
Knallår for Stiftinga Sunnmøre Museum 
 

Året 2106 ga tidenes besøkstall for de 12 musea i Stiftinga Sunnmøre Museum. I overkant av 

102 000 personer gjestet ett eller flere av de ulike musea gjennom året som gikk. En økning på mer 

enn 14 % sammenlignet med fjoråret. 

 

«Året 2016 var et knallår for regionsmuseet Stiftinga Sunnmøre Museum. For første gang har vi 

passert 100 000 besøkende – en svært viktig milepæl for oss» jubler kreativ leder Siw Solvang. «Dette 

viser at vi er på riktig vei i forhold til både å skape og å beholde interessen for den spennende 

kulturhistoria vår». 

 

Nye utstillinger skaper nye besøk 

Gjennom året har vi åpnet to ganske så betydelige utstillinger – sett opp mot både format og 

publikumsinteresse. Naturmuseet i Sykkylven har mer enn tredoblet sitt besøkstall etter åpningen av 

utstillingen «Mosaikk». En utstilling som viser mangfoldet i natur, dyre- og fugleliv i de kystnære 

fjordene på Sunnmøre.  Også Middelaldermuseet i Borgundgavlen ble behørig gjenåpnet dette året, 

med en ny, flott utstilling om historia knyttet til Borgund sin storhetstid på 1200 tallet.   

 

Sunnmøre Middelalderfestival 

Året 2016 var også året hvor Sunnmøre Middelalderfestival igjen ble arrangert. Og som i 2014 ble det 

også i år en to-dagers solrik folkefest med mer enn 4000 besøkende. «Festivalen arrangeres hvert 

andre år – og er definitivt kommet for å bli. Målet må jo nå være å sette ny publikumsrekord i 2018» 

sier en entusiastisk Solvang. 

 

Økt cruisebesøk 

Gjennom sommeren har antall cruisegjester – både i organiserte grupper og gjester som tar turen på 

egenhånd, hatt en betydelig økning i forhold til fjoråret. Både på Sunnmøre Museum, Aalesunds 

Museum og Fiskerimuseet. «Selv sammenlignet med toppåret 2013 har vi i år ny besøksrekord av 

gjestende cruiseturister – hvor vi «perser» med en økning på 8, 5 %.» sier en stolt Solvang 

 

Bankskøyta 

Byggingen av bankskøyta har ikke gått upåaktet hen – heller ikke fra skolene i regionen. Mer enn 

1500 elever har i byggeperioden vært med på egne formidlingsopplegg knyttet til bankskøyta, hvor 

selve byggeprosessen naturlig nok har vært det sentrale. Og i 2016 ble det både sjøsetting og dåp. 

«Nå gleder vi oss til å formidle en ferdigstilt bankskøyte, et fantastisk smykke som kan bivånes ved 

Fiskerimuseet i Ålesund, når «vinterdrakten» - om en liten måned eller to -tas av» avslutter Solvang, 

som ser frem til et nytt og spennende museumsår. 

 

 


