrettet med «turistkontoret» (VisitNarvik) om blant annet 

 salg av sykkelturer arrangert av museet. Både Narvik Museum, Hurtigrutemuseet, SKREI, 

 Lofotr Vikingmuseum og Norsk Fiskeværsmuseum har et aktivt samarbeid med bl.a. 

 Hurtigruten og Havila Kystruten om utflukter for passasjerer. Pandemien har satt en stopper 

 for besøkende, men samarbeidet har like fullt vært fulgt opp. Flere nye formidlingstilbud er 

 utviklet, tilpasset blant annet barnefamilier og deres behov (særlig Vågan, Hurtigrutemuseet). 

  Andøymuseet har kraftig økning i antall besøkende samt markant oppgang i salg i museums-

 butikk. Dette skyldes økt markedsinnsats og utvidede og tilpassede åpningstider gjennom 

 hele året. Hurtigrutemuseet har også utviklet flere «tidsriktige» opplevelsestilbud knyttet 

 til mat og omvisninger.

  Butikkutvikling: Lofotr har oppgradert den fysiske butikken og utviklet nettbutikk med 

 tilhørende kundeklubb. Det er for tidlig å vurdere effekten. Hurtigrutemuseet har helt ny 

 butikk som kom sent i drift i 2021. Andøymuseet har økt sin omsetning, ikke minst grunnet

 stor innsats i sosiale medier. Sortland Museums butikk har hatt god omsetning. Vi ser nå at 

 det er behov og grunnlag for kunnskapsutveksling mellom de museene som driver butikk. 

Vi har også noen utfordringer å håndtere. Det er utfordrende å tilrettelegge aktiviteter for 

ulike målgrupper i til dels eldre bygg med mye trapper, uten heis og delvis noe kronglete 

tilgjengelighet. Vi adresserer imidlertid utfordringene og leter etter muligheter for fornyelse 

av både bygg og innhold/arrangementer. Norsk Fiskeværsmuseum drives i et fiskevær med 

mange bygg, noe som gir vanskeligheter med adgangskontroll og billettering. 

Flere av museene har behov for å kunne gi bedre informasjon til registrerte gjester, i 

form av områdekart og annen informasjon, for eksempel via app i telefon, skilt og annet. 

Informasjonsbehovet gjelder både logistikk, opplevelser og annet. Lofotr Vikingmuseum 

har høsten 2021 påbegynt oppdatering av områdekart samt service-skilting av anlegget. 

Museumsbutikk på Sortland

Nye produkter til 
Andøymuseet
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OMDØMME 
Museum Nord har i 2021 oppnådd mye omtale og oppmerksomhet i media. Dette oppfatter 

vi som viktig iht. hva særlig det «ikke-besøkende» publikum og stakeholders ser om oss. Det 

nye Hurtigrutemuseet har hatt stor medieoppmerksomhet før åpning, i mange ulike typer 

tidsskrifter, magasiner og aviser. I forbindelse med åpningen oppnådde vi svært stor dekning, 

også nasjonalt. SKREI har fått stor oppmerksomhet, Lofotr Vikingmuseum har ofte hatt 

pressemeldinger og «gladsaker» på trykk. Mange av våre museer nevnes ofte i forbindelse 

med reisereportasjer av ulike slag. Gaia Vesterålen har oppnådd svært mye omtale og 

oppmerksomhet i ulike medier og forsamlinger.

Samlet sett oppfatter vi at Museum Nord har et godt omdømme blant stakeholders, kommuner 

og lokalbefolkning. Av og til er det debatt i lokale medier om hva Museum Nords rolle er og 

hvordan vi oppfyller den. Dette ser vi på som et gode – at publikum engasjerer seg. 

HVORDAN VURDERER VI VÅRT OMDØMME?   
Museum Nord har et stort geografisk virkefelt, ulike besøkstall og tiltak. Det er vanskelig å 

vurdere hele organisasjonen under ett, så i det videre forsøker vi å nyansere bildet ved å snakke 

om hver region. 

Narvik vurderer sitt omdømme til «middels». Museet har en utfordring i å «finne sin plass» i 

nærmiljøet, blant andre attraksjoner og museer. Det har vært flere gode medieomtaler om 

flyttingen av El. 12, som har skapt engasjement lokalt. 

Avdeling Vågans museer får gjennomgående gode tilbakemeldinger på ulike sosiale, digitale 

flater. Ut fra dette, samt opplevde erfaringer, tolker vi det som om at gjestene får oppfylt sine 

forventninger til besøk. 

Vesterålens museer har fått mye positiv oppmerksomhet rundt sine museer og prosjekter. 

Særlig har det vært stor dekning av det nye Hurtigrutemuseet, både i forkant av åpningen og ikke 

minst under åpningen. 

Også GAIA Vesterålen og Seabed har fått mye omtale og positiv oppmerksomhet. Utstillingen 

Vår Kamp har vekket stor interesse og nådd både et ungt og voksent publikum, samt også skapt 

riksnyheter gjennom at to søsken som ikke visste om hverandre fikk møtes. Gaia Vesterålen ble 

presentert på Norwegian Digital Travel Conference, som en interessant og annerledes måte å ta i 

bruk digitale krefter i samfunnets tjeneste, samt samfunns- og bærekraftsprosjektet i seg selv. 

Det nye Hurtigrutemuseet høster mange gode tilbakemeldinger fra besøkende gjester. Samtidig 

kommer det noen kritiske kommentarer til innhold og utforming. Dette finner vi naturlig, og vi er 

glade for at det er stort engasjement rundt Hurtigrutemuseet. Det har vært svært mange saker 

om museet i media, både lokalmedia, reisereportasjer, tekniske magasiner med mer. 

I Vest-Lofoten er det mange positive tilbakemeldinger fra gjester. Lofotr har godt utviklede og 

velholdte sosiale medier og gjestene kommer ofte med tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene 

overvåkes og analyseres.

ET UTVALG NYHETSSAKER 2021 
  Gaia Vesterålen med millionstøtte fra Forskningsrådet  1*  Klikk her

  Sterkt møte mellom halvsøsken     2*  Klikk her

  Kulturtips for Nord-Norge i sommer    3*  Klikk her

  Lofotr Vikingmuseum planlegger stor utbygging   4*  Klikk her

  Har brukt 60 000 dugnadstimer      5* Klikk her

  Budsjettlekkasje: lover 162 millioner til SKREI-museum   6*  Klikk her

   En pause i hverdagen      7* Klikk her

1*  https://www.vol.no/nyheter/i/PyyV2R/gaia-vesteralen-med-millionstotte-fra-forskningsradet

2*  https://www.nrk.no/nordland/kommunisten-nils-olsen-hedres-pa-sortland-museum-_-slik-fant-hans-datter- og-sonn-
 vite-om-hverandre-1.15533225

3*  https://www.nrk.no/kultur/anbefaling_-sommerguide-2021-for-nord-norge-med-kulturtips-for-hele-familien-1.15485312

4*  https://www.nrk.no/nordland/lofotr-vikingmuseum-pa-borg-i-lofoten-ligger-pa-maktsenter-fra-vikingtiden-_-na-skal-de-
 bygge-ut-1.15471420

5*  https://www.nrk.no/nordland/hurtigrutemuseet-har-apnet-pa-stokmarknes-_-beskrives-som-en-nasjonal-
 kulturskatt-1.15626270

6*  https://www.nrk.no/nordland/abid-raja-lover-162-millioner-i-stotte-i-statsbudsjett-til-museum-for-skrei-og-torsk-i-
 lofoten-1.15627760

7*  https://vaganavisa.no/fint-aa-tilby-en-liten-pause-i-hverdagen/20.04-08:01

https://www.vol.no/nyheter/i/PyyV2R/gaia-vesteralen-med-millionstotte-fra-forskningsradet
https://www.nrk.no/nordland/kommunisten-nils-olsen-hedres-pa-sortland-museum-_-slik-fant-hans-datter-og-sonn-vite-om-hverandre-1.15533225
https://www.nrk.no/kultur/anbefaling_-sommerguide-2021-for-nord-norge-med-kulturtips-for-hele-familien-1.15485312#Nordland
https://www.nrk.no/nordland/lofotr-vikingmuseum-pa-borg-i-lofoten-ligger-pa-maktsenter-fra-vikingtiden-_-na-skal-de-bygge-ut-1.15471420
https://www.nrk.no/nordland/hurtigrutemuseet-har-apnet-pa-stokmarknes-_-beskrives-som-en-nasjonal-kulturskatt-1.15626270
https://www.nrk.no/nordland/abid-raja-lover-162-millioner-i-stotte-i-statsbudsjett-til-museum-for-skrei-og-torsk-i-lofoten-1.15627760
https://vaganavisa.no/fint-aa-tilby-en-liten-pause-i-hverdagen/20.04-08:01
https://www.vol.no/nyheter/i/PyyV2R/gaia-vesteralen-med-millionstotte-fra-forskningsradet
https://www.nrk.no/nordland/kommunisten-nils-olsen-hedres-pa-sortland-museum-_-slik-fant-hans-datter-	og-sonn-vite-om-hverandre-1.15533225
https://www.nrk.no/nordland/kommunisten-nils-olsen-hedres-pa-sortland-museum-_-slik-fant-hans-datter-	og-sonn-vite-om-hverandre-1.15533225
https://www.nrk.no/kultur/anbefaling_-sommerguide-2021-for-nord-norge-med-kulturtips-for-hele-familien-1.15485312
https://www.nrk.no/nordland/lofotr-vikingmuseum-pa-borg-i-lofoten-ligger-pa-maktsenter-fra-vikingtiden-_-na-skal-de-bygge-ut-1.15471420
https://www.nrk.no/nordland/lofotr-vikingmuseum-pa-borg-i-lofoten-ligger-pa-maktsenter-fra-vikingtiden-_-na-skal-de-bygge-ut-1.15471420
https://www.nrk.no/nordland/hurtigrutemuseet-har-apnet-pa-stokmarknes-_-beskrives-som-en-nasjonal-kulturskatt-1.15626270
https://www.nrk.no/nordland/hurtigrutemuseet-har-apnet-pa-stokmarknes-_-beskrives-som-en-nasjonal-kulturskatt-1.15626270
https://www.nrk.no/nordland/abid-raja-lover-162-millioner-i-stotte-i-statsbudsjett-til-museum-for-skrei-og-torsk-i-lofoten-1.15627760
https://www.nrk.no/nordland/abid-raja-lover-162-millioner-i-stotte-i-statsbudsjett-til-museum-for-skrei-og-torsk-i-lofoten-1.15627760
https://vaganavisa.no/fint-aa-tilby-en-liten-pause-i-hverdagen/20.04-08:01
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KVALITETSOPPNÅELSE
I forhold til konkrete tilbakemeldinger fra besøkende vurderer vi at vår kvalitet som 

besøksinstitusjon er god. Blant annet bruker mange museer «Google business» som et sted å 

samle inn tilbakemeldinger fra gjester. Museum Nord ønsker å diskutere begrepet «kvalitet» 

videre i årene som kommer, og velge målemetoder knyttet til hvilke kvalitetsbegreper vi 

forholder oss til.  

DIGITALT BESØK  
Museum Nord har stor digital rekkevidde, og den har økt betraktelig fra 2020 til 2021. Vi har 

flere nettsider i tillegg til «hovedhjemmesiden» www.museumnord.no. Nye Museumnord.no ble 

lansert i juli 2021, med innhold rettet mot ulike målgrupper. Allerede tidlig etter lanseringen 

kunne flere museer fortelle at publikum lettere fant museet på nett. Basert på brukervennlighet, 

utbyggingsmuligheter og tilbakemeldinger fra publikum og våre museer anser vi den nye 

hjemmesiden som mer effektiv enn den gamle. Museum Nord driver flere hjemmesider. 

Totalt har vi nådd 185 826 unike besøk i 2021, som er en oppgang fra 2020 (125 000).

Mange av museene er aktive eller svært aktive i sosiale medier. Facebook er den foretrukne 

kanalen pr. 2021, og vi vokser på Instagram. Når vi samler Facebook (48 588) og Instagram  

(22 799) har vi totalt 71 387 personer, bedrifter eller organisasjoner som følger oss. 

I tillegg har vi god tilstedeværelse på Google business, Podbean, Soundcloud samt at vi 

også er innom YouTube, TIKTOK og andre kanaler.
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https://www.museumnord.no


80 81

www.lofotenkrigmus.no 19 793

www.lofotr.no 63 261

www.skrei.net  4 500

www.gamlenarvik.no 26 505 (estimert tall basert på data jan – feb  -mars)

www.cinewayfinder.eu  363

www.skatterifjell.no 904 (estimert tall basert på data jan – feb - mars)

www.sortlandmuseum.no Ingen data tilgjengelig

www.hurtigrutemuseet.com  25 000 ( juli – des)

www.museumnord.no GAMLE NETTSIDE 19 000 ( jan – juli 2021)

www.museumnord.no NY NETTSIDE  31 000 ( juli–des 2021)

TOTALT ANTALL 
2021: 185 826
(2020: 88 985 unike besøk med noen tellere ute av drift. 
Rimelig å anta 125 500 som et virkelighetsnært tall)

HJEMMESIDEADRESSE ANTALL BESØKENDE (UNIKE/BESØK) 

(Hurtigrutemuseet: estimerte tall basert på jan feb 2022, hhv. 1000, 1500 ). Analyseverktøy har 

feilet. Vi antar at besøket har vært stort i juli, aug, sept, og så dempet det seg noe. Vi anser januar 

som den svakeste måneden. Følgende estimat: juli 5000, aug 5000, sept 5000, okt 4000, nov 

3000, des 2000 visninger, totalt 25 000 visninger. Vi har ikke hatt målinger før juli  

(nettsted hadde ikke analyseverktøy).

Narvik Museum 1205/1160 62

Ballangen Museum 814/784 32 

Museum Nord – Divtasvoudna/Tysfjord 731/693 20 

Lofotr Vikingmuseum  24 949/24 516 498 

Andøymuseet 1947/1795 285 

Øksnes Museum  602/653 27 

Bø Museum  774/837 83 

Sortland Museum  1192/1069 177 

Hurtigrutemuseet – ny konto 26.10 935/822 38 

HRM – Stiftelsen (felles til 26.10) 2866/224 140 

Melbo Hovedgård 834/798 19 

Neptun Sildoljefabrikk 415/384 3 

Lofotakvariet 2052/2028 27 

Lofotmuseet 938/953 33 

Galleri Espolin 931/934 38 

CINE 500/424 20

SKREI Lofoten 619/601 24 

Lofoten Krigsminnemuseum 1333 21 

Los 300 1303 88 

Kystverkmusea  1538 70 

Norsk Fiskeværsmuseum 1284/1373 126 

Museum Nord 1300 175

Totalt antall følgere og innlegg 
(oppdatert 09.02.22) 48 558 2074

FACEBOOK: ANTALL FØLGERE/LIKERE 

Facebook Hensikten med innlegg er å skape oppmerksomhet 

rundt et arrangement, bygge kjennskap til museet eller bygge 

kunnskap om historien som formidles.

ANTALL INNLEGG 
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Museum Nord Ofoten 1045 54 

Ballangen Museum Har ikke

Tysfjord Divtasvuodna Kjøpsvik Har ikke

Tysfjord Divtasvoudna Korsnes Har ikke

Andenes lighthouse 1660/34 200 138 

Sortland Museum 539  52

Jennestad brygge 117  30

Bø Museum 429 1

Øksnes Museum 574 18

Hurtigrutemuseet 1029/263 34

Neptun Sildoljefabrikk 420 0

Melbo Hovedgård 411 0

Risøyhamn Bygdetun Har ikke 0

Lofoten Krigsminnemuseum 1100 0

Lofotakvariet Har ikke 0

Galleri Espolin Har ikke 0

SKREI Lofoten 499 12 

Lofotr Vikingmuseum 12700 778

Skaftnes Gård 242/6 0

Fygle Museum 259/37 2

Bakeriet på Å 1057 11

Sørvågen Radio – et telemuseum Har ikke 0

Museum Nord 718 4

Totalt antall følgere og innlegg 22 799 1146

INSTAGRAM: ANTALL FØLGERE/LIKERE 

Instagram Hensikten med innlegg er å skape oppmerksomhet 

rundt et arrangement, bygge kjennskap til museet eller bygge 

kunnskap om historien som formidles.

Flere av museene våre bruker andre kanaler, f.eks. «Google business» aktivt.  I tillegg deler/legger 

vi innimellom ut på for eksempel YouTube eller andre steder. Vi bruker også delvis Trip Advisor og 

ev. andre kanaler. På neste side følger noen få eksempler på dette, listen er ikke utfyllende. 

ANTALL INNLEGG 

Podbean 18 episoder 

Soundcloud 16 18 episoder

Ekspedert YouTube 11 abonnenter 2 videoer

TIKTOK Andenes 55 følgere 1500 visninger 12 videoer

Google business Andenes lighthouse Ca. 150 000 visninger på Andøymuseet. 
500 000 på fyret 

10 postinger 
+ publikums- postinger 

Google business 
Hurtigrutemuseet 

Estimert 100 000-vis av visninger. Ukjent 
hvilken funksjon på google business som 
er mest etterspurt for Hurtigrutemuseet 

450 anmeldelser (samlet 
gjennom flere år), score 4,2 
av 5 mulige stjerner

Google business 
Lofotr Vikingmuseum 

For eksempel 4 000 nettstedsklikk 
direkte til lofotr.no fra google  
business-oppføringen

3 200 anmeldelser (gjennom 
mange år), score 4,3 
av 5 mulige stjerner

Museum Nord Vimeo Brukt for å «embed» til nettside 6 nye videoer

Museum Nord YouTube 420 visninger, brukt mest for å «embed» 
til nettside 7 nye videoer

NAVN: ANTALL FØLGERE/LIKERE/VISNINGER ANTALL INNLEGG 
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Våre ansatte har til tross for pandemiens virkninger gjort en fantastisk innsats for å holde 

hjulene i gang. Mange har ofret både ferie og helger for å kunne holde åpent og gi våre 

besøkende en minneverdig opplevelse.

  Stabile, lojale, hardtarbeidende og engasjerte arbeidstakere 

  Lav turnover blant ansatte i Museum Nord

  Lavt korttids sykefravær

  FoU har funnet sin plass og form i organisasjonen

ORGANISASJON & HR
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Arbeidet med å omorganisere/forbedre arbeidet rundt forskning og utvikling (FoU) ble fullført 

på slutten av 2020, og FoU har nå fungert i ett år. Vi kan med stor glede si at FoU har funnet 

sin plass og form i organisasjonen, og har lagt ned en formidabel innsats med å sette seg inn i 

saker og bidra til utviklinga av Museum Nord i løpet av året.

Avdeling Vesterålen har hatt et krevende år med sluttføringa av prosjektet Hurtigrutemuseet 

på Stokmarknes. Innspurten før åpninga i august ble svært krevende, og det ble gitt en klar 

ordre om at hele organisasjonen måtte bidra for at vi skulle bli ferdige. Spesielt for de ansatte 

ved Hurtigrutemuseet ble 2021 et tøft år, men også andre i organisasjonen bidro sterkt til 

at arbeidet ble sluttført. Innspurten med Hurtigrutemuseet har også gått på bekostning av 

driften på andre museer i Hadsel. Hurtigrutemuseet er et stort og tungt økonomisk løft for 

Museum Nord, og det er nå viktig at vi lykkes med driften av museet. 

På grunn av at åpninga av Hurtigrutemuseet ble forsinket, ble prosessen med omorganiseringa av 

museene i Hadsel satt på vent. Dette arbeidet ble tatt opp igjen høsten 2021 og vil bli sluttført i 2022.

Avdeling Vågan har også hatt sine utfordringer i 2021, da avdelingsdirektøren i mars valgte 

å slutte for å gå over i annen stilling. Dette medførte at avdelinga var uten stedlig leder en 

periode, men heldigvis gikk arbeidet med å rekruttere ny avdelingsdirektør fort og ny person 

var på plass allerede i august. Det ble på begynnelsen av året ansatt en arrangements- og 

formidlingsansvarlig i Vågan, men denne ble på et tidlig tidspunkt dessverre akutt syk og 

langtidssykemeldt. Det arbeidet som var planlagt i forbindelse med denne stillinga ble derfor 

satt i bero. 

Arbeidet med å sette en prosjektorganisasjon for etableringa av SKREI i Vågan ble igangsatt 

på slutten av 2021. I dette arbeidet vil en dra stor nytte av erfaringene som ble gjort ved 

prosjektet med Hurtigrutemuseet.

Museum Nord har i løpet av 2021 satt i gang et arbeid med å reforhandle konsolideringsavtalene 

vi har med eierne av museer og samlinger. 

Pandemien har medført at det ikke har blitt arrangert personalsamling dette året heller, og det er 

klare signaler fra ansatte at dette samlingspunktet er sterkt savnet.

Bruken av MS Teams har blitt videre utvikla i løpet av 2021 og har blitt et verktøy de aller fleste er 

blitt fortrolige med. Stort sett alle møter (både interne og eksterne) har blitt gjennomført via Teams. 

Vi ser at vi dessverre har mista mange kompetente sesongmedarbeidere i Lofotr Næringsdrift, da 

pandemien har medført at publikumstilstrømninga har vært for dårlig til at vi har kunnet gi dem jobb.

UTVIKLING AV ORGANISASJONEN

Fast ansatte 25 21,36 28 23,68

Midlertidig ansatte 110 19,06 85 14,07

Lærlinger 1 1 0 0

Tiltak 2 0,54 10 3,95

Sum 138 41,96 123 41,70

ANTALL 

Konsernet har i 2021 sysselsatt totalt 261 ansatte fordelt på 83,66 årsverk. Museum Nord har 

hatt 69 ansatte fordelt på 48,77 årsverk og Lofotr Næringsdrift AS har hatt 192 ansatte fordelt 

på 34,88 årsverk. 

AVGANG OG NYANSETTELSER I 2021 
Fire personer slutta i Museum Nord i løpet av 2021; tre pga. overgang til annen stilling og en av 

naturlig avgang. Det er gjort seks nyansettelser i løpet av 2021, hvorav to var erstatninger for to 

som slutta i 2021.

ÅRSVERK

KVINNER

ANTALL ÅRSVERK

MENN

Daglig leder 0 0 2 2

Faglig ansatte 109 28,91 80 18,67

Administrasjon 17 10,90 7 5,37

Teknisk ansatte 11 2,04 35 15,77

137 41,85 124 41,81

ANTALL ÅRSVERK

KVINNER

ANTALL ÅRSVERK

MENN

ANSATTE OG ÅRSVERK

Fordeling på kjønn og type 
ansettelse fordeler seg slik:

Den faglige 
fordelinga er slik:

2019 2020 2021

Årsverksutvikling Museum Nord 50,67 48,90 48,77

Årsverksutvikling LND 30,92 27,20 34,88

Utvikling perioden 2019–2021:
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INKLUDERING
Konsernet har i 2021 hatt fire personer på varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet og fem 

personer på lengre lønnstilskudd fra NAV. Det har i tillegg vært fire personer på lønnstilskudd i 

tiltaket «Sommerjobb» via NAV. Samarbeidet med de lokale NAV-kontorene er svært godt.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har dessverre ikke fungert i 2021. Dette skyldes at to av 

arbeidstakernes medlemmer har gått ut av AMU av naturlige årsaker (avgang og permisjon) og 

vi har ikke lyktes å få med oss de ansatte på valg av nye arbeidstakerrepresentanter. Det ble 

på slutten av 2021 bestemt at arbeidsgiver ønsker å honorere ansatte som velger å ta denne 

type verv på lik linje med arbeidstakerrepresentantene til styret, og vi håper dette vil bidra til 

å gjøre det mer attraktivt å bidra i arbeidet med arbeidsmiljø. 

Alle avdelingene har fungerende verneombud og et godt samarbeid med sine respektive 

bedriftshelsetjenester, så arbeidstakernes interesser er godt ivaretatt til tross for at AMU ikke 

har fungert i 2021.

Vi har ikke mottatt formelle varsler som tilsier at det er dårlig arbeidsmiljø i Museum Nord/LND. 

Type fravær/år 2019 2020 2021

Totalt sykefravær 10,9 % 8,10 % 5,10 %

1–3 dager egenmeldt 0,59 % 0,48 % 0,74 %

1–3 dager legemeldt 0,01 % 0,12 % 0,14 %

4–16 dager egenmeldt 0,28 % 0,17 % 0,03 %

4–16 dager legemeldt 0,25 % 0,51 % 0,09 %

Over 16 dager (legemeldt) 9,77 % 6,83 % 4,10 %

Over 8 uker (legemeldt) 8,73 % 6,03 % 3,64 %

(Tabellen viser kun sykefraværet i Museum Nord.)

Det er kun to fravær som kan relateres til koronapandemien i 2021, og ingen av tilfellene kan 

relateres til arbeidssituasjonen. Museum Nord har til tross for pandemien klart seg svært bra 

gjennom både 2020 og 2021 med tanke på smittesituasjonen. 

Vi har gjennom de tre siste årene hatt en økning i det totale fraværet, og dette skyldes i all 

hovedsak en økning i langtidsfraværet (over 16 dager). Alle tilfellene er avklarte tilfeller og har 

bakgrunn i den enkelte ansattes egen helse.

Generelt har vi fremdeles et lavt korttidsfravær i Museum Nord; vi har over mange år ligget 

godt under 1 % på denne type fravær. Noen svingninger er det alltid, og økningen en ser i det 

egenmeldte fraværet, 4–16 dager, skyldes at vi i 2021 har vært fleksible med retten til bruk av 

egenmeldingsdager for å unngå å belaste helsetjenesten unødig.
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Museum Nord driver innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og 

naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng arbeider museet 

med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av 

gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen driver en allsidig 

formidling basert på dette arbeidet.

Museum Nord har valgt en strategisk utvikling 

gjennom fokus på følgende tema som er sentrale for vår region:

  Fiskeri, kystkultur og våre marine ressurser
  Vikingtid
  Bergverk og jernbane
  Sjøfart, handel og maritim infrastruktur
  Samfunnsutvikling

Museum Nord er ansvarlig for drift av 21 museer i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får 

driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer. Støtteordningen 

forutsetter også driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune og kommunen som det 

enkelte museum tilhører.

HØYDEPUNKTER 2021

  Ferdigstilling og åpning av det nye Hurtigrutemuseet
  Finansiering av SKREI fra Kulturdepartementet
  Finansiering og oppstart av prosjektet Gaia Vesterålen
  Flytting av to lokomotiver El.12 i Narvik
  Forvaltning: 8,502 objekter registrert i Primus
  Formidling: Sortland Museum satte rekord med 1085 besøkende barn og unge 

 som fikk tilbud gjennom DKS
  Forskning: Samarbeid med 43 universitetsinstitutter og forskningsinstitusjoner
  Finansering av nytt EU-prosjekt, Living on the Edge, med Museum Nord 

 som hovedpartner
  Ny nettside til Museum Nord lansert med bookingsystem og nettbutikk
  FoU-teamet besøkte våre 21 museer på «Grand Tour»
  Ingen permitterte i 2021 til tross for pandemien

OM MUSEUM NORD

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 (Svein Ingvoll Pedersen, Jon Framnes, Ole Martin 
Hammer, Marion Fjelde Larsen, Brynjar Pettersen); korrektur Aina Reinholdtsen og Leikny Skjerpan. Hovedansvar har Geir Are 
Johansen og prosessleder Anna Vermehren. Rapporten representerer Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 
AS som et konsern. Dokumentet ble presentert for Museum Nords styre 23. februar 2022.


