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Denne rapporten er skrevet i fellesskap av FoU-teamet (Jaroslav Bogomolov, Ida Fossli, Ane Høyem, Linn Olsen, Stig 
Are Pettersen, Jonas Walsøe, Anna Vermehren) med innspill og støtte fra ledergruppen (Svein Ingvoll Pedersen, Jon 
Framnes, Ole Martin Hammer, Marion Fjelde Larsen, Brynjar Pettersen); korrektur Aina Reinholdtsen. 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 21. februar 2023.

Lay-out: God strek
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2022 brakte oss tilbake til aktivitet og høye besøkstall i våre museer etter koronaårene, 

med høyeste besøkstall noensinne: 263 309 besøkende til våre anlegg og 209 666 digitale 

besøk. Flere anlegg satte sine egne besøksrekorder: Norsk Fiskeværsmuseum, Lofoten 

Krigsminnemuseum og Andøymuseet. Hurtigrutemuseet solgte 881 årskort gjennom 

en samlet markedsføringsinnsats og etableringen av månedlige familiearrangementer. 

Lofotmuseets tradisjonsmatarrangement under Kulturminnedagene var et nytt, svært 

vellykket arrangement. I Vest-Lofoten det ble utviklet nye opplevelsesprodukter med fokus 

på digital formidling via QR-koder, og på Narvik Museum ser vi en stor økning i besøkende 

turister, særlig cruisegjester. Etter ansettelse av vår egen nettredaktør har vi utviklet nytt 

digitalt tilbud på museumnord.no og økt besøkende med 40 % fra 2021. 

 

På museumsmøtet i Skien ble GaiaVesterålen kåret til årets MOT I MUSEET, som årets mest 
bærekraftige museumsprosjekt. GaiaVesterålen lanserte i 2022 den første prototypen av 

Vesterålsmodellen, produsert som en utstilling ved Sortland Museum og godt mottatt av 

publikum. Det har vært gjennomført seks bærekraftssamlinger, og gitt 36 eksterne foredrag/

presentasjoner av prosjektet i 2022. Som del av GaiaVesterålen lyktes Museum Nord i å sikre 

finansiering til oppstart av GaiaTalent, en viktig satsing mot ungt utenforskap og digitalisering 

i distriktene. 

 

SKREI-prosjektet startet opp med oppstartsmøte i januar, der Museum Nords ansatte fra alle 

avdelinger, lokale politikere og eksterne deltok. Store kostnadsøkninger i byggeprosjektet 

ledet til flere runder med endringer i prosjektet. Kontraktforhandlingene mellom Museum 

Nord og LPO-arkitekter ble langvarige. Allikevel, og på den positive siden, ble året avsluttet 

med avklaring omkring start på et første byggetrinn i SKREI, som betød at prosjektering 

startet i første uken av 2023. 

 

Vi forbedret lagringsforhold for våre samlinger; vi gjennomførte kartlegging av privatarkiv og 

satte i gang noen nye tiltak for å intensivere registrerings- og digitaliseringsarbeidet.  

2022 var det første året museets inntakskomité var i ordinær drift og vi fortsatte arbeidet med 

utvikling av fellesrutiner og standardavtaler.  

Nødvendig oppgradering av bygninger og vedlikehold ble utført i alle regioner, og det ble 

opprettet et internt vedlikeholdsfond og innbetalt 1 mill. kr.  

 

I Museum Nord ansatte vi 12 nye medarbeidere og tok farvel med 13 i 2022. I LND (Lofotr 

Næringsdrift) hadde vi 246 sesongansatte (midlertidig ansatte), noe som er en økning på 55 

ansatte i forhold til 2021. I tillegg er andelen fast ansatte i LND økt med 13 personer i forhold 

til fjoråret. På den første personalsamlingen etter pandemien ble vi overrasket over å oppleve 

hvor ung, ambisiøs og motivert staben vår er. Personalsamlingen ga oss muligheten til å 

involvere alle ansatte i planarbeid med ny strategi 2024–2029, en prosess som fortsettes og 

ferdigstilles i 2023.    

ÅRETS SAMMENDRAG FUN FACTS
  260 000+ fysisk besøkende, 200 000+ digitale besøk  

  881 årskort solgt på Hurtigrutemuseet i 2022  

  10 739 måltider servert på Lofotr Vikingmuseums gilde  

  Jonas Walsøe tiltrådde stillingen som prosjektleder for  
 Skrei Research Center 8. august 2022

  Lofotakvariet, Norsk Fiskeværsmuseum og Narvik Museum 
 har de mest besøkte museumssidene på museumnord.no 

  Vi tar vare på 19 gjenstandssamlinger, 14 fotosamlinger,  
 7 kunstsamlinger og 94 kulturhistoriske bygninger  

  12 343 nyregistrerte fotomotiv i Primus  

  204 digitaliserte kunstverk 

  21 forsknings- og utviklingsprosjekter hvorav 7 prosjekter  
 med internasjonale partnere 

  8 nye egenproduserte utstillinger, 14 produsert 
 i samarbeid med andre
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Konsernet har en omsetning i 2022 på kr 127 323 471,-, en oppgang fra kr 96 409 027,- i 2021. 

Ser en isolert på omsetning er det godt over 2019-nivå, med en omsetning på kr 99 096 704,-. 

Men en kan la seg lure av tallene. Mye av økningen tilskrives ekstraordinært koronatilskudd 

på 4,2mill og tildeling av prosjektmidler til SKREI på 15,5 mill. i Museum Nord. Kommersiell 

omsetning for datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND) er betydelig over normalår. 

Samlet sett går konsernet med et overskudd på kr 4 609 469,-. 

 

Morselskapet Museum Nord (MN) har fra KUD fått ekstraordinære korona-tilskudd på  

kr 4 190 000,- i 2022. Sammen med inndekning av prosjektkostnader Museum Nord har lagt ut 

for til det nye Hurtigrutemuseet, på ca. 14,1 mill., gir det en omsetning i 2022 på  

kr 69 039 089,- mot i 2021 kr 65 696 029,- og 2019 kr 64 803 380,-. Morselskapet går med et 

underskudd på kr –1 395 983,- i 2022. Budsjett for 2022 la til grunn et overskudd på +1mill. i 

Museum Nord. Lønnsoppgjøret i 2022, sammen med honorarendringer, førte til et overforbruk 

på 2,6 mill. og er en vesentlig årsak til underskudd i MN.  

 

LND har snudd det store omsetningsfallet som følge av pandemien etter 2019 (kr 47 702 409,-) 

til en omsetning i 2022 på kr 58 958 391,-. I 2021 var omsetningen kr 30 712 998,-. Omsetnings-

økning fra 2021 til 2022 for LND er nesten doblet med en økning på 92 %, i tall  

kr 28 245 393,-. Det som er mest gledelig er at en er i ferd med å legge bak seg pandemiårene. 

Når billettinntekter har økt fra 13,4 mill. i 2021 til 28,5 mill. i 2022, viser det at våre gjester og 

kunder er tilbake. Det er verdt å nevne at de største positive tallene kommer fra våre museer 

og opplevelser i Lofoten. Hurtigrutemuseet er i 2022 gitt 1,5 mill. i leieinntekt som ikke er 

opptjent med egen aktivitet. Det er overskudd for LND på kr 6 005 452,- i 2022. 

 

Likviditeten i begge selskapene er bedret i løpet av 2022. Men likviditet er en økonomisk 
utfordring vi må ha fokus på framover. Dette medførte at en allerede vanskelig likviditet ble 

enda mer presset – med mindre handlingsrom. Ekstratilskudd fra KUD våren 2022 har reddet 

konsernet ut av en utfordrende situasjon, hvor vi har unngått permittering og reduksjon av 

aktivitet i 2022. Morselskapet Stiftelsen Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 

AS har begge ved utgangen av 2022 positiv egenkapital. 

ØKONOMI
Omsetning per betalende gjest 
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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. Museum Nord har også i 2022 tatt viktige 
grep for å sette økt søkelys på klima og miljøspørsmål, samt sosial bærekraft i 
distriktene.  
 
På flere områder som preger medier og offentlig debatt er Museum Nords kunnskaps-

områder 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 MILJØARBEID  

Museum Nord er en aktiv aktør i den grønne omstillingen av Norge. Museum Nord er knyttet til 

Miljøfyrtårn kontormodell hvor serifisering og resertifisering vil starte i 2023. 

Dette medfører et helhetlig klimaregnskap og nye rutiner i organisasjonen som iverksettes 

neste år. Prosjektarbeid har bidratt særlig til bærekraftsarbeidet. Ansatte skal være mer 

involvert og gjort bevisste på miljøaspektene knyttet til sine ansvarsområder.  

Mye møtevirksomhet foregår digitalt og reduserer miljøavtrykket fra reiser.  

Museum Nord forsøker å benytte lokale leverandører av tjenester og varer så langt dette er 

mulig. Kildesortering praktiseres, og det blir rengjort med miljøvennlige produkter.  

Museum Nord fokuserte på FNs bærekraftsmål i strategiseminaret høst 2022 for å 

implementere de bærekraftsområdene vi kan levere på. «Lofoten de grønne øyene» ble 

foreslått som en samarbeidspartner for videre arbeid med miljø og bærekraft. 

BÆREKRAFT 
OG SAMFUNNFoto: Linn Olsen
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EKSEMPLER PÅ ARBEID MED 
BÆREKRAFT OG MILJØ I 2022:   

  På museumsmøtet i Skien ble GaiaVesterålen kåret til årets 
 MOT I MUSEET, som årets mest bærekraftige museumsprosjekt. 
 Både fagjuryen og folkejuryen stemte frem GaiaVesterålen som vinneren 

 og trakk frem satsingen for å koble sammen fortid, nåtid og fremtid. 

 Museum Nord og GaiaVesterålen berømmes videre for å ta en klar samfunns- 

 rolle gjennom å jobbe med utenforskap, lokalsamfunnet og det grønne skiftet.  

 Fagjuryen mente at satsingen viser vei for hvordan museene kan ta en 

 ny rolle for fremtiden.   

  Vi ble med i Horizon Europe-prosjektet RESIST, som skal gjøre regioner mer 

 tilpasningsdyktige mot klimaendringer gjennom innovasjon, vitenskap og 

 teknologi. Dette vil skje ved implementering av storskala utprøvinger av 

 innovasjoner for klimatilpasning i 12 regioner og overføre kunnskap og innovative

 løsninger mellom regionene. RESIST bygger videre på arbeidet i GaiaVesterålen, 

 som er vårt største bærekraftsprosjekt de neste fem årene (se s. 19). 

  Sortland Museum har i utstillingen Seabed ennå høyt besøk av barn og unge, også i 

 DKS-regi. Utstillingens tema er det sårbare økosystemet i havet. 

  Fem av våre anlegg er Miljøfyrtårnsertifisert ved utgangen av 2022. Enhetene i 

 Hadsel er klar for ny sertifisering i 2023 som en del av hovedkontormodellen. 

  På Lofotr Vikingmuseum er energiforbruk og klimagassutslipp evaluert i anlegget 

 (kartlegging og rapport), hvor det nå utredes for jordvarme i langhuset som må 

 isoleres og tettes. Det arbeides med å redusere matsvinn. 

  I strategisamlingen med personalet oktober 2022, ble FNs bærekraftsmål og 
 «Lofoten, De grønne øyene» løftet fram som metoder for Museum Nord å 

 jobbe med innen bærekraft organisatorisk og gjennom formidlingsarbeidet i 

 neste strategiperiode. Vi gjennomførte en bærekraftsworkshop med alle ansatte. 

Hos Museum Nord møter publikum immateriell 

kulturarv gjennom kurs, demonstrasjoner, foredrag, 

møter og podkast. Formidling og dokumentasjon av 

levende tradisjoner og tradisjonsbåren kunnskap er et 

satsningsområde, som gjøres i samarbeid med fagfolk, 

foreninger og privatpersoner.  

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV I 2022: 

  Under kulturminnedagene i Vågan ble det demonstrert og formidlet 

 tradisjonelle håndverksteknikker: knuter og knoper, garving av fiskeskinn

 og flatbrødbakst. Takker fra Lofotmuseets samling ble vist fram i denne 

 sammenheng. Galleri Espolin formidler ulike kunstneriske teknikker som 

 en del av verkstedsaktiviteten.  

 I Vest-Lofoten satses det på demonstrasjon av ulike håndverksteknikker, 
 både fra vikingtid og 1800–1900-tallet. Lofotr Vikingmuseum har fokus på 

 eksperimentell arkeologi, og det tilrettelegges for deltakelse i opp-

 levelser og fysisk aktivitet som spill/konkurranser, balanse, øksekasting,  

 spydkasting o.l.  

  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.

  Bø Museum demonstrer samisk tradisjonshåndverk som del av et 

 skoleopplegg.   

  I tillegg til podkasten Ekspedert, formidles muntlige fortellinger,  

 sagn og myter ved flere av museene våre (15 nye podkastepisoder i 2022). 

IMMATERIELL
KULTURARV
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EKSEMPLER PÅ ARBEID MED PUBLIKUMSUTVIKLING I 2022:

  Museum Nords nye nettside er designet for å imøtekomme forskjellige publikums-

 segmenter. Utviklingsarbeid og testing har vist oss at strukturen fungerer bra, med 

 muligheter for videre utvikling. Nettsiden er i tråd med krav om universell utforming og

 følger retningslinjer for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).  

  Gratis inngang på målgrupperettede arrangementer, ofte også i samarbeid med lokale 

 historielag og venneforeninger. Eksempler er åpning av kunstutstillinger og 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. Åpningstider og tilbud har vært 

 tilpasset både vår økonomi og gjestenes reisemønster.  

  Flere museer har hatt økning i besøkstallene i forhold til 2019, og Lofoten Krigsminne-

 museum, Andøymuseet og Norsk Fiskeværsmuseum har hatt besøksrekord. 

  Vi har solgt 968 årskort til en svært fordelaktig pris, spesielt med tanke på 

 lokalbefolkning, og vi har tilbudt rabatterte familiebilletter også for enkeltbesøk.  

  I alle avdelinger jobbes det for å nå barn og unge. Det innebærer at utviklingen av  

 publikumstilbudet i stor grad har vært rettet mot familieaktiviteter, hvor noen museer 

 har lyktes i større grad enn andre.

PUBLIKUMSUTVIKLING

Vi jobber med å nå og kommunisere med ulike grupper av publikum, altså ulike mål-grupper 
for å lage målrettede arrangementer og tiltak. Vi legger vekt på kommersielt orientert arbeid 
med målgrupper for å øke besøkstall og antall betalende gjester (særlig reiseliv), 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. I 2022 har vi fortsatt 
fokuset på barn og unge (se kapittel formidling), og et overordnet mål om å oppnå samme nivå 
som før pandemien. Museum Nord legger til grunn for alle målgrupper at vi skal presentere 
gode opplevelser og solid kunnskap. Vi har utarbeidet kvalitativ gjesteundersøkelse for 
første gang, som testes i avdeling Vågan. 

Besøksutvikling Museum Nord
Tabellen viser besøksutvikling fordelt på enkeltbesøk og grupper
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MANGFOLD OG INKLUDERING 

... er et viktig område for Museum Nord. Vi har skapt mer dialog og bevissthet rundt temaene og 
iverksatt konkrete tiltak. Fortsatt må dette området forankres bedre i organisasjonen. Vi deler 
arbeidet med mangfold og inkludering i to nivåer:  

1: etisk oppfatning for å gi uttrykk for ulike perspektiver og kulturelle uttrykk. Det kommer hoved-
sakelig til uttrykk overfor publikum gjennom formidling, men også forvaltning og forskning er viktige 
områder å ha med i dette arbeidet. 

2: målgruppearbeid for de som har spesielle behov, for minoriteter, eller de som vanligvis ikke oppsøk-
er museene. Museum Nord arbeider aktivt med inkludering i arbeidslivet, og tiltak for å motvirke ungt 
utenforskap, som er et stort samfunnsproblem.

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED 
INKLUDERING OG MANGFOLD I 2022: 

  I hele Museum Nord tilbyr vi nå gratis billett til flyktninger 
       mot fremlegg av bevis for flyktningstatus. 

  Gratis omvisninger for særskilte grupper, for å nå mennesker med ulik kulturell og økonomisk 
 bakgrunn, f.eks. har Lofoten  Krigsminne-museum holdt omvisninger for flere grupper med 
 flyktninger; på Andøymuseet ble det arrangert flere gratisarrangementer for familier i samarbeid 
 med integreringstjenesten.

  Arbeid med unge i utenforskap, gjennom prosjektet GaiaTalent: 
 Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet – nasjonalt og regionalt.  Museum 
 Nord har sikret finansiering på ca. 1 mln kroner fra Nordland fylkeskommune til oppstart av GaiaTalent
 (2022–2024). De fem første unge digitale talentene har startet sin arbeidstrening. Det er inngått en 
 samarbeidsavtale med NAV som følge av satsingen. I løpet av 2022 ble det gjennom GaiaTalent levert 
 6 prosjekter internt, blant annet illustrasjon til utstillinger ved Bø Museum og Norsk Fiskeværs-
 museum, samt quizer og webløsninger. Det er videre levert 2 eksterne prosjekter fra GaiaTalent, til 
 Sortland kommune og Nordpall.  

  En lærlingeplass ved Lofotr Vikingmuseum og tilrettelagte arbeidsplasser gjennom NAV: på full tid
 har vi hatt to personer på tiltak i 2022. Totalt sett har vi hatt 12 personer på diverse tiltak i 2022 
 (varig tilrettelagt arbeid, arbeidsutprøving og utplassering).  

  Alf Ragnar Nielssens bok «Samisk fortid i Lofoten», som legger fram densamiske historien i Lofoten 
 på en samlet og oversiktlig måte, ble utgitt og lansert gjennom 13 arrangementer fra februar til april
 2022 i alle regionene (ca. 500 deltakere). Dette er en viktig og ukjent del av nord-norsk og norsk 
 historie, som for første gang presenteres samlet for en større offentlighet. 

  Museum Nord har deltatt i forskningsprosjektet ACCESSTOUR i regi av Nordlandsforskning 
 (tilgjengelig reiseliv – med en rekke partnere både fra næring og forskning). Hurtigrutemuseet er godt
 tilrettelagt for funksjonshemmede og fikk meget gode tilbakemeldinger etter befaring av prosjekt- 
 gruppen. Lofotr Vikingmuseum er også bra tilrettelagt. For å nå fram til flest mulig med «tekster» i 
 utstillingen, har vi fokus på riktig skriftstørrelse, riktig plassering, flere ulike språk og både bilde, 
 lyd og tekst samtidig. 

  Arctic kids-arrangement hos Narvik Museum og Ballangen Museum med betydelig redusert 
 billettpris for å gi et tilbud til familier. 

  I 2022 har vi utredet et plan for likestilling og likebehandling.



14 15

EKSEMPLER PÅ ARBEID MED FRIVILLIGHET I 2022:  

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

 med registrering og digitalisering av foto i Narvik; Korsnes historielags innsats 

 på bygningene; Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseums innsats med restaurering 

 og tilbakeføring av M/S Finnmarken og D/S Finmarken). 

 Frivillige hjelper oss å stelle i museumshager (Narvik hagelag ved Narvik Museum; 

 Oldemors hage, museumshage ved Lofotmuseet og Schübelers nettverk, som 

 startet opp i juni 2021 i Hadsel). 

  Enkeltpersoner med en spesiell tilknytning til lokalmuseet bidrar til opprydding i 
 samlinger, samtidsdokumentasjon, produksjon av podkaster og utstillinger  
 i Narvik, på Melbu 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, blant annet Kulturminnedagen, Kystens dag, 

 Sommer-Melbu, Reginedagan, Huinndagan, Kryss Gavlfjorden, Nordlyst i 

 Andøy, Risøyrenna 100 år i Vesterålen med flere. 

  Frivillig vikinglag og frivillig båtmannskap ved Lofotr.

  Planlagt struktur for innsamling av data til GAIA-modellen gjennom samarbeid

 med historielag, kystlag og andre ressurspersoner fra Vesterålen. 

2022 var Frivillighetens år, og var en anledning 
til å sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein 
i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten 
som skjer på frivillig basis. Dette tar vi som utgangspunkt 

for å skape mer bevissthet og støtte frivillig innsats i  
Museum Nord. Det er mye frivillighet å finne rundt om i 
avdelingene, fra historielag, enkeltmennesker, lag og foreninger 
til uten-landske vikinger. Frivillighet gi oss mange muligheter, 
men det krever også en god del av oss, for eksempel trenger 
Foto-samlingas Venner oppfølging for å kunne utføre jobben de 
gjør hos Narvik Museum. 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, som tett oppfølging fra fagpersonalet. 

I dette kapittelet beskriver vi prosjektarbeid ledet av Museum Nord. Prosjekter gjør oss i stand 

til å drive fornying og innovasjon, jobbe i grupper på tvers av organisasjonen og bygge opp 

kompetanse og ressurser. Vi skiller mellom byggeprosjekt (SKREI), interne utviklingsprosjekt 

(Forprosjekt Ofoten, Byggetrinn 3 Lofotr) og nasjonale og internasjonale forsknings- og 

samarbeidsprosjekter (f.eks. GaiaVesterålen, RESIST, Living on the Edge). 

PROSJEKTER 
OG SAMARBEID

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

skreifisket har betydd og fremdeles betyr for Norge. Hovedprosjektet startet opp med 

optimaliseringsprosess og møte tidlig i januar, der Museum Nords ansatte fra alle avdelinger, 

lokale politikere og eksterne deltok. Imidlertid holdt ikke SKREI-prosjektet planlagt framdrift 

gjennom året. Store kostnadsøkninger avdekket i optimaliseringsfasen for byggeprosjektet 

ledet til flere runder med endringer i prosjektet. Kontraktforhandlingene mellom Museum 

Nord og LPO-arkitekter ble langvarige. Året fikk en positiv avslutning med avklaring omkring 

start på detaljprosjektering mot et første byggetrinn i SKREI. 

MILEPÆLER OG VIKTIGE HENDELSER I 2022: 

   Styringsgruppe bestående av representanter for Museum Nord og Skrei Eiendom AS 

 er opprettet, og 11 møter er gjennomført.  

   Leder for Skrei Research Center er ansatt. 

   Helhetlig prosjektleder for SKREI-prosjektet er ansatt. 

   Revideringer av prosjektet på bakgrunn av betydelige kostnadsøkninger i byggeprosjektet 

 er gjennomført. Økning er i all hovedsak knyttet til merkostnader som følge av økte 

 materialkostnader, den globale situasjonen mv. 

   Aksept fra offentlige tilskuddspartnere for å dele prosjektet i to utbyggingsetapper. 
 Utbyggingsetappe 1, bestående av utomhusarbeider og realisering av det nye sentralbygget 

   Søknader til stat, fylke og kommune for å dekke inn de økte kostnadene er sendt. En aksept

 for de omsøkte midlene er en forutsetning for å få realisert utbyggingsetappe 2. 

 Avtale inngått med LPO arkitekter for arkitekttjenester og byggprosjektering knyttet til 

 utbyggingsetappe 1.  Otolitten er igangsatt. Utbyggingsetappe 1 dekkes av allerede 

 vedtatte bevilgninger. 

   Avtale inngått med Expology AB for utvikling av utstilling og formidling mv. i Otolitten. 

   Expology AB har ledet – og i samarbeid med Museum Nord gjennomført en foranalyse 
 for basisutstillinger i SKREI. 

   Prosjekt knyttet til privat finansiering er igangsatt, og første avtaler er inngått. 

FAKTA
Total investering totalt for begge utbyggingsetapper: 520 mill NOK 

Offentlig areal, utstilling mv.; 2400m2. Interne areal, kontorer, verksted, lager mv; 1 000 m2. 

Magasin 2000m2. Totalt areal nybygg 5400m2.

SKREI  

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

SKREI utstillingsgruppen på befaring. Foto: Museum Nord 
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P R O S J E K T A R B E I D

Foto: Museum Nord 

GaiaVesterålen er en forsknings- og innovasjonsatsing som har som mål å bidra til mer 

bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn. Fokus på barn og unge og deres interesser står 

helt sentralt. Det samme gjør samarbeid med en rekke ulike aktører, på lokalt-, regionalt, fylke-, 

nasjonalt- samt europeisk nivå.  Satsingen bidrar til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn 
ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske 

løsninger. Gaia Vesterålen realiseres gjennom flere ulike forsknings- og delprosjekter, som til 

sammen sikrer helheten i satsingen. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det 

ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en modell av Vesterålen. I tillegg utvikles det et 

opplevelsesbasert eksportprodukt.  

MILEPÆLER 2022

 Innovasjonsprosjekt i næringslivet (2021–2025), med fokus på utstillings- og samproduksjon

 av miljøkontrakt, har levert etter planer. 
  • Første prototype av Vesteråls-modellen produsert som en utstilling og vist på   
    Sortland Museum sommeren 2022 til god respons. 
  • Arbeidet med miljøkontrakten pågikk for fullt hele året, og i 2022 har det vært 
    gjennomført seks workshops, deriblant en workshop for alle elevene ved Sortland 

    videregående skole som del av deres Klimauke.  

  Vi sikret finansiering fra Nordland fylkeskommune på ca. 1 million kroner av GaiaTalent, om

 unge i utenforskap 2022–2024, forprosjekt. GaiaTalent startet i september 2022.  

 Vi fikk innvilget EU-prosjektet RESIST, som handler om klimatilpasning i 12 sårbare EU-

 regioner. Norske partnere vil spille en nøkkelrolle i RESIST, og Vesterålen er en av de 12 

 regionene. Prosjektet er fullfinansiert av Horizon Europe (totalt 26,6 millioner euro over 

 fem år). Samarbeidsprosjektet begynner i 2023 med 56 partnere fra EU, Norge og Ukraina. 

 Gjennom RESIST vil vi videreutvikle Gaia-plattformen som utvikles i IPN, samt fokusere på havet.  

  Inngått avtale med Kulturtanken og Nordland fylkeskommune om etablering av et 

 innovasjons- og kompetansesenter for utvikling av digitale formidlingsløsninger for barn og 

 unge. Finansering ble gitt over statsbudsjettet, 2022. 

FAKTA
•  Flere ulike prosjekter under samme paraply: Innovasjonsprosjekt i næringslivet forsknings-

 prosjekt (2021–2025). GaiaTalent om ungt utenforskap (2022–2024), RESIST 2022–27, 

 samt kompetansesenteret (2022–) 

•  Prosjekteier: Lofotr Næringsdrift AS, avdeling Sortland Museum og Museum Nord 

•  Forskningspartnere: Nordlandsforskning, Sintef Digital, samt Universitetet I Tromsø 

•  En rekke samarbeidspartnere: Bodø2024, Nordland fylkeskommune, NAV, Reno-Vest, Egga 

•  Utvikling, Deadline Media, Vesterålen IKT og Lundhagem arkitekter mfl. 

•  Budsjett: 40–50 mill. NOK med finansiering fra Norges Forskningsråd, Horizon Europe, 

 Nordland fylkeskommune, Kulturtanken mfl. 

GAIA VESTERÅLEN

BÆREKRAFT | SAMFUNN
UTSTILLING | SAMARBEID 
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Ofot-avdelingen har begynt å prosjektere strategisk endringsarbeid for avdelingen. Med basis 

i geologi, bergverk og jernbane avdekker mulighetsstudiet mulighetene for å bygge opp et 

bærekraftig og attraktivt museumstilbud for lokalbefolkning og tilreisende. Hensikten med 

er å samle den kunnskapen vi har om kjerneverdiene på de fire stedene: Narvik, Ballangen, 

Kjøpsvik og Katterat, for å bli sikre på at de tiltakene vi foreslår å iverksette i videre 

delprosjekter er attraktive, kulturminnefaglig sterke, godt forankret og har realistiske rammer, 

og er mulige å gjennomføre i forhold til de målene som settes opp. Gjennom arbeidet med 

forprosjektet vil konsept og forslag til løsninger samles og for hvert enkelt sted bli konkretisert 

og visualisert. Budsjett forprosjekt er 2 millioner kr, inkludert egne lønns- og driftsmidler.   

 

MILEPÆLER 2021

   Samarbeidsmøter mellom Narvik kommune og Museum Nord: 4. januar, 4. april, 22. juni og 

 25. oktober. Enighet om å sette i gang arbeid for å kartlegge mulighetsrommet for å 

 etablere attraktivt museum i Narvik 

   Styrevedtak i Museum Nord 21. november  

   Presentasjon av prosjektet i forbindelse med revitalisering av reiseliv i Narvik-regionen. 

 15. og 16. oktober 

   Folkemøte på Narvik rådhus. 16. oktober 

   Narvik kommune har gitt godkjenning til finansiering av kr. 500 000,- i perioden 

TILTAK SOM BLE ETABLERT I 2022 OG VIDEREFØRES I 2023:

  En prosjektorganisasjon som viderefører og gjennomfører de enkelte delprosjektene  

  Identifisere og gjøre avtaler med aktuelle samarbeidspartnere 

  Identifisere hovedmålgrupper av brukere, gjøre ringvirkningsanalyser/markedspotensiale

  Utarbeide forslag til etableringskostnader og finansieringssøknader for alle delprosjektene 

MULIGHETSSTUDIE OFOTEN  

FORVALTNING | FORMIDLING
INDUSTRIELL KULTURARV

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

Foto: Museum Nord 
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 STEDSUTVIKLING: LOFOTR BYGGETRINN 3 

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 for Borg er 

forsinket pga. manglende kapasitet hos fylkeskommunen. Vårt eget arbeid med videreutvikling 

må styrkes fra 2023, og det er bestemt at det skal ansettes ekstern prosjektleder. 

 UTVIKLING: SORTLAND MUSEUM 

Som del av GaiaVesterålen, arbeides det med planer om et containermuseum, et signalbygg 

av utrangerte containere fra fiskerinæringen. Bygget er tenkt plassert i Sortland havn. 

Containermuseet skal lages av resirkulerte materialer og være klimanøytralt i både bygg 

og drift. Ambisjonen er å bygge et containermuseum med høyeste gjenvinningsgrad realisert i 

store byggeprosesser. Som del av dette arbeidet er det levert en søknad til EUs Horizon Europe 

om støtte til et forskningsprosjekt på resirkulering av betong. Sortland kommune er svært 

positiv til initiativet, og bevilget i 2022 ca. 1 million kr til oppstart-prosjekt. 

 UTVIKLING: THE WHALE, ANDENES 
Museum Nord og The Whale AS har gjennom de siste par årene hatt dialog rundt et eventuelt 

samarbeid om den nye attraksjonen The Whale på Andenes. Dialogen har omfattet samarbeid 

rundt prosjektutvikling og drift av The Whale. På styremøte i Museum Nord onsdag 23. februar 

i år besluttet styret for Museum Nord å avslutte samarbeidet. I styrets begrunnelse er det 

lagt vekt på at Museum Nord ikke ser seg som en premissleverandør i prosjektet. Dessverre har 

The Whale ikke ønsket å gi Museum Nord noen reell rolle og ansvar i forhold til utviklingen av 

innholdet i prosjektet. Museer er uavhengige samfunnsinstitusjoner. Det er derfor utfordrende 

for oss å være en ren formidler av et budskap noen andre har utviklet. 

 UTVIKLING: ANDØYMUSEET, ANDENES 

Andøymuseet har hatt en flott besøksutvikling de siste årene. Det er nå søkt om midler fra 

SAMSKAP, et omstillingsprosjekt i Andøy, til en enkelt forstudie for å kartlegge mulighetene 

for videreutvikling av Andøymuseet. Her skal vi i hovedsak se på muligheter for å formidle den 

rike fyr- og havnehistorien, og hvordan eksisterende tilbud og formidling kan forbedres for å gi 

en bedre opplevelse og høyere kvalitet. Vi ønsker også å vurdere museets konsept og profil og 

kartlegge kompetansebehov for å sikre at utviklingen er målrettet, gjennomførbar og at den 

bidrar til en økning i besøk.  

 UTVIKLING: BØ MUSEUM 
Bø kommune har tatt initiativ til en utvikling av museumsområdet, med bl.a. etablering av 

utescene og to nye skulpturer i tilknytning til friluftsgalleriet. De ønsker nå at Museum Nord 

deltar i en mulighetsstudie for etablering av nytt museumsbygg. Fra Museum Nords side er vi 

positiv til dette, forutsatt at prosjektet sees i sammenheng med eksisterende prioriteringer 

internt hos oss, og at vi har kapasitet til å følge opp prosjektet. 

ANNET PROSJEKTARBEID 

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

Foto: Linn Olsen
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IPN GAIA VESTERÅLEN 2021–2025  
(se prosjektbeskrivelse, side 19)

Egga Utvikling, Deadline Media, Vesterålen IKT, Reno Vest, Nfk, Bodø2024, Sintef Digital, UiT, 
Vesterålen IKT og Lundhagem arkitekter. Ledes av Lofotr Næringsdrift AS 

LIVING ON THE EDGE  2022  
(forprosjekt økologiske forandringer i 
havet, finansiering interreg NPA) 

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

ACCESSIBLE TOURISM 2021–2022 
(kompetansebehov i reiselivs- og 
opplevelsesnæringen, se mangfold & 
inkludering, se side 13)

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

SKREI RESEARCH CENTER 
2022 – PÅGÅENDE
(bygging av kunnskapsfundament for 
SKREI-utstillingene, kystkultur skrei 
fiskeri; utvide nettverk, se side 17)

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, Lofoten – De grønne 
øyene. Forankring i Museum Nord ved FoU / SKREI-prosjektet 

HAGESAMLINGER PROSJEKT  
2018 – PÅGÅENDE  
(langsiktig bevaring og bærekraftig bruk 
av historiske hageplanter) 

Genressurssenter Landbruksdirektoratet, gartnere i historiske hageanlegg, Shübelers hager 
og FAGUS – faglig utviklingssenter for grøntsektoren. Forankring i Museum Nord ved Melbo 
Hovedgård 

COASTAL MEMORY FORT  2021–2025   
(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 

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 finansieringssøknader, prosjektforslag eller nettverksarbeid. I de fleste prosjekter blandes 

forskning og formidling sammen.

SAMARBEID I FORSKNING 
OG FORMIDLING AV FORSKNING

GAIA TALENT 2022–2024 
(digitale muligheter for unge i 
utenforskap, se side 19)

Kunnskapstrening IT, Sortland kommune, Nordland fylkeskommune, NAV, Bodø 2024, 
forankring i Museum Nord ved GaiaVesterålen 

NORA 2022–2023+ 
(deltakelse i arbeidslivet for unge, 
klimatiltak og bærekraftig formidling av 
kulturminner)

Byggðasafn Skagfirðinga (ICE), Kyle & Lochalsh Community Trust (SCO) 
 
Museum Nord, Lofotr Vikingmuseum – hovedpartner det første året  

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

Genressurssenter Landbruksdirektoratet. 
Forankret i Museum Nord ved Melbo Hovedgård

EVOCAVE 2021–2023 
(formidling av forskning av 
prehistoriske funn) 

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

OLJEVERN I 50 ÅR  
(50-årsjubileum for 
oljevernberedskapen i Norge, s. 29) 

Kystverkmusea, Kystverket. Forankring i Museum Nord ved Lofotmuseet 

LOS 2020 
(se Kystverkmusea, s. 29) 

Kystverkmusea, Bergen Sjøfartsmuseum, Stavanger maritime museum, Høgskulen i Volda; 
forankring i Museum Nord ved Lofotmuseet, Hurtigrutemuseet, Andøymuseet 

KOORDINERT SAMLINGSUTVIKLING 
(se Helhetlig forvaltning og trygg 
ivaretakelse av samlingene, s. 52-53) 

Samarbeid mellom Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet og KulturIT. Formålet er å skape et 
sentralisert autoritetsregister over kunstnernavn i norske samlinger. Museum Nord har 
deltatt som et av de norske museene med kunst i samlingene. 

SAMLINGSFORVALTNING I 
NORDLAND 2  
(se Helhetlig forvaltning og trygg 
ivaretakelse av samlingene, s. 52-53) 

Nettverkssamarbeid mellom museene i Nordland. Formål sikre og støtte fagmiljø med god 
faglig utveksling innen samlingsforvaltning, være en arena for drøfting av museumsetiske 
verdier, arbeide med faglige retningslinjer og sikre profesjonalitet. 

REVIDERING AV BEVARINGSPLAN 
FOR PRIVATARKIV I NORDLAND  
(se Helhetlig forvaltning og trygg 
ivaretakelse av samlingene, s. 53) 

Arkiv i Nordland sammen med de tre konsoliderte museene i Nordland fylke. Prosjektet 
er finansiert av Arkivverket. Formålet er å revidere gjeldende bevaringsplan utarbeidet i 
2016–2017. 

AIRVESTERÅLEN 2021–2023   
(se NAKV, s. 31) 

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, Andøymuseet 

Prosjekter med hovedvekt forskning 

Andre FoU-samarbeidsprosjekter 
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SØKNAD NPA: LIVING ON THE EDGE 
– FULL PROSJEKTFINANSIERING 
(samarbeid i ny søknad til NPA med 
fokus på økologiske forandringer i 
havet) 

Partnere: UiT, Trinity College Dublin Ireland, Stefansson Research Institute Island  
Assosierte partnere: NAKV; Tørrfisk fra Lofoten; Bø Kystlag; Nettverk fiskeri og kystkultur; 
NTNU; Ung i Vågan; Lofoten Folkehøgskole (NOR); Ilisimatusarfik (Grønland); University of 
Victoria, (Canada); University of Washington (US); CHAM (Portugal); Byggðasafn Vestfjarða, 
Þjóðskjalasafn Íslands, Samband íslenskra sjóminjasafna, Minjastofnun, Háskólasetur 
Vestfjarða, ArtsIceland Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum (ICE)  
 
Museum Nord – hovedpartner; forankring i FoU og SKREI 

SØKNAD HORIZON EUROPE: 
RESIST 2023–2027  
(en del av GaiaVesterålen; finansiering) 

Partnere: ONU, MT21, UNEX, Fundecyt, JuntaEX, FOREST WISE, IPP, BLC3, CIMT, CIMP, CCDRC,  
ITECONS, CIMBAL,Tno-Tecn, Puglia, Blanes, Terrassa, HYDS, FOUCS, GENCAT, UPC, GENCAT, 
ZPR, Blekinge, NIRAS, Niras, VIA, KYST, AU, CDR, CEREMA, Cerema, Normandie, ENORA, DUTH,  
PAMTH, LUKE, Utu, TUAS, City Turku, VARSINAIS SUOMI REGION, ONU-ODESSA, Accent-sud, 
CEDES, Fasttrak Action, SERN, REVOLVE, ERRIN, ZSI,  Augment City, KUL, Adelphi, ESF, Inova, 
SINTEF, Vesterålen Regionråd, Andfjord Salmon og Museum Nord 

SØKNAD HORIZON EUROPE: 
CIRCULAR BOOST 2023–2026. 
PILOTPROSJEKT
(en del av GaiaVesterålen – resirkulert 
betong til GaiaVesterålens 
containermuseum; finansiering) 

Partnere: Universitetet i Tromsø, Reno-Vest, Lundhagem arktitekter AS, samt partnere ved 
fire andre europeiske pilotprosjekter, til sammen 28 partnere  

KOMPETANSESENTER FOR DIGITAL 
FORMIDLING  
(en del av GaiaVesterålen; finansiering) 

Partnere: Nordland fylkeskommune og Kulturtanken. Forankret i Museum Nord 
hos GaiaVesterålen 

KORALLUTSTILLING 2020–2022   
(finansering og konseptutvikling av ny 
utstilling med forskningselementer) 

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

LOFOTEN LAB   
(samarbeidsforslag for å støtte forskere 
og formidle forskning i regionen) 

SALT, Nordlandsforskning. Forankring i Museum Nord ved SKREI Research Center 

Finansieringssøknad / samarbeidsforslag 

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
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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. 

MILEPÆLER OG RESULTATER I 2022:

 Oljevern 50 år: Markering av 50-årsjubileum for oljevernberedskapen i Norge med 

 utstillingen Oljevern 50 år og formidlingstokt med M/S Gamle Oksøy. Toktet besøkte 11 

 havner og hadde et samlet besøk på 21 858 publikummere. 

  Forskning: Avslutning av forskningsprosjektet Los 2020 knyttet til 300-årsjubileet for 

 losvesenet, med utgivelse av fagfellevurdert artikkelsamling.

  Formidling: Museum Nords avdeling av Kystverkmusea laget jubileumsutstilling i 

 forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for åpningen av Risøyrenna i Vesterålen. 

 Dokumentasjon: I 2022 startet Kystverkmusea opp arbeidet med utvikling av en mal for 

 dokumentasjon av Kystverkets tekniske kulturminner med bruk av fotogrammetri, 

 3D-skanning og 360° fotografi. 

   Dokumentasjons- og formidlingsprosjekt for norske fiskerihavner har pågått gjennom

 2022 og fortsetter inn i 2023. 

   Forvaltning: I Digitaltmuseum.no har Kystverkmusea 3552 publiseringer, derav 3202 

 fotografier og 350 gjenstander. 

   Besøkstall: Samlet besøkstall for alle avdelinger i Kystverkmusea i 2022: 186 476. 

 

Årsrapport for Kystverkmusea finnes på kystverkmusea.no

KYSTVERKMUSEA OPPDRAGSARBEID

Foto Andøymuseet
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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 2022:

 Air Vesteraalen (AirV) er et fireårig kunstresidensprosjekt initiert av NAKV. Malin 

 Overholth ved Galleri Espolin i Kabelvåg deltar i den kunstfaglige delen av prosjektet. 

 De andre museene i Vesterålen som er med i prosjektet er Melbo Hovedgård, Neptun 

 Sildoljefabrikk, Sortland Museum og Bø Museum. Hovedpartnere er NAKV, Kultursam-

 arbeidet i Vesterålen, kommunene og Museum Nord. Museum Nord har støttet kunstner-

 opphold av 17 kunstnere fra 9 forskjellige land i 2022 med møter, informasjon og

 arrangementer. Eksempler: 

  • AiRV Hadsel: Andrea Greenwood (UK), Mia Harris (UK) og Will Renel (UK). 

  Utstillingen Scapes på Neptun Sildoljefabrikk, juli 2022 

  • AiRV Bø: Elena Redaelli (It), Marta Nerhus og Brynhild Slaatto. 

  Arrangement på Reginedagan, 30. juli 2022 

  AiRV Øksnes: Cé Simonis (Belgia), Sébastien Von Melleghem (Belgia) og Kristina   

  Johnsen (No). Kunstneropphold, oktober 2022 

 Flere foredrag og arrangement hvor Museum Nord var samarbeidspartner og vert: Første 

 forelesning i serien UT og HEIM, med akademikere som har eller har hatt base i Vesterålen 

 i mai; tankkonsert med jazzmusiker og komponist Ståle Storløkken på Neptun i juli; 

 In Memory of Kirsten Flagstad International Voice Masterclass – mesterklasse med fem 

 internasjonale operastudenter under ledelse av prof. Turid Karlsen, akkompagnert av Pat 

 Manwaring i juli 2022; kunstworkshop på Torget på Melbumed Andrea Greenwood og Malin

 Overholth også i juli; Filmvisning i Melbu samfunnshus: stumfilmen Pan (1922) i november

 2022. 

DELING AV KUNNSKAP OG KOMMUNIKASJON 
OM KONSEPTUELL UTVIKLING OG STRATEGI 2022

 Regelmessige møter mellom Maria Johansen, daglig leder NAKV, Anna Vermehren,

 FoU-leder og Ida Fossli, fagansvarlig formidling i Museum Nord, for å utveksle 

 organisasjonskunnskap, styrke strategisk tenkning og identifisere samarbeidsarbeids-

 områder og fremtidige muligheter.

Nordland Akademi for 
Kunst og Vitenskap og 
Museum Nords samarbeid

FORMIDLING | KUNST 
KYSTKULTUR | FOU

Foto:  Odd Johan Forsnes NAKV.
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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 2022: 

 Tre regionale fyrhistoriske seminarer er blitt organisert i samarbeid med Norges fyrforening
 og Kystverkmusea;  

 Vågan historielag, Lofoten folkehøyskole, Vågan bibliotek og Svolvær redningsforening 
 har bidratt til Kystens dag ved Lofotmuseet;    

 organisering av samefolkets dag Vågan i samarbeid med Nordland kunst- og filmhøgskole 
 og Nordnorsk kunstnersenter; Várdobáiki samisk senter – foredrag og praktisk demonstrasjon;  

 Miljøagentene i Vågan og NAKV – utstilling av installasjonen «Seascape» på Galleri Espolin;  
   foredrag om kaldtvannskoraller under Forskningsdagene med SALT, Vågan;  
   Lofoten Vikinglag – demonstrasjon av vikingtidens håndverk og matlaging hos Lofotr; 

 planlegging og gjennomføring av «Gammeldags jul på Å» i samarbeid med diverse lag og foreninger;  
   flere husflidslag organiserer juledager og - markeder på våre museer. 

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; 
Aquavisning/Nordlaks er samtalepartner i dialog om akvatekniske løsninger og bidrag til formidling 
av akvakultur (visningskonsesjon ved Lofotakvariet). Gjennom prosjektet GaiaVesterålen er det 
søkt aktivt samarbeid med næringslivet. I løpet av 2022 er det for eksempel inngått samarbeid 
med det regionale avfallsselskapet, Reno-Vest. Partene skal samarbeide om å utvikle et system for 
håndtering og innsamling av resirkulerte bygningsmaterialer til det planlagte containermuseet. 
GaiaVesterålen har forpliktende samarbeid med åtte norske bedrifter, og har inngått partnerskap med 
en rekke internasjonale bedriftspartnere gjennom forskningsprosjektene. Neste skritt er formelle 
samarbeidsavtaler om bærekraft og miljø med en lang rekke bedrifter, og vi ser fram til å lære av 
denne metodikken for videre prosjekter.  
 
Vi har et sterkt forhold til eierne av museene, f.eks. har Lofotr AS (Vestvågøy kommune) bidratt 
med initiativ og finansiering av Byggetrinn 3. Med Stiftelsen Gamle Å har vi en produktiv dialog om 
bygningsvedlikehold. Skrei Eiendom AS og Stiftelsen Lofotmuseet er samarbeidspartnere i arbeidet 
med SKREI-prosjektet, stiftelsen bidrar i forbindelse med overdragelse av samlingene til MN. Vi har 
et godt og viktig samarbeid med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, eieren av skip og samlinger. 
Stiftelsens faktakunnskap er uvurderlig i arbeidet på Hurtigrutemuseet. Stiftelsen tar også økonomisk 
og faglig ansvar for reetableringen av postlugarene om bord i MS Finnmarken. I 2022 har vi startet 
en prosess 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 har 
startet i Ofoten i 2022, og avtaler er klare for signering.

Lokalt og regionalt nettverksarbeid

  Aktiv deltakelse i fire 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

  Revidering av avtaler med de lokale og regionale eierne i Ofoten 

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 2022 har vi fortsatt å fokusere 
på å støtte det lokale kulturmiljøet og samarbeide med næringslivet 
og med akademiske aktører mot SKREI.  
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I tillegg til våre mangfoldige samarbeidsprosjekter (s.24-26) 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 2022 har vi bidratt til møter og innspill ang. Fotefar mot nord-prosjektet ledet av Nordland 

fylkeskommune.

NASJONALE OG INTERNASJONALE 
FORMALISERTE NETTVERK

REPRESENTASJON I 
NASJONALE MUSEUMSNETTVERK
I 2022 VAR MUSEUM NORD REPRESENTERT I 
DE FØLGENDE NASJONALE MUSEUMSNETTVERK:

 Jernbanenettverk: Et nettverksmøte for frivillige og profesjonelle aktører innen

 jernbanehistorie;  januar 2022 (avdelingsdirektør Narvik)  

  Bergverksnettverk: deltakelse i to nettverksmøter; desember 2022 

 (avdelingsdirektør Narvik)  

 Fiskerihistorie og kystkultur: Ett nettverksmøte i Fredrikstad i september 2022 sammen 

 med sjøfartsnettverket. Forskjellige presentasjoner og aktivt bidrag til workshops (direktør, 

 avdelingsdirektør Vest-Lofoten, avdelingsdirektør Vesterålen, representant fra Kystverkmusea)   

 Sjøfartsnettverket: se over.   

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

 nasjonale industrianleggene som var prioritert i Riksantikvarens bevaringsprogram, blant 

 dem Neptun Sildoljefabrikk (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) 

Museum Nords 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 markedsføring – både av museet, men også av regionen 

museet tilhører. Destinasjonsselskapene arbeider aktivt med Nordnorsk Reiseliv, VisitNorway og 

ev. andre relevante kanaler for å sette regionen på kartet. Hurtigrutemuseet i Vesterålen er også 

med i et bedriftsnettverk i regi av Visit Vesterålen. Dette er under etablering. 

 

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 orientert mot innovasjon/utviklingsarbeid i 

bransjen. Museum Nord deltar i form av styreplass fra 2022 og deltakelse på samlinger. Innovative 

Opplevelser arrangerer årlig Norsk Opplevelseskonferanse, hvor LND deltok med særlig fokus på 

Hurtigrutemuseets-, Lofotr Vikingmuseums-, SKREIs- og GaiaVesterålens muligheter.  

 

Museum Nord har også deltatt i det internasjonale nettverket (Nord-Sverige, Nord-Finland, Nord-

Norge) av reiselivsbedrifter, Visit Arctic Europe. Formålet var å skape nye reiseruter, produkter og 

antall gjestedøgn. Prosjektet ble avsluttet høsten 2022, og Museum Nord blir ikke med VAE videre 

til neste hovedprosjekt.

NETTVERK KNYTTET 
TIL REISELIV OG OPPLEVELSER 
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Museum Nord har blitt en mer helhetlig organisasjon i 2022 

og vi er blitt flinke til å utvikle oss videre sammen. 

 

I 2022 har FoUs rolle i organisasjonen falt mer på plass som et serviceorgan og verktøy for 

organisasjonen. FoU jobber ut fra eget mandat, og arbeider med rapportering til KUD og 

årsrapport, og handlingsplanprosessen i samarbeid med ledergruppen. I tillegg leder FoU 

arbeidet med fornying av Museum Nord strategiplan, et arbeid som gjøres i tett samarbeid 

med ansatte, ledergruppen og styret.  

 

Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av FoUs arbeid. Vi har gitt ut ti interne 

nyhetsbrev og videreutviklet wiki-plattformen til organisasjonen som et informasjons- 

og dokumentasjonsverktøy. FoU tilbød totalt 13 seminarer som en del av vårt interne 

treningsprogram i 2022: Utstillingsfabrikken (sju seminarer), forskningsseminarer (tre 

seminarer), forberedelser til sommersesongen, De grønne øyene, foto- og SoMe kurs.  

 

Vi har fortsatt arbeidet med å styrke samarbeidet mellom ansatte med kompetanse i 

forvaltning, formidling, markedsføring, forskning og digitale plattformer. Hver fagansvarlig 

jobber på tvers av organisasjonen i sitt fagområde individuelt med ansatte eller i grupper. 

Dette arbeidet omfatter blant annet opplæringsøkter, oppdatering på faglig arbeid og 

nettverksbygging innad i organisasjonen.  Sammen med ansatte har FoU utviklet et helhetlig 
kulturprogram for Museum Nord, og etablert museumnord.no som vårt felles sted for digital 
formidling og faglig innhold. 

 

FoU er involvert direkte i prosjektarbeid, særlig i leveranse av GaiaVesterålen, SKREI, SKREI 

Research Center og Living on the Edge. Vi støtter andre prosjekter med råd og kompetanse 

gjennom ukentlige FoU-møter. 

 

I 2022 har vi iverksatt markeds- og kommunikasjonsplan og plan for likestilling og 

likebehandling.  

Dette kapittelet fokuserer på levering fra de faglige områdene i Museum Nord, som FoU jobber 

strategisk og koordinert med for organisasjonen. 

FORSKNING 
OG UTVIKLING

Foto: Museum Nord 
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  Felles kulturprogram for hele organisasjonen

  Rekordbesøk på Sortland Museum av barn og unge:  

 2280 fikk tilbud i Den kulturelle skolesekken 

  Utstillingsfabrikken resulterte i fornying av utstillinger   

  15 nye utstillinger ble vist til publikum i 2022, 14 i samarbeid med eksterne aktører

  40 % økning av besøkende på museumnord.no. Historiene er de mest populære 

 sidene, i tillegg til museumssidene til Lofotakvariet, Norsk Fiskeværsmuseum og 

 Narvik Museum. 

RELEVANT FORMIDLING
Overordnet ble de fleste, større planlagte formidlingstiltak 
gjennomført i avdelingene. Barn og unge er en målgruppe 
som det jobbes målrettet mot i hele organisasjonen, og de 
involveres i utvikling av formidlingsopplegg. 

Barn og unge 
deltar aktivt 
i verksteder, 

eksempelvis i DKS 
opplegg hos 

Bø Museum og 
kunstverksteder 

hos Galleri Espolin.  

Foto: Aurora 
Haaland Stenersen.
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PLANVERK 
OG MÅLGRUPPEARBEID
I 2022 var målet å komme tilbake dit vi var før pandemien i antall arrangementer, åpne museer 

og anlegg. Det har vi i stor grad lyktes med. Vi har i fellesskap satt sammen et helhetlig 
kulturprogram presentert på museumnord.no, for å øke synligheten for arrangementer og 

aktiviteter gjennom året, og generere økt besøkt til museene. Utstillingsfabrikken ble 

etablert for å løfte formidlingen på museer, og det er utviklet en utstillingsplan.  

BARN OG UNGE
I likhet med voksne besøkende, er det viktig for oss å engasjere barn og unge i sin egen 

historiefortelling. Pedagogiske opplegg skal ikke nødvendigvis kun omhandle det som 

har skjedd langt tilbake i tid, men også hvordan de unge er med på å skape sin historie og 

identitet i dag. Medvirkning fra barn og unge i utstillingsproduksjon, arrangementer og andre 

formidlingsopplegg er i større grad blitt en etablert metode for våre museer å jobbe på.  

EKSEMPLER DER BARN OG UNGE HAR BIDRATT 
OG MEDVIRKET I UTFORMING OG INNHOLD I 2022: 

  Norsk Fiskeværsmuseum har utviklet en barneaktivitet som en førsteklasse ble 

 invitert til å evaluere. Aktiviteten ble justert etter elevenes evaluering.   

   Narvik Museum, som en del av det internasjonale museumsnettverket ERIH, 

 gjennomfører hvert år en dans på et industristed. Work it out-dansen gjøres i 

 samarbeid med unge dansere fra Narvik kulturskole. 

  Lofotr Vikingmuseum har utarbeidet nye aktiviteter i samarbeid med 

 4. og 5. klassetrinn ved Bøstad skole. 

   Ballangen Museum gjennomførte halloween-arrangementet Night at the Museum 
 sammen med Ballangen ungdomsklubb.  

   Barn og unge deltar aktivt i verksteder, eksempelvis i DKS-opplegg hos 

 Bø Museum og kunstverksteder hos Galleri Espolin.  

  Narvik ungdomsskole samarbeidet med Narvik Museum om 

 tematikk og innspilling av podkastepisoder. 
  I DKS-produksjonen Vår Kamp for videregående skoler fra Sortland Museum, 

 deltok elever i et interaktivt forumteater basert på utstillingen Vår Kamp. I forestillingen må 

 elevene ta et valg, eller velge å ikke ta et valg, om hva karakterene skal gjøre. Her er deltakelse 

 og hvordan man velger å bruke sin rett til å ta valg særlig viktig.  

I 2022 deltok 6933 barn og unge i pedagogiske opplegg ved våre museer. Gjennom den 

kulturelle skolesekken ble faste produksjoner gjennomført i alle avdelinger. I Vågan 

deltok 7.-klasser på kulturarvproduksjonen SKREI – i går, i dag, i morgen i februar. På Norsk 

Fiskeværsmuseum ble skoleklasser invitert til å delta i trankoking under Lofotfiskedager. I 

forbindelse med LIAF – Lofoten International Art Festival – fikk barn tilbud om verksted og 

formidlingsopplegg hos Galleri Espolin. Avdeling Ofoten gjennomførte seks geologiturer for 

7.-klasser, og podkastproduksjon med ungdomsskolen. Sortland Museum utviklet produksjon 

av Vår Kamp for videregående skoler, som var på turné i Lofoten og Vesterålen høsten 2022. 

For barnehager og grunnskolen ble Utgraverne, et tilbud fra Sortland Museum og Øksnes 

Museum, en stor suksess, hvor barn fikk leke arkeologer. 6.-klassinger i Hadsel ble med Melbo 

Hovedgård og Museum Nords arkeologer i kulturminneparken, og observerte gravhauger og 

nausttufter, i tillegg til omvisning i kirka, bueskyting, spinning med håndteiner og fletting av 

vennskapsbånd. Lofotr Vikingmuseum har gitt omvisninger tilpasset alle alderstrinn, også 

folkehøyskoler. Til sammen deltok 4172 barn og unge i opplegg gjennom Den kulturelle 
skolesekken, hvor 2280 av disse var fra Sortland Museum.

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.

FRA BÆSJ TIL EINEJULETREET 
– BØ MUSEUM HAR ET VARIERT DKS-PROGRAM:

  To nye utstillinger i Den kulturelle skolesekken: 

 Bæsj – Portalen til fortiden og Båtfolket i Jørnfjorden   

  Forfatteren Regine Normann gjemte manuskriptene sine i Sinahula. 

 Ungdomsskolen ble med på tur dit og lærte om Regines liv og litteratur. 

  Alle elever ved Eidet skole deltok på Samisk historie i Bø. Klakksjorda var den største 

 samiske gården i Bø. Mange har samiske aner, og det finnes mange samiske stedsnavn i Bø.

 Det ble laget bidos, og elevene flettet armband som hen hadde på Skjoldehamndrakten sin.  

  6.-klassinger deltok på kulturminnevandring på Skipssanden i Øksnes: En helt spesiell vandring

 blant kulturminner som strekker seg tidsmessig fra steinalder til middelalder. Og de fikk 

 endelig vite hvorfor den heter Skipssanden.  

  Året ble avsluttet med Jul i gamle dager. 1. og 2. klassetrinn fikk høre om jula slik den var

 før, spise grøt og gå rundt einejuletreet. Det hører med til historien at nissen også kom. 

Foto denne side: Museum Nord

Utstillingen handlet om 
bæsj. Ja, du leste riktig! 

Bæsj – Portalen til 
fortiden var en utstilling 
som handlet om bæsj og 
hva bæsjen kan fortelle 

oss. Foto: Bø Museum.
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ARRANGEMENTER OG GUIDING 
Museene og deres uteområder er arenaer for en rekke lokale arrangementer. I 2022 har 

alle våre museer vært åpne for publikum, og det er bygd opp et rikt kulturprogram utenom 

sommersesongen.  

 

Under Kystens dag i mai var det åpen dag og kurs i tradisjonshåndverk i Vågan. Det var 

planlagt en sterkere markering av Galleri Espolins 30-årsjubileum, som også sammenfalt med 

at det var 50 år siden den Espolin-illustrerte utgaven av Den siste viking ble utgitt. Allikevel var 

aktiviteten ved galleriet totalt sett en god markering, med nyskapende kuratering i samarbeid 

med Lofoten internasjonale kunstfestival, ny montering av samlingen, John Savio-utstilling 

og ny galleribelysning. Lofotakvariet fikk løftet formidlingen gjennom nytt lydanlegg for 

publikum. Fast program med guide som formidlet kunnskap om akvakultur, trakk teiner 

og viste fram livet i fjæra på brygga ble gjennomført gjennom hele sommeren. Akvariet 

påbegynte også arbeidet med oppgradering av tekst og manus om marinbiologi. 
 

Avdeling Ofoten har hatt tilbud om guidede el-sykkelturer gjennom vår-, sommer-, 

og høstsesongen. Det har vært arrangementer i forbindelse med vinterfestuka og 

kulturminnedagene, i tillegg til julemarked og markering av verdens museumsdag. I Kjøpsvik 

ble det holdt folkemøte om prosjektet EvoCave. 

 

Risøyrenna 100 år ble markert av Hurtigrutemuseet, Kystverkmusea og Andøymuseet med 

henholdsvis foredrag, utstillingsåpning og folkefest. Andøymuseet deltok på Norlystfestivalen. 

Under festivalen Sommer-Melbu samarbeider Museum Nord med lokale arrangører, og Melbo 

Hovedgård brukes som arena. Bø Museum var medarrangør på Regine-dagan i Bø i juli, og 

deltok på kulturminnedagene og Kystens dag i samarbeid med Bø Kystlag. Huinndagan ble 

arrangert på parkeringsområdet/deler av utearealene ved Alsvåggården til Øksnes Museum, og 

trakk over 1000 publikummere til konserter, historiske foredrag og åpent museum. 

PUBLIKUMSAKTIVITET, UTSTILLINGER 
OG ANDRE FORMIDLINGSTILTAK

Utendørs vandreutstilling om krigsseilere.
Her fra Narvik sentrum.

Foto: Erlend Sandvoll
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NARVIK 1900’S 
VIRTUELL EXPO Kunst- og 

teknologiutstilling 
Alle Nei Nei

Sammuel Ambroise, 
Marthine Horringmoe 
Johnsen, Marvin Khumalo 

Narvik Museum 

KUNSTSKATTER Kunstutstilling Alle Ja Nei Hanne Thorp-Larsen Narvik Museum

LOTTA LAMPA VU-kunstner Barn Nei Nei
Lotta Lampa, 
Vinterfestuka 

Narvik Museum

KRIGSSEILERE // EN 
VANDREUTSTILLING 

Utendørs utstilling om 
krigsseilere 

Alle Nei Ja

Idunn Sem, Norges 
veteranforbund 
for internasjonale 
operasjoner 

Narvik Museum, 
Sortland 
Museum 

BÆSJ – PORTALEN TIL 
FORTIDEN Arkeologi 

Barn og 
ungdom 

Ja Nei
GAIAVesterålen, 
GaiaTalent 

Bø Museum 

BÅTFOLKET I JØRNFJORDEN Båtbyggere Alle Nei Ja
Arne Vassbotn/
Øystein Rysst 

Bø Museum 

RISØYRENNA 100 ÅR Risøyrenna Alle Ja Nei
Kystverkmusea ved 
Kristine Moltu 

Andøymuseet 

GAIA-MODELL prototype Alle Ja Ja
Deadline media, Sintef 
digital, GAIA m.fl. 

Sortland 
Museum, 
Øksnes 
Museum 

SEASCAPE Kunst 
Ungdom/
Voksne 

Nei Nei
Kunstner Andrea 
Greenwood, NAKV 

Galleri Espolin 

LIAF 2022 – 
FANTASMAGORIANA Kunst Alle Ja Nei

LIAF/Nordnorsk 
kunstnersenter. 
Kuratorer: Francesco 
Urbano Ragazzi 

Galleri Espolin 

BÅTEN OG FJELLET.  
JOHN SAVIO OG K. ESPOLIN Kunst Alle Ja Nei

Samisk senter for 
samtidskunst, 
Universitetsmuseet 
i Tromsø, Bodø 
kunstforening 

Galleri Espolin 

FYR I FYRET Kunst Alle Ja Nei
Kunstmotiver av Andenes 
Fyr, profesjonelle og 
amatører 

Andøymuseet

POLARNATT Arktis Alle Nei Ja
Universitetsmuseet i 
Tromsø 

Lofotakvariet 

JORDALDER Bergverk, geologi Alle Ja Ja
Alvin Jensvold,  
Narvik kommune 

Kjøpsvik 
Museum 

HELSESTELL I SKOLEVERKET 
Tannlegeutstyr/
helsesøster 

Barn og 
ungdom 

Ja Nei Fygle Museum 

TITTEL TEMA MÅLGRUPPE VANDREUTSTILLING

SAMARBEIDSPARTNERE 
/KOMMENTARER

MUSEUM EGENPRODUSERT

Lofotr Vikingmuseum inviterte til vikingfestival i august, hvor besøkende fikk ta del i konserter, 

foredrag, teater og aktiviteter på uteområdet. Museet tilbyr også forestillinger basert på 

sesong til hurtigrutepassasjerer under kveldsgildet. I samarbeid med Vestvågøy historielag 

og Vestvågøy kommune ble Gerhard Schøning 300 år markert. Norsk Fiskeværsmuseum feiret 

kanelsnurrens dag i oktober, og gjentok suksessen med Gammeldags jul på Å.  

 

Flere museer deltok også i lanseringen av Samisk fortid i Lofoten, boklansering ved Alf Ragnar 

Nielssen. Tilsvarende er det arrangert en rekke foredrag fra spesielt Galleri Espolin, Sortland 

Museum, Melbo Hovedgård, Bø Museum, Øksnes Museum og Lofotr Vikingmuseum. 

Utstillinger 

Museum Nord har mange utstillinger som har stått lenge, og som trenger fornying eller 

utskifting. I 2022 ble det utviklet en egen utstillingsplan til fornying av utstillinger ved våre 

små og mellomstore anlegg. Ved mange av anleggene er det også et stort behov for nye 

utstillingsskilt, som vil løfte formidlingen. Våren 2022, fra mars til juni, ble det avholdt en 

utstillingsfabrikk, en trenings- og samskapingsprosess flere museer deltok på. Det resulterte i 

fornying av flere utstillinger, samt produksjon av utstillingstekster til nye utstillinger.  

 

I 2022 tilbød vi 15 nye utstillinger og vandreutstillinger til våre gjester, hvor 14 var i samarbeid 

med eksterne aktører (se tabell). Utendørsutstillingen Krigsseilerne // en vandreutstilling var på 

turné i Nordland fra mai til september, hvor Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Museum 

Nord samarbeidet om turnéplan og overlevering av utstillingen mellom organisasjonene. Hos oss 

tok Narvik Museum og Sortland Museum imot vandreutstillingen. I Narvik samarbeidet museet 

med Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner avdeling Ofoten om logistikk og 

markering rundt den lokale åpningen.   

 

På Melbo Hovedgård, Andøymuseet og Øksnes Museum er det gjennomført en enkel 

oppgradering av utstillinger. Vandreutstillingen Vår Kamp ble flyttet fra Sortland Museum 

til Øksnes Museum i sommersesongen, og skal videre til Andøymuseet og Hadsel-museene i 

2023. GaiaVesterålen lanserte første prototype av modellen i juni, vist på Sortland Museum. 

Prototypen ble på slutten av året flyttet til Øksnes Museum der den videreutvikles fram mot 

sommersesongen 2023. GaiaTalent har bidratt inn mot utstillingsproduksjon på Bø Museum i 

forbindelse med utstillingen Bæsj – Portalen til fortiden. 
 

I SKREI er første ledd i utstillingsproduksjonen i Otolitten startet opp i samarbeid med Expology. 

Galleri Espolin var en del av LIAF 2022 – Fantasmagoriana, og har hatt kunstutstillingene 

Jon Savio // Espolin og Seascape. Sistnevnte var i samarbeid med NAKV med deltakelse 

av skoleklasser på Melbu og i Lofoten. Det er også gjennomført ny montering av Espolin-

utstillingen ved galleriet. Ved Lofoten Krigsminnemuseum er utstillingen om Lofotraidet 

oppgradert med flere nye, historiske fotografier. Den store utstillingen om kaldtvannskoraller 

hos Lofotakvariet ble utsatt ett år på grunn av manglende finansiering. Dette ble kompensert 

med innlån av utstillingen Polarnatt fra Universitetsmuseet i Tromsø. Tilsvarende er 

formidlingskonseptet «escape room» i lokomotivet El. 12 ved Narvik Museum utsatt grunnet 

manglende finansiering. 

UTSTILLINGER I 2022 
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Målrettet arbeid på digital formidling over flere år har gitt resultater, og vi har fått et løft på denne arenaen.  På 
museumnord.no har vi publisert 47 historier og utvalgte museumsgjenstander og fire fagrelaterte artikler. En del 

av historiene er digitale deler og/eller versjoner av fysiske utstillinger på museene, som publikum når ved bruk av 
QR-koder, eksempelvis hos Lofotr Vikingmuseum, Norsk Fiskeværsmuseum og Narvik Museum. For flere museer er 

innhold fra digitaltmuseum.no hentet inn og brukt til formidling på museumnord.no. Lofoten Krigsminnemuseum har 

fornyet innholdet på egen hjemmeside, i tillegg til å ha deltatt i flere TV-opptak, og var hovedoppslag i årets mest 
sette innslag på NRK Nordland.  

DIGITAL FORMIDLING

70 000 
besøkende

museumnord.no

økning på 40 % 
fra 2021

47 
historier

og museums-
gjenstander

4 
fagrelaterte 

artikler 

112 
arrangementer
i kulturprogrammet

64 
nyhetsinnlegg

164 
solgte billetter  
til arrangementer 

og nettbaserte 
inngangsbilletter

Podkasten Ekspedert fra 

avdeling Ofoten har publisert 15 

episoder i 2022. Narvik Museum 

har i samarbeid med Futurum, 

Kunnskapstrening IT/GaiaTalent 

og Sammuel Ambroise gjenskapt 

anleggsbyen Rombaksbotn digitalt i 

Rombaksbotn 2.0. 

Hurtigrutemuseet og 

Lofotr Vikingmuseum tilbyr 

formidlingsappen Bædi og Børdi til 

barn i aldersgruppen 6–10 år. 

 

I likhet med flere utstillinger på 

våre museer, er prototypen til 

GaiaVesterålen ei fysisk utstilling 

som inneholder digitale elementer.

200 000
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120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
Hjemmeside

antall unike besøk 
Facebook 

antall følgere 
Instagram 

antall følgere 
Podkast

2019 2020 2021 2022

FYSISK OG DIGITALE BESØK, UTVIKLING

2022

Mange av museene er aktive eller svært aktive i sosiale medier. Facebook er den foretrukne kanalen pr. 2022, 

og vi vokser på Instagram. Når vi samler Facebook (66 384) og Instagram (26 468) har vi totalt 92 852 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.

DIGITALT BESØK Museum Nord har stor digital rekkevidde, og den har økt betraktelig fra 2021 til 2022. 

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 209 666 unike besøk i 2022, som er en oppgang fra 2021 (185 826).

https://www.museumnord.no
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  Museets inntakskomité har behandlet 46 inntakssaker 

  Innredet et magasin i tilfluktsrommet på Samfunnshuset på Melbu

  Har påbegynt midlertidig flytting av samlinger fra Lofotmuseet til Melbu 

  Gjennomførte kartleggingen av privatarkiv (historisk arkiv) 

 i samarbeid med Arkiv i Nordland

  Deltatt i Kulturrådets prosjekt Koordinert Samlingsutvikling 

  Digitaliserte over 27 % av alle kunstverk 

  Registrert 12 343 nye fotomotiv i Primus 

  Har begynt å sende lyd- og filmsamlinger til digitalisering på Nasjonalbiblioteket 

HELHETLIG FORVALTNING 
OG TRYGG IVARETAKELSE 
AV SAMLINGENE 
Museum Nord forvalter i dag 19 gjenstandssamlinger, 14 
fotosamlinger og 7 kunstsamlinger, som oppbevares 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. PLANVERK OG TILTAK

De planlagte tiltakene for 2022 hadde fokus på forbedring av lagringsforhold til objektene 

i våre samlinger, registrering og digitalisering samt dokumentasjonsarbeid. I tillegg skulle 

samlingsforvaltningsplan for Museum Nord revideres. Samlingsarbeidet pågikk i 2022 i alle disse 

retningene, og en god del av det som var planlagt ble utført. 

  Forbedringer av lagringsforhold har hovedsakelig bestått av innredning av et magasin på

 tilfluktsrommet på Samfunnshuset på Melbu, midlertidig flytting av Lofotmuseets 

 samlinger til Melbu og lokale forbedringer på Sørvågen Radio.  

  Store planer for intensivering av registreringsarbeid ble dessverre bare delvis gjennomført.

 Det har vært en del personalutskifting, og flere samlingsarbeidere var borte i hele eller 

 store deler av 2022, noe som påvirket måloppnåelsen. 

  Digitalisering av samlinger har pågått etter planen. Endelig ble de første digitaliserings- 

 avtalene med Nasjonalbiblioteket signert, og den første forsendelsen ble oversendt. 

 Det ble mer samarbeid på tvers av avdelinger; i Narvik ble det digitalisert flere fotoserier 

 fra Galleri Espolin, Norsk Fiskeværsmuseum og Hurtigrutemuseet.   

  Utarbeidelse av en felles plan for dokumentasjonsarbeid ble utsatt til 2023 fordi man ønsker

 å utvikle den parallelt med revisjon av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland, 

 et prosjekt som startet opp i 2022. 
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OPPSUMMERING AV SAMLINGSARBEID I MUSEUM NORD I 2022 
Samlingsforvaltningsteamet fortsatte å møtes i 2022 og inntakskomiteen hadde regelmessige 

møter, hvor arbeidet med utvikling av fellesrutiner og standardmaler fortsatte. Tilveksten har 

vært begrenset med unntak for foto og kunst, og det har ikke vært avhending fra samlingene. 

Museum Nord fortsatte samarbeidet innenfor samlingsforvaltning med andre museer og 

institusjoner i fylket og har også samarbeidet aktivt med Kulturrådet. Mens en del planlagte 

aktiviteter ble lagt på is, kom det noen nye prosjekter inn i løpet av 2022, som f.eks. kartlegging 

av privatarkiv. Registreringsarbeidet har pågått med samme tempo for kunstsamlingen; det har 

vært økende tempo for fotosamlingen, men det har nesten stått stille for gjenstandssamlingen. 

Digitaliseringsarbeidet har økt i forhold til tall fra 2021. Publiseringsarbeidet var ikke 

prioritert i 2022, derfor ble færre objektposter publisert. Vi har arbeidet med utbedring av 

lagringsforhold for samlingene både i kort- og langsiktig perspektiv.

ORGANISERING AV SAMLINGSARBEID
Samlingsforvaltningsteamet opplevde store personalendringer i 2022. Samlingsansvarlig i 

avdeling Vesterålen har vært i permisjon hele 2022. I vedkommendes fravær var fagansvarlig 

forvaltning kontaktpersonen for de som drev med samlingsarbeid ved avdelingen. Det ble 

ansatt en ny samlingsforvalter ved avdeling Vågan. En av de to konservatorene i Vest-Lofoten 

har også gått over i en annen stilling. Det var ingen møter i samlingsforvaltningsteamet 

Gjennomgang av tekstilsamling til Lofotmuseet. Foto: Jaroslav Bogomolov

Revisjon av tekstilsamlingen.Foto: Jaroslav Bogomolov 

første halvdel av 2022 på grunn av mindre behov. Regelmessige møter ble gjenopptatt etter 

sommerferien og har siden vært gjennomført månedlig. 

Teknisk konservator Stephanie Backes ble leid inn for å hjelpe med utforming av magasindelen 

og konserveringsverkstedet på SKREI samt for planlegging av flyttingen av tekstilsamlingen til 

Lofotmuseet og til gjennomgang av noen kunstverk på Galleri Espolin og Lofotmuseet.

OPPLÆRING AV MEDARBEIDERE 
I 2022 ble opplæring gitt hovedsakelig på individuell basis og ut fra behov. Dette gjaldt 

opplæring i bruk av Primus, objektfotografering og registrering. Det ble arrangert et dagskurs 

i markedsføring og objektfotografering av markedssjef og fagansvarlig forvaltning for 

øvrige ansatte. Den samlingsrelaterte delen av kurset besto av et foredrag med innføring i 

objektfotografering samt en kort praktisk øvelse. 
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SAMLINGSUTVIKLING

Museets inntakskomité møtes med noenlunde jevne mellomrom. Medlemmer av museets 

samlingsforvaltningsteam har deltatt i alle møter, og i tillegg ble det innkalt representanter fra 

respektive avdelinger og eksperter.  

Til tross for at inntakskomitéen har vært svært aktiv i 2022, var det en del tilvekst i samlinger 

som ikke var håndtert av komitéen. I to saker var det inntak av foto, og i en annen inntak av en 

gjenstand. Det må anses som et sunnhetstegn at det ikke er flere tilfeller. 

Forhåpentligvis unngår vi slike situasjoner helt i 2023. 

I tillegg ble det kjøpt inn 63 kunstverk etter Kaare Espolin Johnson til komplettering av samlingen 

til Galleri Espolin. Kjøpet var finansiert av Skrei Eiendom AS , og bestemmelsen ble tatt av en egen 

komitee bestående av representanter fra Skrei eiendom og Museum Nord avd Vågan.

I 2022 fortsatte arbeidet med utvikling av fellesrutiner og standardmaler 

innenfor samlingsforvaltning. Det ble laget standardavtaler om 

overdragelse av materiale ved innkjøp og ved donasjon som var godtatt 

av samlingsforvaltningsteam og gjennomgått av Museum Nords 

advokat, som har kommet med en del kommentarer. Begge maler er 

nå tatt i bruk. Det ble ikke gjennomført systematisk avhending fra 

samlinger i 2022 pga. lite kapasitet og manglende oversikt 

over samlingene.

SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER 
INNENFOR SAMLINGSFORVALTNING 
Vi har deltatt i Kulturrådets prosjekt Koordinert 

Samlingsutvikling. Formålet med prosjektet er å skape 

et sentralisert autoritetsregister over kunstnernavn 

i norske samlinger, samt koblinger mellom navn og 

samlinger vedkommende er representert i. Dette skal 

gjøre norske kunstsamlinger mer tilgjengelige for både 

publikum og museene, og vil gi bedre oversikt over hvem 

som er representert hvor. Fagansvarlig forvaltning og 

samlingsforvalteren i Vågan har deltatt på en workshop

Inntakskomité

Møter i 2022: 5
Saker behandlet: 46
Positivt svar gitt i 26 saker
Avgjørelsen utsatt 
til 2023: 4 saker

På kunstmagasinet 
til Galleri Espolin

Foto: Dan Mariner.
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med KulturIT og har fått opplæring i KulturNav og arbeid med Kunstnerlista. KulturIT gjorde et 

uttrekk av kunstnernavn fra Museum Nords Primus-database som så ble matchet mot innholdet 

i Kunstnerlista og kvalitetssikret, og manglende kunstnernavn ble registrert i Kunstnerlista 

under workshopen (vi ble en case-study). Workshopen ble etterfulgt av flere interne møter og 

videre arbeid med kvalitetssikring av data. KulturIT arbeider med en automatisering av det videre 

arbeidet i Primus. Prosjektet avsluttes vinteren 2022–2023.

Etter at KoBiN-prosjektet ble avsluttet 15. januar 2022, ble det gjennomført to fysiske samlinger 

for arbeidsgruppen i prosjektet samt to digitale møter for styringsgruppen. Hovedsakene 

på agenda begge ganger var å finne en løsning for å kunne fortsette samarbeid innenfor 

samlingsforvaltning mellom museene i fylket, restoppgjør etter KoBiN og gjennomgang av 

Spectrum 5.0-prosedyrer. Museum Nord var representert med to deltakere i arbeidsgruppens 

møter, og de deltok aktivt i utarbeidelse av den nye samarbeidsavtalen og planlegging av arbeid i 

det nye nettverket, som har fått navn Samlingsforvaltning i Nordland 2. 

Arkiv i Nordland hadde startet et prosjekt for revisjon av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland 

fylke. Gjeldende bevaringsplan ble utarbeidet i 2016 med Museum Nord som en aktiv deltaker, 

men bestandsanalysen som var gjennomført hadde et stort forbedringspotensial. I 2022 har vi 

arbeidet utelukkende med kartlegging av privatarkiv, som avsluttes i februar 2023, før vi kan 

gå videre til revisjon av selve bevaringsplanen. Arkiv i Nordland har bistått i kartleggingen av 

privatarkiv i avd. Vesterålen med sine medarbeidere. På mange enheter har man doblet antall 

arkivskapere. Prosessen med tilbakeføring av kommunale arkiver oppbevart på flere enheter i 

Vesterålen er startet. Resultatet av kartleggingen anses som meget verdifull for Museum Nord. 

Prosjektet kostnadsføres til Arkiv i Nordland.

SAMTIDSDOKUMENTASJON
Utarbeidelse av en felles plan for dokumentasjonsarbeid ble 

utsatt til 2023, fordi vi ønsker å utvikle den parallelt med 

revisjon av bevaringsplan for privatarkiv i Nordland. Flere 

dokumentasjonsarbeider har pågått ved flere avdelinger. 

TRYGG IVARETAKELSE

Registrering, 
digitalisering og 
tilgjengeliggjøring
Arbeidet med fotosamlinger har pågått med bra tempo 

i 2022. Antall tilfredsstillende registrerte fotografier 

har økt med 5 077 foto, eller 170 % mot tidligere års 

resultat. Denne økningen skyldes at man har hatt 

2022     
Primusregistreringer 

Kunst: 88 eller 11,8%
Gjenstander: 52 
eller 0,1 %
Fotografier (fotomotiv): 
12 343 eller 3 %

Opplæring i objektfotografering 
Foto: Jaroslav Bogomolov
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større fokus på å få ferdig registrert fotografier som har vært digitalisert tidligere år, men 

ikke registrert i Primus. Hvor mange flere fotografier som ble digitalisert i 2022 kontra 2021 

er litt vanskelig å si da vi har endret tellemetoden, som gjør at tallfestet resultat er omtrent 

det samme som i 2021, men antakelig økte antall digitaliserte bilder med 70 % mot forrige 

års resultat. Dette er omtrent det vi hadde planlagt for 2022. I 2022 har det vært mindre 

fokus på publisering av fotografier, dermed var det 1 560 færre nye fotografier publisert på 

digitaltmuseum.no sammenliknet med året før (eller ca. 44,5 %). 

Arbeidet med fotosamlinger har pågått hovedsakelig i Narvik, hvor Fotosamlingas Venner 

har bidratt jevnt og trutt i hele 2022. I Vesterålen har vi i tillegg påbegynt digitalisering 

og registrering av fotosamlingen til Harry Madsen. I Sørvågen i Vest-Lofoten fortsatte 

digitaliseringsarbeidet (og brukte ikke minst en god del tid på revisjon, noe som ikke avspeiles i 

tall). Nytt av året er at vi har arbeidet med andre fotosamlinger i Narvik enn bare de som hører 

til i Ofoten, blant annet ble dokumentasjonsfoto fra Galleri Espolin samt nye fotoaksesjoner 

til Norsk Fiskeværsmuseum og Hurtigrutemuseet digitalisert der, og det ble gjort en primær 

registrering i Primus. Det videre arbeidet i Primus skal fortsette på de 

respektive enheter. 

 

Det var dessverre store utfordringer i arbeidet med 

gjenstandssamlinger, som skyldes personellmangel. Andøymuseet 

hadde gjort et forsøk på å få registrert de utstilte objektene i 

Andenes ved å ansette en prosjektmedarbeider i noen måneder i 

2022, men lyktes ikke. 

I Vågan har man prioritert rengjøring og ompakking av 

hele tekstilsamlingen til Lofotmuseet i forbindelse med 

midlertidig flytting av samlingen til Melbu. Arbeidet 

som utføres resulterte i Primus-registrering av hele 

samlingen. Registreringsarbeidet i Primus kunne 

dessverre ikke pågå parallelt med ompakking grunnet 

kapasitetsbegrensninger og at vi er nødt til å prioritere å 

få samlingen flyttet fortest mulig. Likevel fotograferes 

alle objektene, og det tas notater slik at vi kan få 

dem registrert i Primus så snart vi blir ferdige med 

flytteprosjektet.

Digitalisering i 2022

Kunst: 204 eller 27,3 %
Gjenstander: 1 175 
eller 1,4 %
Fotografier: 9.725 
eller 2,4 %

     Digitalt tilgjengelig-
 gjorte objekter i 2022

Kunst: 11  eller 1,5 %
Gjenstander: 
12  eller 0,01 %
Fotografier: 
2 184 eller 0,5 %

Arbeidet med museets kunstsamlinger derimot har pågått 

med godt tempo andre år på rad. Galleri Espolin fortsatte 

arbeidet med å registrere hele sin samling i Primus. Der 

ble det også engasjert en fotograf, Kjell Ove Storvik, 

for å avfotografere hele samlingen inkludert nye 

aksesjoner, som det var mange av i år.

I Vesterålen har man påbegynt arbeidet med 

omregistrering av kunst i Primus. Dessverre ble over 

hundre kunstverk feilaktig registrert som gjenstander 

i Primus da vi påbegynte storskala registrering av 

objekter i samlingen til Hurtigrutemuseet i 2018. 

Disse blir nå omregistrert som kunst samtidig som vi 

reprofotograferer dem.  I tillegg skal flere kunstverk som ikke var registret i 2018 registreres nå. 

Arbeidet startet helt på slutten av 2022 og forventes å være avsluttet i løpet av vinteren 2022–2023.  

Vi har startet opp med publisering av kunst på digitaltmuseum.no. Det planlegges å 

publisere hele kunstsamlingen til Galleri Espolin. Når det gjelder tilgjengeliggjøring av andre 

kunstsamlinger, må det først avklares om Museum Nord har de nødvendige rettighetene. 

DIGITALISERING AV KULTURARVMATERIALE
I 2022 begynte vi å sende AV-materialer til digitalisering på Nasjonalbiblioteket.  

Den første forsendelsen med 430 lydkassetter ble personlig levert av fagansvarlig 

forvaltning  på Nasjonalbiblioteket i slutten av november. Det gjenstår ca. 600 kassetter som 

blir oversendt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana så snart de blir listeført og merket med nye 

etiketter. Innlevert materiale returneres så snart det er ferdig digitalisert. Det er usikkert hvor 

lang tid dette kan ta. Det avdekkes stadig flere kassetter og spoler, så det er ikke usannsynlig 

at antallet som skal digitaliseres kommer til å øke betraktelig mens arbeidet pågår.
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KLIMALOGGING 
I 2022 fortsatte vi å plassere ut flere klimalogger både i utstillingssaler og på magasiner. 

Tilfluktsrommet på Samfunnshuset på Melbu ble utstyrt med en klimalogger i mars 2022 i 

forbindelse med midlertidig flytting av fotosamlingen til Lofotmuseet. Dette er så langt det 

eneste magasinet på Samfunnshuset hvor man driver med konstant overvåkning av klimaet. 

Manglende WiFi-dekning i resten av lokalene er en utfordring for dette. 

Galleri Espolin har montert tre klimaloggere i juni 2022, da klimalogging var et av kravene for å 

få lånt en utstilling fra Norges arktiske universitetsmuseum.   

Av magasiner i Museum Nord er det bare EF-lageret i Narvik, enkelte rom på samfunnshuset på 

Melbu og magasinet til Øksnes Museum som mangler klimaovervåkning. Per dags dato er det 

15 dataloggere i bruk som sender data til skyen ved forskjellige enheter i Ofoten, Vesterålen 

og Vågan pluss «manuelle» klimaloggere på Lofotr Vikingmuseum i Vest-Lofoten. Noen 

loggere har vært i bruk over mange år. Dekningsgraden er fortsatt varierende, men det jobbes 

med dette.  

UTBEDRINGER AV OPPBEVARINGSFORHOLD 
Klimalogging på Galleri Espolin har avdekket vesentlige feil med ventilasjonsanlegget. Det 

finnes planer om å få erstattet dagens anlegg. Etter flere samtaler med malerikonservator ble 

det satt ut en luftavfukter på kunstmagasinet som en midlertidig løsning, og ventilasjonen 

i lokalet ble koblet ut. I tilfluktsrommet på samfunnshuset på Melbu ble det hengt opp 

nettingskjermer til oppheng av innrammede objekter, først og fremst kunst fra samlingene 

til Hurtigrutemuseet og Melbo Hovedgård. Det ble også montert flere brukte hyllereoler, og 

det går an å montere flere etter behov. Klimamåling viser at lokalet er tørt, men det kreves 

allikevel flere utbedringstiltak. På Melloftet på Neptun ble det montert flere pallereoler som 

ble fylt med historisk arkiv til Lofotmuseet. 

På Sørvågen Radio ble det installert en luftavfukter i kjelleren. 

Oppbevaringsforhold for deler av samlingene Museum Nord forvalter ble forbedret gjennom 

flytting til bedre egnede lokaler. Lofotmuseet har tømt mesteparten av sine magasiner på 

Våganheimen og holder på å flytte fotosamling, historisk arkiv og tekstilsamling til midlertidig 

MAGASINERING, 
LAGRING OG BEVARINGSARBEID

lagring på Melbu. Flytteprosessen er ganske omfattende og består i tillegg til selve flyttingen 

av ompakking, rengjøring, listeføring og for tekstilsamlingen også fotografering av objekter. 

Fotosamlingen til Neptun Sildeoljefabrikk ble flyttet til Narvik pga. dårlige 

oppbevaringsforhold. 

REVISJON AV SAMLINGENE 
I Vest-Lofoten fortsetter revisjon av samlingene til Norsk Fiskeværsmuseum og Sørvågen 

Radio. På Norsk Fiskeværsmuseum har vi kartlagt gjenstandene på bakeriet, trandamperiet, 

stabburet og i husmannsstua. Dette skal utgjøre et grunnlag for oppdatering av plassering i 

Primus, noe som ikke var gjort på over 20 år. Arbeidet fortsetter i 2023. På Sørvågen Radio ble 

objektene i utstillingen og på lagringsrom kartlagt. Formålet med denne kartleggingen var å 

forberede til Primus-registrering samt identifisere innlånte objekter, som utgjør en betydelig 

del av samlingen. Blant annet er 72 objekter innlånt fra Norsk Teknisk Museum, som var på 

befaring i Sørvågen sommeren 2022. Alle de gjennomgåtte objektene ble støvtørket. 

KOMMENDE FELLESMAGASIN PÅ SKREI 
Arbeidet med det nye SKREI-senteret har kommet i en optimaliseringsfase i 2022. For 

magasindelen med tilhørende konserveringsverksted betydde det at det måtte gjøres 

prioriteringer for kutt. Resultatet ble at vi måtte ofre en betydelig del av magasinarealet. 

Universalmagasin ble valgt som salderingspost og blir kraftig redusert. Alle spesialmagasinene 

ble spart og kommer ikke til å krympe i størrelsen. En betydelig del av kjelleren skal bygges 

som råkjeller for å spare midler. Dette vil imidlertid tillate oss å innrede den som magasin i fase 

2. Effektivt magasinareal har krympet ned til 515 kvm eller til 1 086 kvm hvis man inkluderer 

råkjeller. Besøksmagasinet måtte også ofres da det blir for dyrt å bygge, men man kommer til å 

bevare innsyn for publikum i kunstmagasinet gjennom flere glassvegger. Konserveringsverksted 

og fotoatelier ble flyttet til 1. etasje, noe som forhåpentligvis vil åpne for innsyn for publikum på 

konserveringsverkstedet, samt for direkte inntak av store objekter fra gata inn på verkstedet. 

Kontorene for samlingsforvaltere og resterende rom ble beholdt i 2. etasje.
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BYGNINGSVERN 
OG VEDLIKEHOLD 

Vi har opprettet et internt vedlikeholdsfond i 2022, og har betalt 

inn 1 mill. kr som Museum Nord skal betale inn hvert år. Fondet skal

brukes i tråd med prioriteringer av komitéen. Øverst på prioritets-

listen var renovering av kulturhistorisk bygg ved Øksnes Museum  

som nesten ble ferdigstilt i 2022. 

 

I 2022 skulle det etableres en komité for kulturhistorisk vurdering 

av bygningsmassen, som skal revidere prioriteringsliste for å 

identifisere kulturhistorisk verdi. Dette arbeidet ble påbegynt først 

på slutten av året, og komitéen er under etablering. Gjennomgang 

av listen med kulturhistoriske bygninger Museum Nord forvalter 

viser store for-skjeller mellom avdelingene i hva som oppfattes 

som Museum Nords ansvarsområde.  

Det er registrert flere bygninger i Primus enn det Museum Nord rapporterer for 

og langt flere enn de Museum Nord er ansvarlig for. Alt tyder på at vi må foreta en 

grundig opprydding før vi kan begynne å supplere eksisterende registreingsposter 

med mer data. 

OFOTEN

Narvik Museum

Korsnes Museum

Hele avdelingen

Lagt nytt tak på Kongsbakkgården. 
Opprydding på EF-lageret og adm.bygget i Narvik. 

Ferdigstilling vindskibeslag fjøs Korsnes.

Driftsansvarlig har opplæring verneombud og brannvern.  
FAMAC implementeres i avdelingen.

VESTERÅLEN

Andøymuseet
 

Bø Museum

Melbo Hovedgård

Neptun Sildoljefabrikk

Øksnes Museum

Fjernet eternittak og lagt nye tak på Lensmannsgården og stornaustet i Risøyhamn. 
Skiftet ytterdør på Polarmuseet og ett vindu, samt lokalisert vannlekkasjer i sørveggen. 
Generelt vedlikehold og malingsarbeid. 

Tettet taklekkasjer og utarbeidet kostnadsoverslag for bytte av tak på hovedbygning. 
Diverse malingsarbeider og øvrig vedlikehold.

Malingsarbeider og generelt vedlikehold.

Større utbedring av transportørhus på syklontårn (arbeidene har startet og vil bli fulgt 
opp av ekstern leverandør). 

Ny overflatebehandling på tre av fasadene på Alsvåggården samt vinduer. Utskifting av 

slitte komponenter (vinduer).v kaianlegg etter stormskader. 
Generelt vedlikehold.

VEST-LOFOTEN

Lofotr Vikingmuseum

Norsk 
Fiskeværsmuseum 

Byttet brannsentralen for fjøset. Byttet sender og noen detektorer på Fygle.  
Byttet sender, påloggingssystem og noen detektorer på Skaftnes. 

Ferdigstilt sprinkling av bakeriet, Øvergården og stabburet. 
Generelt vedlikehold og malingsarbeid.

VÅGAN

Lofotakvariet 

Lofotmuseet

Ny glassfasade. 

Ferdig med installasjon av sprinkelanlegget. 
En del vedlikehold av historisk bygningsmasse er utsatt til neste år på grunn av våt 
sommer og bygningsvernleders engasjementer i andre avdelinger av Museum Nord. 

Diverse utbedringer

AVDELING ENHET TILTAK

Flere tiltenkte/planlagte vedlikeholds- og oppgraderingstiltak ble ikke gjennomført. 

Dette gjelder alle avdelinger. 

Øksnes museum males. Foto: Øksnes Museum.
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  En fagfellevurderte artikkel og en fagfellevurdert bok er publisert, 

 5 fagartikler er publisert, og vi har utgitt 3 store publikasjoner. 

  Samarbeid med 68 universitetsinstitutter og forskningsinstitusjoner  

 (UH sektoren) i 18 forsknings-og utviklingsprosjekter 

  Finansiering av offentlig PhD ved UiO, Institutt for medier og 

 kommunikasjon (Forskningsrådet) 

  Museum Nord fullførte EU-prosjektet «Living on the Edge»   

  Leveranse av GaiaVesterålen arbeidspakke 1 (mål til KUDs 

 driftstilskuddsprogram på området forskning)

  Utgivelse og boklansering av Alf Ragnar Nielssens bok Samisk 

 fortid i Lofoten, 13 arrangementer

I Museum Nord er det prosjektarbeid som gir størst 
mulighet til forskningsaktivitet. I 2022 har GaiaVesterålen 
tatt en sentral plass i vår forskningsvirksomhet. Vi har 
etablert SKREI Research Center som en ny metode for 
å forankre forskning i utstillingsarbeid. Prosjektarbeid 
styrker vårt kunnskapsfundament og hever kompetansen 
i organisasjonen.  I forhold til våre egne planer og tiltak 
har vi levert mer enn hva som var forventet.  

I 2022 hadde Museum Nord seks konservatorer og én kurator. Ingen av disse har godkjenning 

som førstekonservator MNF. Samtlige konservatorer/kurator har utdanning på masternivå 

(fire historikere, to arkeologer og én kunst). Blant øvrige ansatte er det fem historikere, tre 

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

Fagansvarlig forskning og avdelingsdirektør Vågan har forberedt veiledning av offentlig PhD 
stipendiat med oppstart 1.1.2023. Fagansvarlig forskning har gitt støtte til ansatte som driver 

med forskning og prosjektarbeid. 

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

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

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

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

konservator ansettes (etter 2025). 

FORSKNINGSKOMPETANSE 

SOLID KUNNSKAPS-
PRODUKSJON 
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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 2022: 

  Intern forskningsgruppe (etablert i 2021) hadde 3 møter med opplæring 

 og publiseringsstøtte:  

     •  Forskningsarbeid i Museum Nord, et internt seminar på Borg (16. mars 2022)  

     •  Forskning som en integrert del av vårt arbeid i formidling, forvaltning,

      forretning og samhandling med Line Engen, Nasjonalmuseet, digital (7. april 2022) 

    •  Skriving av fagartikler – et seminar med professor Anatoli Bourminstrov ved 

  Handelshøgskolen Nord Universitet på Nyvågar (11. november 2022) 

  Etablering av SKREI Research Center (SRC) har ansatt leder Jonas Walsøe i august 2022. 

 I oppstarten har målene til SRC blitt identifisert og nedtegnet. Kunnskapsinnhentings-

 metodikk er noe forandret etter behovet fra utstillingsleverandør Expology, og 

 utstillingsgruppen krever en hurtigere leveranse enn planlagt. SRC har benytter interne

 wikisider som en plattform til å legge inn data og informasjon som hentes inn gjennom

 kartleggingsarbeid, kontaktnettverk, metodikker, prosjektarbeid, søknader og 

 dokumentasjon av prosesser. Jonas har bidratt i utstillingsgruppen og jobber aktivt med 

 kunnskapsfundament og nettverk. 

  I 2022 har det primære fokuset i forskningsprosjektet GaiaVesterålen vært lansering av 

 første prototype av Vesteråls-modellen og Gaia-systemet. En fagfellevurdert vitenskapelig

 publikasjon presenterte systemet i det akademiske miljøet og for et internasjonalt 

 publikum på International Conference of Pervasive Technologies Related to Assistive 

 Environments, noe som skapte stor interesse blant deltakerne.  Parallelt har det vært 

 arbeid med miljøkontrakten gjennom workshops og samskapingsprosesser. Sammen med 

 partnerne Sintef Digital og VIKT, har vi i 2022 også utviklet en plattform som vil bli brukt

 til en datainnsamling i alle Vesteråls-kommunene. Datainnsamlingen vil starte i 2023.

 Det har også blitt enighet om at GaiaVesterålen forlenger prosjektperioden fra 2024 til 2025.   
  Med finansiering fra Norges forskningsråd tilbød Museum Nord offentlig PhD stipendiat til 

 Elin Tinuviel Torbergsen. PhD-en gjennomføres ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier

 og kommunikasjon. Arbeidet skal bidra til utvikling av Byggetrinn 3 ved Lofotr Viking- 

 museum, særlig digital formidling.  

  Vi deltok i utgravingene i forskningsprosjektet Evocave i september, og fikk førstehands-

 kunnskap om prosjektet og en forståelse av hvordan forskere arbeider. 13. september var 

 det et folkemøte om Evocave i Kjøpsvik hvor forskerne holdt foredrag. Vi har delt kunnskap

 om prosjektet digitalt via våre nettsider og SoMe-kanaler.  

  Vi deltok i Kystverkmuseenes forskningsprosjekter og ledet fiskerihavnprosjektet, som 

 resulterte i utgivelsen av en fagfellevurdert artikkelsamling. (Se s. 29).

PLANVERK OG TILTAK

Living on the Edge, (NPA Interreg Bridging 
Project) var et forprosjekt som utforsket hvordan 

vi kan forske på de økologiske endringene som har 
skjedd i Nord-Atlanteren over tid.

Museum Nord er led-partner i prosjektet og 
organiserte partnermøte i april 2022. 

 Foto: Museum Nord.

Lofotr Vikingmuseum bidrar vanligvis til utvikling, gjennomføring og sensurering av to 

emner ved Norges Arktiske universitet, UiT, bacheloremne museumspraksis og masteremne 

populær faglig formidling. I 2022 var opplegget kansellert grunnet sykdom. Aktiviteten i 

prosjektet Coastal Memory Fort er forsinket og dermed også Museum Nords bidrag til digital 

formidling. På fagområdet forskning har vi oppnådd mer enn planlagt i 2022, f.eks.: 

  Living on the Edge, (NPA Interreg Bridging Project) var et forprosjekt som utforsket hvordan 

 vi kan forske på de økologiske endringene som har skjedd i Nord-Atlanteren over tid. 

 For å forstå og finne ut hvilke arter som levde i havet blir blant annet arkivene og gjenstands- 

 samlingene til våre museer tatt i bruk. Living on the Edge har samlet forskere fra Irland, 

 Island og Norge for å teste metoder og utvikle en full-prosjektsøknad som ble levert til NPA i 

 desember. Museum Nord er led-partner i prosjektet og organiserte partnermøte i april 2022. 

  Boka Samisk fortid i Lofoten ble ferdigstilt som en del av Museum Nords skriftserie i 

 samarbeid med Orkana forlag og forfatteren. Mens dette ble planlagt, forutså man ikke 

 at boklanseringen ble en slik stor suksess at Alf Ragnar Nielssen fortsatte med flere og

 flere lanseringsarrangementer (13 totalt).  

Selv om vi har nådd forskningsmålene våre i 2022, 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. En mer enhetlig satsing og godt samarbeid 

internt, styrking av fagkompetanse og prosjekter som GaiaVesterålen og SKREI Research 

Center gir muligheter for dette. 
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I vårt samarbeid med forskjellige partnere fra UH-sektoren, andre museer, de faglige 
nettverkene og andre aktører ligger et særlig viktig forskningsgrunnlag hos oss. Tabellen 

med alle prosjektene finnes under prosjektkapittelet, (s.24-26). 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 potensielle 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 2022 jobbet/samarbeidet med 

  enkeltpersoner fra 68 universitetsinstitutter og forskningsinstitusjoner 

  7 prosjekter, hovedsakelig forskningsprosjekter (IPN GaiaVesterålen, Living on the Edge, 

 Accessible Tourism, Coastal Memory Fort, Hagesamlinger-prosjekt, RESIST, Circular Boost)

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

 AirVesterålen, Living on the Edge, NORA, RESIST) 

  11 prosjekter med partnere fra UH-sektoren (IPN GaiaVesterålen, Living on the Edge, 

 Accessible Tourism, Coastal Memory Fort, Hagesamlinger-prosjekt, SKREI Research Center, 

 Evocave, Korallutstilling, Lofoten Lab, RESIST, Circular Boost) 

  3 prosjekter som var forankret eller presentert i det nasjonale nettverket 

 (LOS2020, SKREI, Oljevern i 50 år) 

SAMARBEID

PUBLIKASJONER
MUSEUM NORDS PUBLIK ASJONER 2022

S TØRRE PUBLIK A S JONER 
•  Alf Ragnar Nielssen, Samisk fortid i Lofoten, Museum Nord Skriftserie 2, 

 Orkana akademisk, 2022 (fagfellevurdert) 

•  Rolv Dahl, Morten Halvorsen, Morten Smelror og Ola Torstensen (red.), Nordland blir til, 

 Museumsforlaget, Oslo 2022. (Morten Halvorsen er redaktør og redigerte boka da han var

 forskningsleder i Museum Nord) 

FAGFELLE V URDERTE FAG ARTIKLER 
•  Svein Ingvoll Pedersen, Å finne sted i nord: Inghild Karlsens «Sea Tranquil», Kunst og Kultur, 

 Universitetsforlaget, 2022 (fagfellevurdert) 

ANDRE FAG ARTIKLER 
•  Julie Sæter, Fjell i folketru og fiske, Nordland blir til, Museumsforlaget, Oslo 2022 

•  Ane Høyem, Øystein Lihaug Hjelle, GaiaVesterålen Containermuseum, Museumsnytt, 

 ISSN 0027-4186, Oslo 2022 

•  William Hakvaag, Fra Lofoten Krigsminnemuseums utstilling, Årbok for Vågan, 2022 

•  William Hakvaag, Historien om et enslig tre på Gimsøya, Årbok for Vågan, 2022 

• Reidar Bertelsen, Vågar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten, Håløygminne, 2022 

ANDRE BIDR AG
•  Søren Fredrik Voie, Lofotr, Orkana forlag, 2022. Museum Nord støttet 

 utgivelsen økonomisk.  

•  Fredrik Fagertun (red.), Bokserie: Andre verdenskrig i nord, 2022. Museum Nord er en 

 av de største bidragsyterne med 19 redigerte fotos og tekster. 

•  Dorthe K. Mikkelsen, Heftet De hellige høyder i Fotefar-serien ble redigert ved Lofotr 

 Vikingmuseum. Både forfatter og redaktør har godkjent redigeringen av tekst, som ble 

 utført av E.T. Torbergsen og M.F. Larsen. Bilder ble redigert av H.A. Eilertsen. 

•  Costas Boletsis, The Gaia System: A Tabletop Projection Mapping System for Raising 

 Environmental Awareness in Islands and Coastal Areas, 2022. Fagfellevurdert publikasjon

 fra samarbeidspartner Sintef som ble presentert på International Conference of Pervasive 

 Technologies Related to Assistive Environments, 2022. 

•  William Hakvaag, Fra Lofoten Krigsminnemuseums utstilling, Årbok for Vågan, 2022 

•  William Hakvaag, Historien om et enslig tre på Gimsøya, Årbok for Vågan, 2022 

 

Som detaljert i boksen har Museum Nord publisert to større publikasjoner, én fagfellevurdert 

artikkel og fem fagartikler i 2022. I tillegg har fem fagartikler vært under utvikling i 2022: 

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

  Hakvaag, W., Krigen i Lofoten (arbeidstittel). Planlagt bok 2023 

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

 ved Lofotr Vikingmuseum. Redigeringsforslaget er godkjent av forfatter og redaktør 

  Hovland E., skriving av en artikkel om Hurtigrutens oppstartshistorie 

  Vermehren, A.I., Walsøe, J., SKREI Research Center – et nytt konsept i museal virksomhet

 (arbeidstittel). Påbegynt artikkel. 

https://museumnord.utviklerne.no/index.php/Samene_i_Lofoten
https://museumsforlaget.no/produkt/nordland-blir-til/
https://www.idunn.no/doi/10.18261/kk.105.2.4
https://museumsforlaget.no/produkt/nordland-blir-til/
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=2038521
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FORRETNING, 
MARKEDSFØRING 
OG OMDØMME 
Vi ser hvor viktig kommunikasjon, markedsføring og merkevarebygging er, og 

har derfor satt inn nye ressurser for å fortsette utviklingen av markedsføringen. 

Museum Nord har i år ansatt en vikar for markedssjefen i en 100 % stilling og en 

nettredaktør i en 50 % stilling, som begge har bidratt til at organisasjonen har 

fått et løft på våre digitale plattformer og økt kompetansen blant våre ansatte 

innenfor markedsføring. 

HØYDEPUNK TER FR A 2022:

  Vi har satt ny besøksrekord i Museum Nord  

  Lofoten Krigsminnemuseum ligger som topp 3 på populære attraksjoner i Lofoten 

  På museumnord.no selges inngangsbilletter, arrangementsbilletter, opplevelses-

 produkter og utvalgte varer på vår egen nettbutikk  

  Galleri Espolin var for første gang visningssted under LIAF (Lofoten International Art 

 Festival), noe som innebar at utstillingene i samtlige saler ble omgjort.

PLANVERK OG TILTAK 
Det er brukt mye tid på å fortsette utviklingen av en målrettet markedsføring, for å 

nå målgruppene våre i de riktige kanalene. Dette har resultert i en nedgang av betalt 

markedsføring, og har ført til et større engasjement på digitale plattformer og økt 

synligheten. Vi har også gjort en del organisatoriske tiltak innenfor markedsføringen, som 

er med på å effektivisere og øke kvaliteten. Noen av disse tiltakene, som også er målene i 

handlingsplanen, er:

  Kulturprogram som viser oversikt over årets aktiviteter på museumnord.no.   

  Det er utviklet en kvalitativ gjesteundersøkelse ved avdeling Vågan som tas i bruk 

 på alle museene, og det er inngått avtale med Questback, et nettbasert-spørre og 

 rapporteringssystem som vil kunne gi oss en god oversikt i fremtiden på tilbakemeldinger 

 fra gjester.  

  Årskort for 2023 er utviklet for Hurtigrutemuseet, Lofotr Vikingmuseum og Museum Nord.  

  Nettbutikken på museumnord.no er tatt i bruk for salg av inngangsbilletter, billetter til 

 arrangementer og utvalgte varer. 

  Det er dannet en markedsføringsgruppe, hvor fokuset ligger på å øke kompetanse og bistå

 hverandre med den kunnskapen vi har. Denne prosessen fortsetter også i 2023.  

  Vår tilstedeværelse på egne digitale plattformer har økt betraktelig. 

  Det er gjort en del strukturelle tiltak for å gjøre markedsarbeidet for de ansatte enklere og 

 mer effektivt: eksempelvis er det utviklet ny mal for pressemappe og markedsplan, 

 skjema for analysering av sosiale medier og liste over merkedager/andre viktige dager i 

 organisasjonen.  

  Den nye grafiske profilen begynner å bli godt implementert i organisasjonen. 

  Prosessen med å kartlegge løsninger for flytting av lofotr.no over til ny hosting og 

 plattform er startet. Denne prosessen planlegges ferdig før august 2023.  

  Produktmanual for 2023 er ferdig utviklet. 

  Vi har funnet en løsning på bildeproblemet vårt og inngått avtale med KulturIT, 

 som har en rekke løsninger for kultursektoren. Prosessen med å ta i bruk DAMS, 

 en sikker skylagrinsløsning, er startet, og dette vil bli vår primære bildebank for 

 markedsføringsmateriell fremover.  
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FORRETNINGSUTVIKLING I REGIONENE 
Det er jobbet mye med å utvikle nye produkter på enkelte museum, og å opprettholde en god 

dialog med våre samarbeidspartnere. Her er noen eksempler vi ønsker å trekke frem: 

SOM EK SEMPLER PÅ POSITIV UT VIKLING K AN VI NE VNE :  

  Hurtigrutemuseet har utviklet nye produkter med egen 

 pressemappe med relevant informasjon i.   

  Narvik Museum, Hurtigrutemuseet, Neptun Sildoljefabrikk, SKREI, Lofotr Vikingmuseum 

 og Norsk Fiskeværsmuseum har et aktivt samarbeid med bl.a. Hurtigruten og Havila

 Kystruten om utflukter for passasjerer. 

  Galleri Espolin har utviklet et nytt linotrykk-verksted, som fungerer 

 som en praktisk aktivitet alle besøkende kan delta på igjennom hele sommersesongen.   

  GVi har opprettholdt en god dialog med de respektive regionale destinasjonsselskapene. 

  Hurtigrutens ekspedisjonsskip har i år hatt anløp på Reine, som har bidratt til å øke 

 omsetningen og antall besøkende på Norsk Fiskeværsmuseum.  

  Lofotr har utviklet nye spennende aktiviteter, som bidrar til å skape en levende 

 formidling også om vinteren.  

  Vi er i en prosess med utvikling av salgbare formidlingstilbud: 

 • Utvikling av en digital modell av en gårdshaug fra middelalderen (kan brukes i både   

  GaiaVesterålens utstillinger og Skrei Vàgar-modell som integrert del/eller separat 

  utendørs opplevelse. 

 • På nåværende tidspunkt selger vi online inngangsbilletter til fire museer på 

  museumnord.no, men ønsket er å selge for alle våre museer. 

 •  Utvikling av prototype av GaiaVesterålen-modellen, som vandreutstilling, 

  hvor digitale elementer kombineres.   

Vi har også noen utfordringer å håndtere, f.eks. å tilrettelegge aktiviteter for ulike mål-

grupper i 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 adgangskort og billettering.

PUBLIKUM OG OMDØMME 
Vi har forventet en økning innenfor reiselivssegmentet i 2022 etter to år preget av pandemi, og 

er nå tilbake til normalen. 260 906 fysisk besøkende i 2022 er rekord for Museum Nord. Det 

tilsvarer en økning på 6,7% i besøkstall sammenlignet med 2019. I starten av 2022 opplevde 

vi primært besøkende fra norske gjester, men ble positivt overrasket over hvor raskt de 

internasjonale gjestene begynte å dukke opp igjen på sensommeren og høsten. Det er tydelig 

hvor mange faktorer som påvirker besøksutviklingen til Museum Nord som i stor grad er utenfor 

vår kontroll, om det er pandemi, flystreik, økte drivstoffpriser, politiske uroligheter eller rett 

og slett været. Norsk Fiskeværsmuseum, Lofoten Krigsminnemuseum og Andøymuseet har 

besøksrekord, og hos flere museer ser vi oppgang i antall besøkende.  

 

2022 har vært det første hele driftsåret for det nyåpnede Hurtigrutemuseet. Hurtigrutemuseet 

har hatt betydelig lavere forventet besøkstall, med 25 000 lavere enn budsjettert. På 

Hurtigrutemuseet har fokuset vært på bemanning og prøvedrift, som nok er en av årsakene til de 

lave besøkstallene. Høsten 2022 har fokuset flyttet seg over på markedsføring, produktutvikling 

og aktiviteter; vi ser at dette allerede har bidratt til en positiv utvikling og vi forventer en 

økning i antall besøkende neste år. 

 

Digitale besøkende er viktig for oss, og i år har vi satset på dette området og sett en stor økning. 

Se side 27 for mer informasjon (graf som sammenligner fysisk og digitalt besøkende).  

 

Museum Nords digitale rekkevidde fortsetter å øke. I tillegg til hovedsiden museumnord.no 

driver vi flere andre nettsider. Totalt har vi 209 666 unike bruker i 2022, som er en økning fra 2021 

(185 826) og 2020 (125 000). 

www.museumnord.no 70 000 

www.lofotenkrigmus.no 13 700 

www.lofotr.no 76 301 

www.skrei.net Ingen data tilgjengelig 

www.gamlenarvik.no 29 743 

www.cinewayfinder.eu 435 

https://cine.interreg-npa.eu 2309 

www.sortlandmuseum.no Ingen data tilgjengelig 

www.hurtigrutemuseet.no 11 441 

www.gaiavesteralen.eco 1400 

www.narvikmuseum.no Linker rett inn til hjemmesida på museumnord.no  

www.kystverkmusea.no 4337 

Totalt 209 666 

HJEMMESIDEADRESSE ANTALL BESØKENDE (UNIKE/BESØK) 
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De fleste museene er aktive på sosiale medier og bruker plattformene til å dele innhold og være i 

dialog med gjester. På sosiale media-plattformene har vi totalt 93 174 følgere (Facebook 66 384, 

Instagram 26 468), og har publisert 3086 innlegg i 2022. Selv om Facebook og Instagram er de 

foretrukne kanalene, har vi også god tilstedeværelse på Google Business, Podbean, Soundcloud 

og YouTube. 

 

   Gjennom aktiv tilstedeværelse på Facebook skaper vi engasjement og 

   oppmerksomhet rundt arrangementer, formidler historie og bygger kjennskap til 

   museene, og ikke minst videreformidler og skaper trafikk inn til hjemmesidene. 

Museum Nord 1500 207/61 

Narvik Museum 1279 130/5 

Ballangen Museum 833 35/0 

Museum Nord – Divtasvuodna/Tysfjord 821 20/1 

Lofotr Vikingmuseum 25 567 438/3 

Norsk Fiskeværsmuseum 1469 120/0 

SKREI Lofoten 737 16/0 

Lofotakvariet – The Lofoten Aquarium 2373 36/0 

Galleri Espolin 1082 59/3 

Lofoten Krigsminnemuseum 1368 11/0 

Melbo Hovedgård 988 49/0 

Hurtigrutemuseet 1541 225/3 

Sortland Museum 1334 166/2 

GaiaVesterålen 607 77/67 

Øksnes Museum 700 30/0 

Bø Museum 918 111/0 

Andøymuseet 2333 235/0 

Neptun Sildoljefabrikk 451 5/0 

CINE – see the past, imagine the future 444 0/0 

Los 300 – Lostjenesten 300 år 1300 0/0 

Kystverkmusea 1740 65/0 

Lofotmuseet 1338 46/0

Totalt: 66 384 2081/142

FACEBOOK: ANTALL FØLGERE/LIKERE INNLEGG/HISTORIER  

Museum Nord @museumnord 943 25/417

Museum Nord i Ofoten @museumofoten  1141 90/180

Ekspedert @ekspedert 193 20/29

Lofotr Vikingmuseum @Lofotrvikingmuseum 14 710 310/4

Norsk Fiskeværsmuseum @norskfiskevarsmuseum 431 21/0

The Bakery in Å in Lofoten @bakerietia 1237 36/4

Skaftnes Gård @skaftnesmuseum  279 0/0

Fygle Museum @fyglemuseum  302 0/0

SKREI / STORVÅGAN I KABELVÅG @skreilofoten 531 2/3

SKREI Convention @skrei_convention  143 0/0

Neptun Sildoljefabrikk @industrimuseum 431 0/0

Melbo Hovedgård @melbohovedgaard 437 19/0

Hurtigrutemuseet @hurtigrutemuseet 1114 197/22

Sortland Museum @sortlandmuseum 568 37/11

GaiaVesterålen @gaiavesteralen  105 57/97

Bø Museum @bomuseum  458 0/0

Øksnes Museum @oksnesmuseum 614 8/0

Andøy Museum @andoymuseum 458 0/0

Andenes Lighthouse @andeneslighthouse 2222 163/17

Brygga på Jennestad @bryggajennestadhandelssted  151 20/0

Totalt: 26 468 1005/784 

INSTAGRAM: ANTALL FØLGERE

På Instagram deler vi bilder fra museene og kombinerer 

dette med historieformidling, informasjon om aktiviteter og 

arrangementer, og er i dialog med gjester. 

INNLEGG/HISTORIER 
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OMDØMME 
Det er viktig for oss at våre besøkendes forventninger samsvarer med det vi kan og ønsker 

å levere. Dette etterstreber vi hele tiden og gjør vårt ytterste for å skape unike og gode 

opplevelser. På nåværende tidspunkt henter vi størstedelen av våre tilbakemeldinger fra Google 

Business eller fra TripAdvisor. Vi ser her at tilbakemeldingene er gode og gjestene opplever 

at museene våre har god kvalitet. På TripAdvisor havner også to av våre museer; Lofoten 

Krigsminnemuseum og Lofotr Vikingmuseum, som topp 5 på listen over de 10 mest populære 

attraksjonene i Lofoten.   

 

Museum Nord har i 2022 oppnådd mye omtale og oppmerksomhet i media. Det trekkes spesielt 

frem all positiv omtale rundt prosjektet GaiaVesterålen og Gaia Talent. Det er likevel vanskelig å 

skulle bedømme Museum Nord sitt omdømme som en helhet på grunn av dets store geografiske 

virkefelt, ulike besøkstall og tiltak.  

 

Omdømmet vårt er også knyttet til den lokale forankringen og vår evne til å bidra til 

samfunnsutvikling, å være en arena for lokalbefolkningen og å utvikle en arena med 

arrangementer og eventer for de lokale. Noen enheter innenfor Museum Nord er flinke til dette, 

mens andre har en del å gå på når det kommer til å prioritere lokalbefolkningen. Eksempelvis 

har Andøymuseet en veldig god forankring i lokalbefolkningen, og har bidratt blant annet med 

å skape en arena med blant annet en rekke gratis arrangementer. Hurtigrutemuseet er også 

på god vei til å bli forankret i lokalsamfunnet. I 2022 ble det solgt over 800 årskort, og vi ser 

en stadig økning i deltakelse fra de lokale på familiearrangementene og foredragene. Lofotr 

Vikingmuseum har derimot en jobb å gjøre når det kommer til den lokale forankringen, og må 

fremover jobbe for å gjenopprette den gode lokale forankringen som har vært. Dette har blant 

annet resultert i et lavt antall solgte årskort for året 2023. 

 

Samlet sett oppfatter vi likevel at Museum Nord har et godt omdømme blant stakeholders, 
kommuner og lokalbefolkning. Vi blir ofte omtalt i lokale medier for det arbeidet vi gjør, men 

også angående Museum Nord sin rolle og hvordan vi oppfyller den. Dette ser vi på som et gode – 

at publikum engasjerer seg.

  Gaia Vesterålen med millionstøtte fra Forskningsrådet   1*  Klikk her

  Får penger av regjeringen til etablering av kompetansesenter  2*  Klikk her

  Gaia Vesterålen med millionstøtte fra Forskningsrådet  3*  Klikk her

  Jubler for 60 millioner til stort prosjekt i Lofoten:    4*  Klikk her

  Har signert avtale om Skreisenteret      5* Klikk her

  Søren Fredrik presenterer levende historie   6* Klikk her

  Madelen har bestått «Viking-prøven»:    7* Klikk her

  Opptakt til vandreutstilling om krigsseilere:   8* Klikk her

ET UT VALG NYHETSSAKER 2022

https://www.deadline.no/nyheter/gaia-vesterlen-med-millionsttte-fra-forskningsrdet
https://www.vol.no/nyheter/i/O8gR3O/faar-penger-av-regjeringen-til-etablering-av-kompetansesenter
https://www.egga.no/nyheter/gaia-vesteraalen-med-millionstoette-fra-forskningsraadet
https://www.lofotposten.no/jubler-for-60-millioner-til-stort-prosjekt-i-lofoten/s/5-29-856296
https://www.lofotposten.no/har-signert-avtale-om-skrei-senteret/s/5-29-878164
https://www.lofot-tidende.no/soren-fredrik-presenterer-levende-historie-slett-ikke-alle-hadde-troen-pa-at-det-skulle-bli-noe-av/s/5-28-412231
https://www.lofot-tidende.no/madelen-19-har-bestatt-viking-proven-tida-har-gatt-veldig-fort/s/5-28-390654
https://www.fremover.no/opptakt-til-vandreutstilling-om-krigsseilere-vi-gjenforteller-opplevelser-gjennom-fem-lange-krigsar/s/5-17-1006814
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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

  Konsernet har i 2022 sysselsatt totalt 319 ansatte fordelt på 101,45 årsverk

ORGANISASJON & HR

Personalsamling 2022. Foto: Linn Olsen.
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Organisasjonsutvikling tar tid. Sett i lys av at faggruppene innenfor forvaltning og 

formidling fungerer godt, har vi satt som et mål at vi i årene framover skal jobbe mer på 

tvers av avdelingene. Dette temaet ble tatt opp på strategisamlinga høsten 2022, og der 

ble det tydeliggjort at vi både bør foreta en bred og nøyaktig kartlegging over hvilke behov 

avdelingene har, samt få en oversikt over hvilke personalressurser vi allerede besitter. En har 

allerede ved enkelte av våre museer, særlig Hurtigrutemuseet, i større grad begynt å utnytte 

kapasiteten hos ansatte i datterselskapet LND AS. Et arbeidsmål for 2023 er derfor å få 

gjennomført en kompetansekartlegging i organisasjonen.  

 

Avdeling Ofoten har opplevd store endringer i staben de siste par årene, bl.a. ved at to 

ansatte har gått over i andre stillinger i Museum Nord. I tillegg gikk dessverre en av våre 

kolleger i Ofoten brått bort. Dette har medført at bemanninga var redusert halve 2022. Vi har 

etter hvert fått på plass tre nye kolleger i Ofoten i 2022. 

 

En sammenfatning av store trekk ved året i Avdeling Vågan er at to av våre kolleger gikk av 

med pensjon i løpet av 2022, og det ble derfor i løpet av året ansatt to nye medarbeidere 

i viktige stillinger, som røkter ved Lofotakvariet og som samlingsforvalter for avdelingen. 

Videre ble flere større vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider, som har vært planlagt eller 

under arbeid i flere år, fullført. Blant disse var utskifting av glassfasaden på Lofotakvariet, 

ferdigstillelse av sprinkleranlegget i væreiergården ved Lofotmuseet og ny galleribelysning 

i Galleri Espolin. Gjennom hele året har det vært arbeidet med SKREI-prosjektet, mest fra 

ledelseshold, men alle ansatte har vært trukket inn i arbeidet i løpet av året. 

 

En langtidssykemelding, utskiftning i arbeidsstokken og at nesten samtlige sesongansatte var 

nye i Museum Nord, la mer ansvar og oppgaver på fast ansatte, og enkelte opplevde en større 

arbeidsbelastning enn normalt. 

 

I Avdeling Vest-Lofoten ble bemanning etter pandemien en stor utfordring. Ved Lofotr 

Vikingmuseum måtte vi redusere åpningstidene grunnet mangel på arbeidskraft. Vi startet 

derfor en prosess med flere faste ansettelser i Lofotr Næringsdrift gjennom året, og dette er 

en prosess vi må gå videre med. Ved Lofotr Vikingmuseum fikk konservatoren på senhøsten 

godkjent et opplegg for gjennomføring av PhD ved UiO med oppstart i januar 2023. 

 

I Avdeling Vesterålen gikk enhetslederne ved Hurtigrutemuseet og Neptun Sildoljefabrikk 

over i nye arbeidsforhold i 2022, noe som har vært utfordrende i forhold til kontinuitet og 

oppfølging. Begge disse stillingene har stått vakante store deler av høsten og arbeidet med å 

erstatte disse har vært krevende. Det har også vært en del langtidsfravær og permisjoner som 

har preget fremdriften i forhold til planer for 2022, spesielt innenfor forvaltningsområdet. 

Arbeidet med å slå sammen museene i Hadsel til én driftsenhet pågikk hele høsten, og det ble 

på senhøsten lyst ut en lederstilling og en konservatorstilling for museene i Hadsel.

ORGANISASJONSUTVIKLING 
Konsernet har i 2022 sysselsatt totalt 319 ansatte fordelt på 101,45 årsverk. 

AVGANGER OG NYANSETTELSER I 2022 
13 personer slutta i Museum Nord i løpet av 2022, hvorav to gikk av med pensjon, ett dødsfall 

(naturlige årsaker) og resten pga. overgang til ny stilling. Det ble gjort 12 nyansettelser i løpet 

av 2022. 

ANSATTE OG ÅRSVERK

Fast ansatte 32 25,33 30 23,31 

Midlertidig ansatte 145 28,48 105 20,30 

Lærlinger 1 0,67 0 0

Tiltak 1 0,20 5 3,17 

Sum 179 54,67 140 46,78 

ANTALL ÅRSVERK

KVINNER

ANTALL ÅRSVERK

MENNFordeling på kjønn og 
ansettelsesforhold: 

Daglig leder 0 0 2 2

Faglig ansatte 160 43,26 113 28,30 

Administrasjon 14 9,54 5 4,50 

Teknisk ansatte 5 1,87 20 11,98 

179 54,67 140 46,78 

ANTALL ÅRSVERK

KVINNER

ANTALL ÅRSVERK

MENNFordeling på kjønn og fag: 

2019 2020 2021 2022

Årsverk Museum Nord 50,67 48,90 48,77 45,26 

Årsverksutvikling LND 30,92 27,20 34,88 56,19

Utvikling i perioden 2019–2022: 

Antall Årsverk 

Museum Nord 60 45,26 

Lofotr Næringsdrift AS 259 56,19 

Fordeling årsverk: 

Grunnlag for årsverkberegninga er ett årsverk = 1850 timer.  
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Utfordringen med å få Arbeidsmiljøutvalget (AMU) på plass vedvarte dessverre også inn i 

2022, til tross for at arbeidsgiver innførte honorar på verv både i AMU og som verneombud. 

Administrasjonen gjorde i løpet av 2022 flere forsøk på å skape engasjement blant 

arbeidstakerne uten å lykkes, og det har vært utfordrende å få engasjert nok arbeidstakere til å 

velge representanter til AMU og verneombud. AMU har derfor ikke vært i aktivitet i 2022. 

 

Tre av avdelingene har hatt fungerende verneombud i 2022, og avdelingene har fortsatt et godt 

samarbeid med sine respektive bedriftshelsetjenester, så en anser likevel at arbeidstakernes 

interesser har blitt godt ivaretatt også i 2022. 

 

Vi har ikke mottatt formelle varsler verken om alvorlige hendelser eller noe som tilsier at det er 

dårlig arbeidsmiljø i virksomheten.  

 

Det har vært et sykefravær hvor forhold på arbeidsplassen er oppgitt som grunn. Arbeidsgiver 

har fulgt den ansatte opp underveis, og vedkommende har også blitt ivaretatt av både 

bedriftshelsetjenesten og lokal helsetjeneste underveis i sykemeldinga. 

SYKEFRAVÆR 
Det totale sykefraværet har i 2022 gått ned med 4,26 % mot fjoråret. Sykefraværet totalt ligger 

omtrent på landsgjennomsnittet for 2022.

Type fravær/år 2019 2020 2021 2022

Totalt sykefravær 10,9 8,10 10,9 6,64 

1–3 dager egenmeldt 0,59 0,48 0,59 0,62 

1–3 dager legemeldt 0,01 0,12 0,01 0,03 

4–16 dager egenmeldt 0,28 0,17 0,28 0,19 

4–16 dager legemeldt 0,25 0,51 0,25 0,39 

Over 16 dager (legemeldt) 9,77 6,83 9,77 5,40 

Over 8 uker (legemeldt) 8,73 6,03 8,73 4,43 

Totalt sykefravær (alle tall i %) 

Fordelt på kjønn (alle tall i %) Kvinner Menn 

Totalt sykefravær 4,48 8,80 

1–3 dager egenmeldt 0,75 0,49 

1–3 dager legemeldt 0,02 0,05 

4–16 dager egenmeldt 0,25 0,13 

4–16 dager legemeldt 0,42 0,37 

Over 16 dager (legemeldt) 3,04 7,75 

Over 8 uker (legemeldt) 2,16 6,70 

Totalt sykefravær (alle tall i %) 
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Museum Nord  Museum 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 2022 

  Høyeste besøkstall fysisk og digitalt noensinne 
  GaiaVesterålen vant bærekraftspris som årets MOT I MUSEET
  Oppstart SKREI-prosjektet med ansettelse av prosjektleder 
  Living on the Edge, forprosjekt fullført (NPA interreg) 
  Forvaltning: 12 483 objekter registrert i Primus, større vedlikeholdstiltak 

 utført på 9 kulturhistoriske bygninger 
  Formidling: Nesten 7000 barn og unge fikk pedagogiske opplegg fra oss. 

 Ny rekord på Sortland Museum med 2280 barn og unge som deltok i opplegg i 
 Den kulturelle skolesekken

  Forskning: Samarbeid med 68 universitetsinstitutter og forskningsinstitusjoner 
  Konsernet har i 2022 sysselsatt totalt 319 ansatte fordelt på 101,45 årsverk 

OM MUSEUM NORD

Denne rapporten er skrevet i fellesskap av FoU-teamet (Jaroslav Bogomolov, Ida Fossli, Ane Høyem, Linn Olsen, Stig Are 
Pettersen, Jonas Walsøe, Anna Vermehren) med innspill og støtte fra ledergruppen (Svein Ingvoll Pedersen, Jon Framnes, Ole 
Martin Hammer, Marion Fjelde Larsen, Brynjar Pettersen); korrektur Aina Reinholdtsen. 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 21. februar 2023.


