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Fiskerimuseet – videre drift
Bakgrunnen for henvendelsen
Aalesunds Museum finner det nødvendig å tilskrive styret Musea på Sunnmøre relatert til den
videre driften av Fiskerimuseet. Bakgrunnen for dette er vår henvendelse til Mupsu, datert
22. mars 2021, hvor vi ba Mupsu bekrefte at når Mupsu trekker seg ut fra Aalesunds
Museum den 1. april og terminerer alle sine driftsavtaler ved museet fra samme dato, så
innbefatter dette også våre fiskerihistoriske samlinger i Holmbua.
Vårt styre fant det nødvendig å gjøre en slik henvendelse fordi vi i vårt møte med
representanter fra Mupsu den 2. mars fikk forståelse av at Mupsu ikke hadde planer om å
avvikle sin drift ved Fiskerimuseet.
Svarbrevet fra Mupsu bekrefter dessverre dette standpunktet. Mupsu har ikke stanset sin
tilstedeværelse ved Fiskerimuseet.
Historikken bak Fiskerimuseet
For å belyse saken, finner Aalesunds Museum det nødvendig å vise til historikken bak
oppbyggingen og etableringen av Fiskerimuseet.
Aalesunds Museum stod i fremste rekke i 1990-92 da kampen om å bevare Molovegen 10 var
på sitt mest intense. Et privat forslag om å rive eiendommen ble stoppet. I desember 1991
overdro kommunen eiendommen til bevaringskreftene ved at Foreningen Gamle Aalesund
inngikk en festekontrakt med Ålesund kommune om eiendommen Molovegen 10 for en
periode på 90 år.
Fra vinteren 1992 foregikk restaurering og rehabilitering ved hjelp av sysselsettingsmidler.
Intensjonen var hele tiden å etablere et fiskerimuseum for å hedre den næringen som i sin
tid skapte Ålesund. Eiendommen ble omregulert fra næring til museumsformål. Gjennom stor
frivillig innsats fra Aalesunds Museum medlemmer, som innhentet gjenstander fra firmaer og
sjøbuer i Ålesund og nabokommuner, kunne Fiskerimuseet åpnes i 1997.
Museet inngikk i 1997 en 20 års leieavtale med Foreningen Gamle Aalesund og etablerte en
ny avdeling utenfor Grimmerhaugen. I kontraktens § 2 a heter det:

«Aalesunds Museum gis fortrinnsrett til videre leie dersom stiftelsen [dvs. foreningen
Gamle Aalesund] , ved kontraktens opphør, fremdeles ønsker å leie bua.»
Museet drev Fiskerimuseet som egen avdeling frem til 2007 da museet ble en konsolidert
enhet i Stiftinga Sunnmøre Museum, med avtale om at Stiftinga SM overtok driften (ikke
eierskapet) av museet – herunder avdelingen i Molovegen 10.
Fra 1.mai 2013 overdro Foreningen Gamle Aalesund alle sine rettigheter og forpliktelser
angående Molovegen 10 til Stiftelsen Kjell Holm. Dette skjedde etter flg. Vedtak i foreningen:

«Etter en grundig debatt ble forsamlingen enig om å be Stiftelsen Kjell Holm vurdere
overtakelse, og gjennom dette føre videre samarbeidet med Aalesunds Museum.»
Da museet skulle fornye sin avtale i 2017 tok Stiftelsen Kjell Holm i januar kontakt med
daværende avdelingsleder («museumsbestyrer») Torbjørn Akslen og informerte om at
avtalen måtte fornyes. Først ut på høsten ble det inngått en ny avtale, - ikke med Aalesunds
Museum, men med Stiftinga Sunnmøre Museum. Det var Torbjørn Akslen og daværende
styreleder Ragna Grønnevet som signerte.
Denne avtalen ble gjort uten at styret i Aalesunds Museum ble informert om den verken av
Stiftinga Sunnmøre Museum eller av Stiftelsen Kjell Holm. Sistnevnte antok på sin side at
endringen i leieforholdet skyldtes rene organisatoriske og driftsmessige forhold
museumsinstitusjonene imellom, og anså det som selvsagt at subjektendringen i leieavtalen
var avklart med eierstyret i Aalesunds Museum.
I ettertid (2021) har Akslen opplyst at han tok opp saken med daværende styreleder Kjell
Standal i Aalesunds Museum, og fikk klarsignal om at Stiftinga SM kunne overta leieavtalen.
Til det er å si at det er ingenting i styreprotokollen for 2017 eller senere som viser at styret i
Aalesunds Museum har behandlet saken. Som museets bestyrer var Akslen sekretær for
eiendomsstyret (jfr. Aalesunds Museums vedtekter) og deltok i styremøtene. Det er
oppsiktsvekkende at han som representant for Stiftinga SM signerte leieavtalen når han
burde vite at Aalesunds Museum hadde opsjon på videre leie, og når han visste at museets
styre ikke hadde behandlet noen henvendelse fra Stiftelsen Kjell Holm.
Styret i Aalesunds Museum var ukjent med at SSM / Mupsu overtok leieavtalen inntil
undertegnede omtalte dette i mitt første styremøte i september 2020.
Konsolidert Museum
I 2003 ble Stiftinga Sunnmøre Museum opprettet. Ifølge lovene ble «Aalesunds Museum med
Fiskerimuseet og Fylkesfotoarkivet» del av den nye konsoliderte museumseininga.
Etter oppfordring fra fylkesmyndighetene og SSM ble foreningen Aalesunds Museum i 2007
omdannet til Stiftelsen Aalesunds Museum.
I 2007 ble det skrevet «Avtale om driftsansvar» mellom Aalesunds Museum og Stiftinga
Sunnmøre Museum (SSM). Denne avtalen regulerte forholdet mellom de to institusjonene
inntil den i 2018 ble oppsagt av SSM med sluttdato 31.12 2019. Ifølge § 3.6.2 nevnes
spesielt at avtalen også gjelder Aalesunds Museums «fiskerihistoriske samlinger i Holmbua.»
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Ifølge avtalen overtar SSM driften av begge avdelingene ved museet. Avtalen omfatter ikke
eiendom (bygninger og gjenstander). Dette følger eiendomsretten, og lokalmuseets
eiendomsstyret har ansvaret.
Det heter i § 3.3:

«Den museumsansvarlige leiar den daglege drifta og formidlinga ved bymuseet og
ved dei historiske samlingane i Holmbua, innanfor dei rammer og retningsliner som
blir gitt av styret og leiinga for SSM.»
Forsøk på å overta Fiskerimuseet
I 2014 ble det etter initiativ fra eierstyret holdt et møte (5.12) med SSM om
kommandolinjene ved Aalesunds Museum / Fiskerimuseet. Styret reagerte på tiltak fra
regionsmuseet og understreket at det var Aalesunds Museums bestyrer som skulle styre de
ansatte ved AaM/Fiskerimuseet. Ifølge møtereferatet reagerte eiendomsstyret også på en ny
organisasjonsplan (gjeldende fra 1.1.2015)

«om å la drifta av Fiskerimuseet bli organisert under Sunnmøre Museum»
Direktør Braaten i SSM beklaget at de planlagte endringene var kommet skjevt ut:

«Etter dette vil SSM-administrasjonen endre organiseringa, slik at museumsdrifta ved
Fiskerimuseet blir organisert sammen med Aalesunds Museum.»
Det er dessverre vanskelig å se spor av at Braatens samorganisering ble fulgt opp. Ett
eksempel er bankskøyta Storeggen og aktiviteten omkring den fra den ble ferdigstilt i 2016.
Lokaler i Fiskerimuseet ble tatt i bruk til nytt formål uten å informere leietaker Aalesunds
Museum.
I den senere tid synes Mupsu i stadig økende grad å inkludere Fiskerimuseet som sitt.
Aalesunds Museums navn blir ikke nevnt, og Fiskerimuseet er utelukkende blitt presentert
som en avdeling av SSM og Mupsu. For eksempel blir Fiskerimuseet i trykksaker presentert
som egen enhet uten tilhørighet til Aalesunds Museum. Det gir seg nedslag også i
kommunale dokument.
Og i 2020 presenterte Mupsu på Fiskerimuseet oppslagstavle endatil museet som sin egen
fiskeriavdeling. (se vedlegg) Det er vel å ta for sterkt i.
Fremstillingen om Mupsus fiskeriavdeling fortsetter i 2021 på facebook.
Svarbrevet fra Mupsu av 25. mars 2021
I vår henvendelse til Mupsu, datert 22.3.21, ba vi som nevnt om Mupsus bekreftelse på at de
også trekker seg ut fra vår avdeling i Molovegen 10 når de avslutter driften på
Grimmerhaugen.
Mupsus tilbakemelding er svært beklagelig og et produkt av illojal oppfølging av den tillit
SSM/Mupsu ble vist gjennom konsolideringsavtalen.
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Avtalen om drift ga selvsagt intet samtykke til at Mupsu skulle overta våre avtaler, etter at
konsolideringsavtalen utløp. En avtale som for øvrig Mupsu selv har brakt til opphør.
SSM/Mupsu har sagt opp en avtale fra 2007 om drift av Aalesunds Museum. Avtalen
innbefattet drift av både avdelingen på Grimmerhaugen og avdelingen i Molovegen 10. Da er
det en logisk umulighet at oppsigelsen gjelder bare den ene av avdelingene.
Fiskerimuseet eies i navnet og gavnet av Aalesunds Museum som følgelig i det videre også
skal ha ansvar for driften.
Mupsus fortsatte tilstedeværelse i Fiskerimuseet krenker også samarbeidsavtalen som ble
inngått mellom Musea på Sunnmøre og Ålesund kommune 14 september 2020, der det
heter: «Museet skal eige samlingane det forvaltar». Her eier Mupsu verken lokaler eller
samlinger.
Det er irrelevant for saken at Mupsu viser til at driften av Fiskerimuseet er nær knyttet til
drifta av bankskøyta Storeggen av Aalesund. Fiskerimuseet har eksistert i en årrekke forut
for at bankskøyta ble en realitet.
Avslutning
Vi ber styret i Musea på Sunnmøre om å innstille Mupsus tilstedeværelse på Fiskerimuseet,
og overlate videre drift til Aalesunds Museum som eier av museet.
For øvrig vil vi hevde at det i Molovegen 10 er rom for både bymuseets fiskerimuseum og for
Mupsus bankskøyte, og et samarbeid mellom disse.
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Brevet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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