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Organisasjon
Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum 

for de ni kommunene i Saltenregionen i Nordland fylke. 
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Geir-Ketil Hansen, styreleder

Liv Krane, nestleder

Tone Magnussen, styremedlem

Anne Lise Arntzen, styremedlem

Randolv Gryt, styremedlem

Karina Krogh, styremedlem

Ledelse
Direktør: Morten Steffensen

Administrasjonssjef: Heidi Nilsson 

Avdelingsdirektør Hamsunsenteret: Arne Andr é Solvang

Avdelingsleder Midt: Tove Mette Mæland

Avdelingsleder Sør: Morten Steffensen

Markedssjef: Bjørg Nilsen

FDV-leder: Knut Mostervik

Tillitsvalgte
Hovedtillitsvalgt: Karina Krogh

Tillitsvalgt:  Ida Beate Otterlei

Revisor
Bodø Revisjonskontor AS

Kontakt oss:
Nordlandsmuseet / Administrasjon
https://nordlandsmuseet.no
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tlf: 75 50 35 00
www.facebook.com/Nordlandsmuseet/
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tlf: 75 50 35 05 / 910 06 443
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Jektefartsmuseet
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OM NORDLANDSMUSEET
Nordlandsmuseet er en stiftelse med styret som overordnet organ. Museet er spredt på et stort 
geografisk område fra Saltdal og Meløy i sør til Hamarøy i nord. 
 
Nordlandsmuseet forvalter i dag til sammen 19 museumsanlegg med samlinger fordelt på 
over 130 bygninger, om lag 50 000 gjenstander, ca. 210 000 foto og ca. 400 hyllemeter mengde 
arkivalia.
 
Av museumsanleggene er fem helårsåpne anlegg, og tolv sesongåpne anlegg. Helårsåpne    
museer i Nordlandsmuseet er pr. i dag Bymuseet i Bodø, Kjerringøy handelssted,                  
Hamsunsenteret, Fauske bygdetun og Jektefartsmuseet. 

Sesongåpne anlegg er Ørnes Handelssted, Gildeskål kirkested, Løp gård, Beiarn Bygde-
tun, Saltdal Bygdetun og Blodveimuseet, Sulitjelma gruvemuseum, Sulitjelma besøksgruve,       
Husmannsplassen Kjelvik, Batterie Dietl, Steigen Bygdetun, Hamsuns barndomshjem og     
Handelsgården Breidablikk. De sesongåpne anleggene er ellers åpne på forespørsel og  
arrangementer hele året. 

Nordlandsmuseet har følgende formål: 
Nordlandsmuseet skal samle inn, bevare og forske i kulturhistoria i Salten.  
I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av 
kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. 
Museet skal drive en allsidig formidling av resultatene av dette arbeidet. 

Stiftelsen Nordlandsmuseet skal være kompetansesenter for museal virksomhet i regionen, og 
skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet lokalt og regionalt. 
Museet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og i å delta i 
nasjonale og internasjonale museale nettverk. 

Batterie Dietl i Steigen var populært for sommerturister i eget land. En økning i besøkstallet på 4 % i 2020.
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Organisasjon og ressurser

Nordlandsmuseet består av fire avdelinger: Avdeling Nord (Hamsunsenteret; nasjonalt senter 
for Knut Hamsuns liv og forfatterskap), avdeling Jektefart, avdeling Midt (spesialkompetanse: 
samlingsforvaltning), og avdeling Sør (spesialkompetanse: øko-museum). 

Det har i 2020 vært til sammen 40,86 årsverk i Nordlandsmuseet. I tillegg har vi hatt 9,67  års-
verk sesongansatte, til sammen 62 sommerverter, på våre anlegg.

Sykefraværet har vært på 10,2 % i 2020. HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i 
samarbeidsutvalgets og arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hovedtillits-
valgt, verneombud, direktør og administrasjonssjef. NAV og Stamina bedriftshelsetjeneste 
(Avonova) deltar på møtene i AMU. AMU har hatt 3 møter i 2020. Egen årsmelding er utarbeidet 
og lagt frem for styret.

PUBLIKUM OG BESØKSTALL
De helårsåpne museene våre, Hamsunsenteret åpnet for publikum fra 19. mai, – Jektefarts-
museet, Kjerringøy handelssted og Bymuseet i Bodø åpnet fra 2. juni. De øvrige museene åpnet 
rundt St. Hans, og holdt åpent gjennom sommeren. 

Hamsunsenteret, Kjerringøy handelssted og Batterie Dietl var svært godt besøkt i juli måned.  
I Bodø, på Jektefartsmuseet og Bymuseet, var det litt mindre trykk. Fraværet av utenlandske  
turister var mer merkbart her. Også andre steder, som Gildeskål kirkested og Ørnes handels-
sted, var besøket mindre enn i et normalt år, og tilbudet var mer begrenset på grunn av  
smittevernhensyn. Besøket roet seg betydelig utover i august og inn i høsten.

Total har det vært 61 678 besøkende i Nordlandsmuseet i 2020. Det er en nedgang på 30% - fra 
87 745 besøkende i 2019. 
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Nordlandsmuseet i en pandemi 
Pandemien knyttet til Covid-19 satte sitt tydelige preg på året 2020, som det gjorde for stort sett 
alle virksomheter, nasjonalt og globalt. På begynnelsen av året, følte vi at vi hadde god vind i 
seilene. Jektefartsmuseet var ferdig med sine første seks måneder, og det føltes utrolig godt å 
være kommet i havn med prosjektet og inn i driftsfasen. Vi hadde stort trykk, og det gikk i ett 
med bookinger og besøk.  Plutselig var det stopp. Den 13. mars stengte vi museene i overens-
stemmelse med myndighetenes anbefalinger og påbud. 

Den første tiden var preget av stor usikkerhet, men vi klarte å legge om aktivitetene og arbeidet 
vårt til mer fokus på utviklingsoppgaver og samlingsarbeid. Formidlingen ble flyttet til digitale 
flater, og også det meste av vår møtevirksomhet ble gjennomført digitalt. Ingen ble permittert i 
stengingsperioden. 

Situasjonen vedvarte til midten av mai, da det ble gitt klarsignal for gjenåpning av museene. Det 
ble gjennomført en grundig risikoanalyse for hvert av museumsanleggene i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten vår, Stamina. Konklusjon var at en del av museene våre ble besluttet å 
holde stengt for publikum gjennom sommeren. Dette gjaldt for de stedene hvor det var vanskelig 
å holde avstandsreglene, eller andre forhold som vanskeliggjorde det å overholde godt 
smittevern. Steigen bygdetun, Saltdal museum, Blodveimuseet, Husmannsplassen Kjelvik, 
Sulitjelma besøksgruve, Beiarn bygdetun, Hamarøy bygdetun, Hamsuns barndomshjem og Løp 
gård ble stengt for ordinær drift gjennom hele sommersesongen, men ble brukt i forbindelse 
med enkelte utearrangement. 

13. mars stengte Norge. Nordlandsmuseet har hatt alle i arbeid gjennom hele perioden.
Det meste har foregått på nett, men noen fysiske møter har det allikevel blitt.
Her er en del av museets samlingsteam på Hamsuns barndomshjem i september.
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Hamsunsenteret var tidlig ute med digitale tilbud. Her fra første opplesing fra Knut Hamsuns PAN.  
Nærmere 3000 mennesker har sett den 30 minutter lange streamen. Den ligger fortsatt tilgjengelig på facebooksiden.

Formidling i koronaens tid
I stengingsperioden fra 13. mars ble en del av formidlingen flyttet over på digitale flater, gjennom 
Facebook, Instagram og andre sosiale medier. Det ble produsert høytlesninger, digitale 
omvisninger og småsnutter om gjenstander, digital onsdag for barn, og fortellinger fra regionen 
med vekt på folketro og eventyr. Det ble også arrangert utendørsarrangementer. På de stengte 
museene ble det i sommer holdt små konserter, og eventyrstunder for barn. 

I 2016 utviklet Nordlandsmuseet appen vandringen.no i samarbeid med et lokalt IT-selskap, 
Seria. Appen som gir en digital vandring langs Bodøelva og dens kulturminner er knyttet spesielt 
til Bymuseet i Bodø, men tas i bruk i stadig større omfang i Nordlandsmuseet, og ved flere av 
våre anlegg. Koronastengingen gjorde at vi kunne arbeide mer konsentrert med appen, og de ble 
utviklet vandringer i Gildeskål på to lokasjoner, Gildeskål kirkested og Nord-Arnøy kystfort. 
Det ble også påbegynt arbeid med appen i Meløy og for Jektefartsmuseet og Bodøsjøen frilufts-
museum. Det er også påbegynt en digital vandring i utstillingene ved Bymuseet. Det var mer enn 
en dobling av nedlastinger og unike brukere av appen i 2020. 

Smittevernhensyn og mindre mobilitet i samfunnet har gjort at besøket i år har vært redusert, en 
del har blitt avlyst, men mange arrangementer, foredrag, utstillinger og skoleopplegg har likevel 
vært gjennomført med de begrensninger som har vært nødvendig. Det som har vært betydelig 
mindre av siden midten av mars er gruppemarkedet, hurtigrute- og cruiseturister, konferanser 
og andre bookinger som normalt sett pågår hele året, men spesielt i skuldersesongene og inn 
mot årsavslutning. Noen av skoleoppleggene har også blitt redusert siden bussing og transport 
har vært vanskelig å gjennomføre i den pågående pandemien. 
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Skoleformidling

Nordlandsmuseet anser barn og unge som en viktig målgruppe for museet og legger stor vekt 
på å tilby gode produksjoner, samt være en god læringsarena i tilknytning til undervisning og 
utdanning. Gjennom den kulturelle skolesekken (DKS) har vi mange undervisningsopplegg på 
ulike trinn forankret i skolens læreplaner. DKS-ordningen er organisert forskjellig i de ulike 
kommunene, noe som innebærer variasjon fra år til år i små kommuner og faste trinnvise årlige 
produksjoner i større kommuner. Vi har også produksjoner innenfor fylkeskommunal DKS, 
rettet mot videregående skoler. 

Alle organiserte pedagogiske opplegg fra Nordlandsmuseet inneholder aktiv involvering av 
elevene. I verkstedsaktiviteter, samtaler, rollespill, lek eller lignende. Det legges også vekt på 
kompetanseutvikling innen praktiske fag og tradisjonelle håndverk i flere av de pedagogiske 
tilbudene våre. 

Som prinsipper i vårt arbeid med formidling står kvalitet, kunnskap og opplevelse i sentrum. 
All formidling skal kunne relateres til våre samlinger og prioriterte satsingsområder, og når 
det rettes mot barn og unge skal det være pedagogisk fundert. Det er også et mål å utvikle 
formidlingstiltak som er overførbare mellom våre ulike anlegg og arenaer.

Februar 2020. Samisk uke på Fauske bygdetun.
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Smakebiter fra formidlingen i 2020

Vi har gjennom året 2020 fått gjennomført mange formidligstilbud rundt i Saltenkommunene. 
Det spenner alt fra foredrag, konserter, digital høytlesing, omvisninger, strikkekafeer, eventyr-
stunder,  og flere utstillinger. Her er noen få av de nærmere presentert.

Toner på Tunet 
På fem av de museumsanlegg vi måtte holde lukket i sommer grunnet coronarestriksjoner ble 
det arrangert utendørskonserter. Musikalske perler fra tiden preget av tafteskjørt og brylkrem i 
håret. Da Radio Luxemburg spilte Elvis Presley og swingende toner. Maria Piel og Eirin 
Edvardsen tok med seg sine instrumenter og fremfører den tids musikkperler. 
Norske klassikere om hagebenker og ville jordbær ble det også.

Halta og Reinhild,  
En egenprodusert forestilling vist for 800 barnehagebarn i Bodø. 
Halta og bestevennen Reinhild tok barna med på en eventyrlig forestilling. Sammen kjemper 
de mot ulv, bjørn og ikke minst den skumle Stallo.  En leken og fargerik forestilling med mye 
musikk og interaksjon.

Hamsunsenteret Live – 
Hamsunsenteret har hatt et rikholdig utvalg av livesendinger, slik som  “Språklige lykketreff» - 
Litteraturvandring i Hamsunsenteret, Høytlesing av PAN, strikk og lytt: Svermere, digital arkitek-
turvandring, og Knut Hamsun - Berømt &fordømt for å nevne noen av de. Hamsundagene 2020 
og “Knut Hamsun og Nobelprisen 100 år” ga utgangspunkt for en hel rekke arrangementer i løpet 
av 2020.

«Angsten står i sofaen»,  
En utstilling fra Nasjonalmuseet ble vist i Bymuseet i Bodø i tidsperioden fra medio september 
og ut november.  Utstillingen viser hans mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite 
utvalg senere skulpturer. 
Det ble holdt tre omvisninger og workshop i utstillingen for voksne med titlene «Vigeland etter 
jobb» og «Vigeland på lørdag». De voksne deltakerne ble som barn igjen da de fikk utdelt 
leireklumper. Kreativt, lærerikt og gøy. Også alle skoler ved mellomtrinnet ble invitert til 
omvisning og workshop. Til sammen deltok over 600 elever og 45 voksne i formidlings-
oppleggene.

Halta og Reinhild Angsten står i sofaen 9



Forskning og faglige utviklingsprosjekter 
Nordlandsmuseet arbeider målrettet for å styrke forskning og forskningskompetanse ved 
museets avdelinger og forvalter spisskompetanse med nasjonal og internasjonal relevans, bl.a.: 
Jektefarten og dens nasjonale betydning, krigshistorie i Salten, Hamsuns litteratur. Museum-
snettverk som Nordlandsmuseet er tilknyttet: Litteraturnettverket, Nettverk for kyst og fiskeri, 
Bergverksnettverket.

Et viktig mål ved Nordlandsmuseet er å øke kompetansen på akademisk skriving, for ved det å 
kunne dokumentere forskning ved fagfellevurdert publisering. 5.-6. februar arrangerte Nordland-
smuseet i samarbeid med NMF nasjonalt kurs i vitenskapelig skriving og publisering i Bodø for 
museumsansatte. Foredragsholdere var professor Heidi Harju Luukkainen ved Nord universitet 
og professor Urban Wråkberg ved UiT.

Nordlandsmuseets ansatte har uformelt samarbeid og faglig utveksling med bl.a. Tromsø 
museum, Nord universitet, Universitetet i Tromsø (arkeologi, historie, litteraturvitenskap). 
Hamsunsenteret er i gang med fornying av utstilling, som vil diskuteres med en referanse-
gruppe satt sammen av et utvalg ansatte fra litterære museer og universiteter.  
Nordlandsmuseet har deltatt i et formalisert samarbeidsprosjekt med Nord universitet: «Nord og 
verden». Petter Snekkestads fagfellevurderte artikkel «Om fartøyet jekt på 1500-tallet» 
(se nedenfor) er museets bidrag inn i prosjektet. Alvhild Dvergsdals fagfellevurderte artikkel 
«Hamsuns avvæpning» er basert på et foredrag holdt ved konferanse ved UiT i 2019.

2020 har for Nordlandsmuseet gjennomgående vært preget av nedstenging og avlysninger av  
arrangementer og prosjekter. Imidlertid er ingen permitteringer gjort og viktig arbeid er blitt  
gjort digital og i forbindelse med forefallende arbeid, interne forbedringer og fagutvikling. 
Hamsunsenteret har gjennomført sitt Nobel-jubileumsår, på delvis endrede måter og med 
smitte-tilpasninger. Totalt sett har Nordlandsmuseet fått arbeidet godt med FoU gjennom et 
utfordrende år.
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Publisert forskning og kunnskapsformidling ved Nordlandsmuseet 2020

Fagfellevurderte artikler
•	 Dvergsdal, Alvhild. 2020. «Hamsuns avvæpning. Om På gjengrodde stier.» Nordlit   
 47/20 s. 43-38. https://doi.org/10.7557/13.5652 

•  Dvergsdal, Alvhild. 2020. «Industrieventyr og entreprenørskapets kunst i Hamsuns to  
 første bøker om August (1927 – 30)». Edda 107 4/20 s. 283 – 295.

•  Snekkestad, Petter. 2020. “Fishermen in Trouble — Grímnismál and Elf Islands in 
 Northern Norway.”  S. Figenschow, R. Holt, M. Tveit (red.): Myths and Magic in the 
 Medieval Far North. Realities and Representations of a Region on the Edge of Europe.   
 Acta Scandinavia 10, s. 95–117. Brepols, Turnhout.(Nivå 2)

•  Snekkestad, Petter. 2020. «Om fartøyet jekt på 1500-tallet.» Per Bjarne Ravnå og   
 Miriam Tveit (red.): Nord og verden, s. 21–39. Orkana akademisk, Stamsund.

Fagartikler i ikke-fagfellevurderte publikasjoner:
• Berg, Oscar. 2020. «Jakten på den forfulgte lærer». Årbok for Gildeskål s. 41 –   
 60. [Omfattende kildestudier.]

•  Berg, Oscar. 2020. «Badet - et kulturminne fra gamle Bodø.» Kronikk. Avisa    
 Nordland 19/10-2020. [Egne kildestudier.]

Foredrag
Vitenskapelige foredrag:
•  Berg, Oscar. 2020. «Opprinnelsen til Gildeskål kirkested». Holdt på Olsokstevnet v.   
 Gildeskål kirkested 29. juli 2020.

•  Dvergsdal, Alvhild. 2020. «Hamsun og Nobelprisen.» Holdt første gang 4.8. under   
 Hamsundagene. 

Andre faglige foredrag:

•  Berg, Oscar. 2020. «Fra blautmyr til kulturperle», foredrag om Solparkens historie i   
 forbindelse med rehabilitering. Holdt første gang 14/10-2020. [Egne kildestudier.]

•  Dvergsdal, Alvhild. 2020. «Den ekstreme Hamsun». Digitalt foredrag holdt 28.7. som  
 del av arr. Stiklestaddagene. Samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter.   
 https://www.facebook.com/Hamsunsenteret/posts/10157473343476899

Andre publikasjonsformer: Utstillingskatalog, dokumentar m.fl.
•  Oscar Berg: https://gildeskal.vandringen.no/no
 Digital løype vedr. Gildeskål kirkested. 20 poster, forskningsbaserte fagtekster med   
 dokumentasjonsfoto, eldre og nyere.   
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Samlingsforvaltning
Arbeidet med samlingsforvaltning i Nordlandsmuseet har blitt intensivert som en følge av  
pandemien, og blitt mer profesjonalisert og strømlinjeformet. Blant annet har det vært  
arbeidet med å få på plass en mer hensiktsmessig organisering på tvers av avdelingene i  
Nordlandsmuseet. Samlingsteamet består av en representant for hver avdeling, og møtes  
jevnlig til arbeidsmøter hvor det blir arbeidet med konkrete oppgaver. I 2020 ble det holdt   
6 slike arbeidsmøter. 

Innsamling, aksesjon og henvendelser
Med et felles samlingsteam med representanter fra alle Nordlandsmuseets avdelinger, og 
inntaksskjema på våre nettsider, har vi bedre forutsetninger for å kunne vurdere hva vi tar inn i 
samlingene.  Det er også tatt i bruk flere funksjoner i Primus (aksesjonsmodul og 
utstillingsmodul). Dette gjør arbeidet mer oversiktlig og gir bedre kontroll over samlings-
forvaltningen. Dette, i tillegg til mer spesialisert arbeid inn mot samlingsforvaltning, gjør også 
at vi har prioritert ressurser inn mot innhenting av etterslep når det gjelder registrering.

En innsamlingsplan for Nordlandsmuseet ble ferdigstilt i løpet av høsten, og godkjent av styret i 
desember. For Nordlandsmuseet er de–t et stort skritt på veien til målsettingen om en strategisk 
definert samlingsforvaltning, og vil gjøre arbeidet mer forutsigbart og målrettet. 

Det er i 2020 blant annet arbeidet aktiv med å samle inn klesplagg og tilbehør knyttet til en 
planlagt tekstilutstilling. Det er montert 2 reoler for tekstilesker i et lagerrom i Knurvikhuset på 
Fauske. Magasinmodulen i Primus er tatt i bruk der gjenstander i 41 tekstilesker og 52 gjen-
standsesker er registrert med kollinummer og fast plassering. Totalt er 1767 gjenstander blitt 
registrert med fast plassering i 2020

I løpet av 2020, har Nordlandsmuseet behandlet 62 henvendelser om mottak av gjenstander. 
Vi ser at løsningen som museet har på nett, der folk som ønsker å gi objekt til museets samling 
fungerer veldig godt. På nettsiden kan folk presentere sine gjenstander med beskrivelse, bilde 
og kontaktinformasjon, uten at museet i første omgang må ta imot objektene fysisk for å vurdere 
dem. De rutinene og systemene vi har etablert sikrer også at sakene blir behandlet, dokumentert 
og besvart. 
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Arkivmateriale
I mars 2020 ble første del av overføring av arkivmateriale fra Nordlandsmuseet til Arkiv i 
Nordland utført. Arkiver ble flyttet fra magasin i Bymuseet til Arkiv i Nordlands nye arkivdepot 
ved Nord Universitet. Et arkiv ble avlevert, 15 arkiver ble donert, og 38 små og større arkiver ble 
deponert. Nordlandsmuseet vil betale årlig leie pr hyllemeter for de deponerte arkivene, som vi 
fremdeles er eiere av. Det gjenstår nå et lite knippe mindre arkiver i Bymuseet. Også det største 
og viktigste arkivet vårt, Kjerringøyarkivet, er fremdeles i Bymuseet. Flytting av dette til 
deponering krever en større arbeidsinnsats både med det fysiske flyttearbeidet og i forbindelse 
med registreringen over i Arkiv i Nordlands systemer.

Båter og landbruksmaskiner
I forbindelse med prosjekt Jektefartsmuseet startet arbeidet med en kartlegging av museets 
båtsamling. Kartleggingen ble ferdigstilt i 2020, med noen få mangler. Museets båter er for en 
stor del oppbevart i mørke, trange og kalde bygg, og mange er lagret utilgjengelig hengende i 
tak. Kun så vidt over halvparten er registrert, og av de som er registrert er det avdekket 6 dobbel-
tregistreringer. Kartleggingen som nå er ferdig kan brukes som grunnlag for planlegging av en 
båthall/båtmagasin. Arbeidet med båtsamlingen er planlagt å fortsette med registrering av den 
resterende samlingen. Det er også tatt initiativ til en kartlegging av båtsamling i museums-
samlinger i hele Nordland. En slik oversikt kan også tjene som redskap for vurdering av 
signifikans og mulig avhending av noen båter. 

Etter modell av båtprosjektet er det i 2020 startet opp et arbeid med kartlegging av landbruks-
maskiner i samlingen. Dette er den andre betydelige gjenstandskategorien med store objekter. 
Kartleggingen gjøres for å skaffe grunnlag for planlegging av nytt magasin.

Audiovisuelt materiale
Det har vært gjort et stort arbeid på det audiovisuelle materialet i samlingen i 2020. Bakgrunnen 
for dette er at Nasjonalbiblioteket har fått støtte for å digitalisere audiovisuelt materiale for 
arkiver, bibliotek og museer. Nordlandsmuseet har bestemt seg for å benytte seg av denne 
muligheten, og er pr. årsskiftet 2020/2021 i gang med å sende inn alt av audiovisuelt materiale 
som ikke er digitalisert. Avtalen er her at Nasjonalbiblioteket digitaliserer og oppbevarer 
materiale, og museet får digitale filer i retur. Forarbeidet til dette bestod i å kartlegge og 
registrere alt av audiovisuelt materiale, både digitalisert og ikke-digitalisert.
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Museumssignaturer
Høsten 2020 ble det endelig avklart med Museumsforbundet at en stor «sekkedefinert samling» 
- NM samlingen skal få egne museumssignaturer. For å skille samlingene til Løp, Kjerringøy, 
Bymuseet og Jektefartsmuseet/Bodøsjøen, skal vi legge til fornavn i museumssignatur NM. Dette 
er valgt for å lette omregistreringen av gjenstander som er merket med NM signatur. 
De nye signaturene er L.NM, K.NM, B.NM og J.NM. Et stort arbeid med omregistrering gjenstår, 
men nå har vi signatursystemet klart til bruk. For en del av samlingen er ikke eierskap endelig 
avklart, dette gjelder i hovedsak samlingene til Bymuseet og Jektefartsmuseet. Dette er noe som 
burde ses på i forbindelse med prosjekt fellesmagasin. 

Konserverings- og bygningsverntjeneste for museene i Nordland
Fase II av prosjektet startet i januar 2020. Målet med prosjektet er å etablere en felles 
konserverings- og bygningsverntjeneste for museene i Nordland. Samarbeidet består av 
museene Norsk luftfartsmuseum, Museum Nord, Helgeland Museum, Arran lulesamiske senter, 
Narviksenteret og Nordlandsmuseet. Nordland fylkeskommune har observatørstatus i prosjektet, 
men deltar også i de faglige diskusjonene. 

Første halvåret har prosjektgruppen (mellom 15 og 18 representanter fra museene og NFK) 
arbeidet med kartleggingen av samlingene og konserverings-/kompetansebehovet. I tillegg ble 
en spørreundersøkelse utarbeidet for å kartlegge kompetanse og behov for kompetanseheving 
innen samlingsforvaltning med fokus på bevaring av samlingene.

I forbindelse med beslutningsprosessen om organisasjonsmodell for KoBiN (Konserverings- og 
bygningsverntjeneste for museene i Nordland) ble det i september 2020 arrangert et seminar 
med bred nasjonal deltagelse. Foredragsholderne har vært representanter fra ulike bevar-
ings- og bygningsverntjenester i landet. To organisasjonsmodeller ble utarbeidet og lagt frem til 
styringsgruppen i desember, men beslutning om etablering av KoBIN er ikke gjort, men står på 
agendaen inn i 2021. 

Nytt magasin
Nordlandsmuseet har ikke tilfredsstillende, langsiktige løsning for sitt lagring- og magasinbehov. 
I dag leier vi lokaler i Valnesfjord, men kontrakten går ut innen 2024. De nåværende lokalene har 
ikke nettilgang eller arbeidsfasiliteter. Det vil derfor ikke være aktuelt å forlenge kontrakten. 

Arbeidet med å finne en bedre løsning har vært på agendaen i 2020, og det er innledet en 
forstudie i samarbeid med Arkiv i Nordland for å finne ut av om det kan la seg gjøre å se de to 
organisasjonene i sammenheng. Arealbehov og andre behov blir definert som ledd i forstudien. 
Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.14



Bygningsforvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
Stiftelsen Nordlandsmuseet forvalter ca. 130 bygninger fordelt i 9 kommuner. 
Det er en varierende bygningsmasse, som i tillegg de tradisjonelle trebygningene spenner 
fra bolighus med kledning i eternitt, bunkersanlegg og bygninger i teglstein.  

FDVU- avdelingen har nå to 100 % stillinger, en 50 % og to 20 % stillinger. Vi har gode hånd-
verkere tilgjengelig for å leie inn i sesongen, dette gjør at det blir god kvalitet på det arbeidet 
som utføres.

Stort sett alle våre anlegg er på et godt vedlikeholdsnivå, vår største utfordring er vindu, tak og 
grunnmurer.  Vindusrestaurering er tidkrevende og vil være et satsningsområde de neste to år, 
dette for å ta unna det store etterslepet vi har på dette. Vi har gode snekkerverksted på 
Kjerringøy, Hamarøy, Fauske og Alberthaugen.   

Tilstandsvurdering av våre bygninger ligger i Primus FDV under hvert enkelt bygg.  Disse skal 
oppdateres hvert år i forhold til utførte tiltak. 

Vi har i 2020 hatt gode økonomiske støttespillere i Kulturminner i Nordland, Sametinget, Norsk 
kulturråd, Stiftelsen UNI og Fylkesmannen i Nordland.  

Lukkede museer har gitt mer tid til bl.a. ekstra vedlikehold. 
Her fra oppussing på Beiarn Bygdetun.
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HMS og internkontroll

Nordlandsmuseet har stort fokus på sikkerhet og miljø på alle våre anlegg. Vi har i år utarbeidet 
en overordnet sikringsplan, herunder kommer Ros-analyser for hvert anlegg.  

Det er nå montert moderne brann og innbruddsalarmanlegg på alle våre sikringsverdige anlegg.  
Vi har inngått ny avtale drifts og vedlikeholdsavtale med Haaland AS. Denne avtalen omfatter alle 
våre tekniske anlegg i Salten. Alle kontroller vil legges inn i en nettportal, dette vil gi oss en bedre 
oversikt over avvik og behandling av disse. 

Vi har for så vidt lite feil og mangler på våre el og brannalarmanlegg. Den største utfordringen nå 
er aspirasjonsdetektorer. Her har vi problemer med at disse nå slutter å virke, antagelig pga. kli-
maet de står i. Kjerringøy handelssted får nå nytt brannalarmanlegg, her ble det besluttet å gå fra 
aspirasjon til vanlige detektorer. Vi har da mulighet til å skifte ut disse selv for en rimelig kostnad, 
i motsetning til aspirasjonsdetektorer som er veldig dyre i innkjøp og krever installatør.

Freda anlegg 

På Ørnes Handelssted har vi ferdiggjort restaureringen av inngangsparti og gang i 2. etasje i 
våningshuset.  Ellers er det foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeid.   

På Hamsuns Barndomshjems hovedhus ble det utvendige panelet på gavlveggen fjer-
net pga. råteskader. Nytt panel var en del av restaureringen rundt 2005, så årsaken til de store 
skadene 
er antagelig noe sammensatt. Nytt panel ble montert og malt med linoljemaling. 
Vi startet også maling av fjøsveggen på nedsiden. 
  
På Bymuseet i Bodø har det blitt utført nødvendige vedlikeholdsoppgaver, dette etter store 
investeringer på sikring og restaureringsarbeid de siste år. 
 

Nytt kjøkken monteres på Kjerringøy handelssted16



På Kjerringøy Handelssted er vi godt i gang med restaurering av Eldhuset, etter at vi fikk 
tildelt nye midler fra Kulturminner i Nordland. Her satser vi på ferdiggjøring av prosjektet i 
2021. 

På grunn av alder er sprinkelanlegget på handelsstedet modent for utskifting. Vi har nå fått 
midler fra Norsk kulturråd og Stiftelsen UNI for å starte utskiftingen. Det er planlagt innvendig 
sprinkling i stort sett alle bygg, i tillegg vil vi sprinkle enkelt bygg utvendig, dette ut fra 
gjennomført ROS- analyse. Omfanget av sprinklingen vil være avhengig av finansieringen. 
Antatt totalkostnad for prosjektet vil være ca. 6-7 mill. og vil pågå i 3-4 år.  
 
Vi er godt i gang med å installere nytt brannalarmanlegg, dette etter at de fleste av 
aspirasjonsdetektorene kollapset. Vi har nå besluttet å demontere aspirasjon og gå over til 
vanlige detektorer. Vi håper med dette at vi får et mer stabilt og driftssikkert anlegg.  
 
Vi har også startet oppgradering av kjøkkenet i Nyfjøsen. Her ble alt utstyr demontert før 
legging av nytt gulvbelegg, montering av nye rustfriplater på vegg i tillegg til diverse maling. 
Når dette skrives, er ny kjøkkeninnredning montert og klar for tilkobling av strøm og vann. 
 
Ellers har det i sommersesongen vært gjennomført et normalt vedlikehold med restaurering av 
vinduer og maling av fasader. Vi har også vært delaktig i restaurering av Zahls gravminner på 
Kjerringøy. 

På Husmannsplassen Kjelvik er det gjort en del vedlikehold på våningshuset og 
driftsbygningen.  Det ble i 2017 oppdaget utfall og utgliding av stein i grunnmuren på Fjøsen. 
Det ser nå ut som utglidingen har eskalert noe. Utedoen sto utsatt til ved muren, den ble derfor 
demontert og fraktet til Misvær for restaurering.  

Natursteinmurer fra Levanger tok turen nordover for befaring av utfallet i muren. Han ga oss da 
en beskrivelse av omfang og et kostnadsoverslag på arbeidet. Det ble deretter søkt UKL-midler 
til Sørfold kommune og Sametinget for reparasjon av grunnmur og restaurering av utedoen. 

Når muren er reparert vil utedoen settes på plass, den skal da ikke kunne brukes. Vi skal i 
stedet sette opp ny utedo ved den nye adkomsten ved parkeringsplassen. For de ansatte vil vi 
montere et forbrenningstoalett på gården 
 
Etter gjennomført dokumentering av naust og garnhjell tilhørende husmannsplassen søkte vi 
Sametinget om tillatelse til å gjenreise både naust og garnhjell. Tillatelse er gitt og 
Fylkesmannen i Nordland har stilt midler til disposisjon. Det har nå løst seg med grunneier slik 
at det nå er klart til oppstart av prosjektet i løpet av høsten.  

Husmannsplassen Kjelvik 17



Andre anlegg

I Bodøsjøen har det vært høy aktivitet, med bygging av nytt naust på odden. Her skal 
fembøringen Nordlendingen inn neste år. 

Det er Bodøsjøen nettverk og Nordlandsmuseet som har stått for gjennomføringen av 
prosjektet. Reisverk og taktro ble gjort av et snekkerfirma, mens nettverkets dugnadsgjeng har 
gjort en flott innsats med bordkledning og ferdiggjøring av fasader.  

Ellers ble det gjennomført en del vedlikeholdsarbeid, deriblant maling av et stabbur.  

Vi har også støpt en plate med ringmur for en ny søppel- og redskapsbod, dette i tilknytning til 
Jektefartsmuseet. Nåværende søppelrommet vil da tas i bruk til lager for kjøkkenet. 
 
 På Løp Gård ble tre fasader malt med linoljemaling, de to gjenværende skal males til våren. 
Vi har også startet med å restaurere vinduene. De tas ut og fraktes til vårt snekkerverkstedet på 
Fauske bygdetun, hvor restaureringen utføres. 

På Fauske bygdetun har Leivsethuset fått nytt papptak, her var Odd og Kjell utførende 
håndverkere. Det har også blitt foretatt vindusrestaureringer i tillegg til en del malingsarbeid og 
snekring av trapper. 
  
I Gildeskål ble det utført nødvendig vedlikeholdsarbeid. Kanonene på Nordarnøy har et stort 
vedlikeholdsbehov. Gildeskål kommune har bevilget midler til restaurering av en kanon, dette 
innebærer sandblåsing, grunning og maling. Her vil et firma fra Bodø sørge for dette arbeidet. 
Hvordan de andre kanonene der ute skal behandles, avhenger av kostnad og resultat av 
restaureringen av den første kanonen.  

Gildeskål kystfort. Her skal en av kanonene på området sandblåses og males.
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På Handelsgård Breidablikk i Hamarøy har det i mange år vært en lekkasje på vegg 
mot vest. Det har flere ganger vært prøvd på å lokalisere årsaken. Etter nærmere gransking 
av veggen viser det seg at det er store råteskader i panelet, dette gjør at det er lekkasjer inn til 
tømmerkassen. Her er det også store råteskader, derav lekkasje inn i huset. 

Vi la en midlertidig papp over det mest utsatte veggpartiet, for å berge for videre skader. 
Til våren må alt av panel på vestvegg fjernes, tømmerkasse repareres før ny papp, utlekting 
og nytt panel. 
 
På Saltdal bygdetun ble det jobbet en del med å beskjære torvtak, i tillegg til en del mal-
ingsarbeid. På Skippergården er det laget ny midlertidig trapp som erstatning for den gamle 
steintrappa.  
 
På Gullbakkgården i Saltdal ble vegetasjonen rundt bygningene fjernet. 
 
I Sulitjelma besøksgruve er det foretatt en omfattende sikring av fjellet i gruva, dette i 
regi av Dirmin. Nordlandsmuseet har stilt lokaler, lok og materiell til disposisjon. 

Vi fikk i år midler fra Riksantikvaren og Stiftelsen UNI til oppstart av restaurering av Fagerli 
gamle kraftstasjon, dette etter å ha fått tinglyst eierrettigheter til bygget. Kraftstasjonen er nå 
registrert som et teknisk industrielt kulturminne. Første fase av restaureringen var å få 
gjennomført utvendig drenering og fjerning av rør inne i bygget. 

Det ble gjort en formidabel oppgave med å rydde ut kraftstasjonen for maskiner og 
gjenstander. Det var et utfordrende arbeid da store rørgater for vann samt diverse kabler måtte 
fjernes. Drensrør er nå lagt med oppstikk til fremtidige nedløp. Området rundt bygget ble også 
planert. Arbeidet ble gjennomført på en god måte og godtatt av Riksantikvaren og Stiftelsen 
UNI.  

På Steigen bygdetun ble det gjort den del arbeid med løs skiferstein på Doktorgården. 
I tillegg til normalt vedlikeholdsarbeid. På Batterie Dietl ble det utført en del sikringsarbeid. 
 
På Meløy Bygdemuseum har vi fått skiftet ut en elfordeling.  

Sulitjelma besøksgruve er sikret og åpent for besøk igjen
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Universell utforming

Flere av museumsanleggene i Nordlandsmuseet har pr. i dag utfordringer på feltet universell 
utforming – med sine mange antikvariske bygninger, med til dels vanskelig ankomst.

Målet for museets arbeid med universell utforming:

 - Alle museets avdelingers formidlingsarenaer skal kartlegges med tanke på universell  
   tilrettelegging. Kartlegginga skal følges av en tiltaksplan.

 - Universell utforming skal være et prinsipp for alle nybygg, nye anlegg og utstillinger i  
   Nordlandsmuseet. I 2019 ble Jektefartsmuseet åpnet, og museumsområde i 
   Nordlandsmuseet med universell utforming er derfor betydelig utvidet.

 - Nye nettsider skal ha god tilgjengelighet. Museets formidling skal så langt det er 
   praktisk mulig, tilrettelegge for grupper med særskilt behov, språklige og fysiske.

I 2020 har gjennomføringen av et prosjekt for Bymuseet i Bodø og universell utforming vært 
hovedprioritet. 

Fornying

Nordlandsmuseet har som målsetting at det skal arbeides planmessig med faglig fornying, 
videreutvikling og profesjonalisering, slik at vi er oppdaterte og aktuelle i alle deler av 
virksomheten. I møte med utfordringene i 2020 har det vært viktig å se på utviklingsoppgaver 
og fornying.

•	 Organisasjonsutvikling
 Det har vært arbeidet med en justering av organisasjonen i 2020. Et utvalg ble satt ned i 
 april, og leverte en innstilling med råd om justering og forbedring. Det vil arbeides   
 videre med dette i 2021. 

•	 Bymuseet i Bodø
 Det er gjennomført et forprosjekt for universell utforming i Bymuseet i Bodø. Det vil 
 innebære etablering av ny hovedinngang med mulighet for funksjonshemmede å   
 besøke museet. 

•	 Nytt magasin 
 I samarbeid med Arkiv i Nordland er et igangsatt arbeid med en mulighetsstudie for   
 etablering av nytt magasin. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av våren 2021. 

•	 Gildeskål kirkested
 Gildeskål kommune har startet arbeidet med utvikling av kirkestedet med mål om å
 etablere en ny retning for museumsvirksomhet i kommunen. Nordlandsmuseet tar 
 aktivt del i arbeidet. 

•	 Digitalisering 
 Covid-19 har bidratt til større fokus på digital formidling, og Nordlandsmuseet har gjort  
 mange nye erfaringer som det vil bli arbeidet videre med. 
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Inkludering og mangfold

Inkludering har potensielt stort og bredt nedslagsfelt for museene. I Nordlandsmuseet har vi 
valgt å rette fokus på noen områder, både med tanke på tilpassing av- og formidling til 
svakstilte grupper i samfunnet. På grunn av koronasituasjonen ble flere planlagte tiltak avlyst 
i 2020. Det var vanskelig å delta med formidling på eldresenter, som var et av de viktigste 
tiltakene. 

Kulturkonflikter, rasisme, selvmord, diskriminering og de vanskelige fortellingene har fokus i 
vår formidling. 

Immateriell Kulturarv

Nordlandsmuseet har høyt fokus på formidling av immateriell kulturarv. Dette kommer til 
uttrykk gjennom ulike formidlingstiltak i litteraturformidling ved Hamsunsenteret, fokus på 
fortellertradisjoner, og utvikling av en helt ny utstilling «Beiarn gamle prestegård – senter for 
immateriell kulturarv 2025». Bodøsjøen nettverk, hvor flere frivillige lag og foreninger 
deltar i forbindelse med Jektefartsmuseet og Bodøsjøen friluftsmuseum er også et eksempel 
på ivaretagelse av immateriell kulturarv. Nordlandsmuseet er en betydelig formidler av 
Nordlands immaterielle kulturarv gjennom formidling og læring innen muntlige fortellinger 
og folketro, tradisjonelle håndverk, matkultur og folketoner. 

Likestilling

Stiftelsen Nordlandsmuseet etterstreber likestilling både i sammensetning av styrer, utvalg og 
personale.

Styret i Nordlandsmuseet er sammensatt av 4 kvinner og 2 menn. Gjennom 2020 har vi hatt 
18,64 kvinner og 11,5 menn fast ansatt i Nordlandsmuseet.

Skoleklasse på besøk på Fauske bygdetun.22



Nasjonale museumsnettverk

Nordlandsmuseet er deltakere i de nasjonale museumsnettverkene: Bergverksnettverket, 
Litteraturnettverket og i nettverket for fiskeri og kystkultur. 
I nasjonalt nettverk for kyst- og fiskerimuseene har museet i 2020 tatt initiativ til flere 
samarbeidsprosjekter. Vi har initiert et kartleggingsprosjekt for båtsamlinger i museene i 
Nordland, som vi vurderer å utvide til Troms og Finnmark og eventuelt Trøndelag. 
Vi har også tatt initiativ til dialog om et felles forskningsprosjekt innen nettverket.

Nordlandsmuseet deltar i lokale og regionale samarbeid på flere plan. Nordlandsmuseet har i 
løpet av 2020 deltatt og bidratt på seminarer om pitesamisk museumsvirksomhet og 
kulturminnekartlegging i Givær. Museets fagansvarlige og teknisk konservator har vært på 
befaring og møte med de frivillige i Saltstraumen Museum. Det var planlagt et kurs i Primus for 
de frivillig og privat drevne museumsforeningene i Bodø kommune i 2020, men dette ble utsatt 
til 2021 på grunn av pandemi-restriksjoner. Flere frivillige museumslag har fått anledning til å 
registrere sine samlinger i Primus-systemet gjennom Nordlandsmuseets bistand og lisenser.

Internasjonalisering

I Nordlandsmuseet har i 2020 vært involvert i flere søknadsprosesser i internasjonale 
prosjekter. 

Museet deltar i en COST-Action søknad som ble sendt høsten 2020, ledet av University College 
Cork. Prosjektet heter Cultures of Europe`s Historic Routes, og Nordlandsmuseet er med 
som proposer og med et prosjekt innen delprosjekt Maritime Routes. Nordlandsmuseet ble in-
vitert inn i søknaden av våre forskningskontakter i European Hansemuseum i Lübeck, Tyskland. 
Svar på søknaden kommer i 2021. 

EØS-prosjekt Litauen. Norsk partner i søknaden, samarbeid med Lithuanian Sea Museum i 
Klaipeda, Litauen. Prosjektet ble avslått, men samarbeidsintensjonen fortsetter, og Lithuanian 
Sea Museum ble invitert av oss til å delta i COST-Action søknaden. Nordlandsmuseet var også 
med i en EØS-søknad med Open-Air Museum of Lithuania. Prosjektet var knyttet til et steds
utviklingsprosjekt i landsbyen Salos. Heller ikke dette fikk endelig finansiering. 

EØS-prosjekt Polen. Norsk partner i søknaden, samarbeid med The Malbork Castle Museum i 
Malbork, Polen. Samarbeidet dreier seg om restaurering og kulturminneforvaltning. Prosjektet 
fikk positivt svar, og vil ha oppstart i 2021.

Utsnitt av medisinskapet på Kjerringøy handelssted.
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MARKEDSARBEID 
2020 ble et spesielt år på mange vis. Generelt er vårt markedsarbeid mot publikum i regionen 
tett knyttet opp mot våre aktiviteter og arrangementer på våre museer. 
Utstillinger, foredragsrekker, vandringer og aktiviteter for barn og voksne, samt formidling på 
mange ulike arenaer er tilbud fra oss gjennom stort sett hele året, men ikke i så stor grad i 
2020. Våre museer har i lange perioder vært lukket, og de minste museumsanleggene har også 
måttet holde lukket i sommersesongen. Alt grunnet Covid-19 og smitteverntiltak.
Vi har allikevel fått gjennomført flere arrangementer utendørs på våre annlegg.
Hamsunsenteret har hatt en rekke arrangementer i forbindelse med Hamsundagene 2020 og 
Noblprisen 100 år.

Sosiale medier
Vi har ved utgangen av 2020 totalt 14 facebooksider i drift. Hovedsidene våre er Nordlands-
museet, Hamsunsenteret, Kjerringøy handelssted, Jektefartsmuseet. Våre øvrige facebook-
sider er Bymuseet i Bodø, Løp gård, Ørnes handelssted, Gildeskål kirkested, Beiarn bygdetun, 
Fauske bygdetun, Sulitjelma gruvemuseum, Husmannsplassen Kjelvik, Steigen bygdetun og 
Knut Hamsuns barndomshjem. 
Disse sidene benyttes i hovedsak til lokale tilbud og formidling av lokal historie. I 2020 har vi 
fornyet oss, og arrangert en rekke ulike arrangementer digitalt på sosiale medier.

Nettsider/web
Vi har egne nettsider for hhv. Nordlandsmuseet, Kjerringøy handelssted, Hamsunsenteret, 
Jektefartsmuseet og en nettside med aktivitetskalender for alle våre tilbud rundt omkring i 
Salten. 
Nettsidene har samlet hatt 1.565.230 visninger i 2020.

Et av Hamsunsenterets Nobel-måltider
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Våre nettsider ved utgangen av 2020 omfatter: nordlandsmuseet.no, kalender.nordlandsmuseet.
no, kjerringoyhandelssted.no, hamsunsenteret.no, vandringen.no, gildeskål.vandringen.no og 
jektefart.no. 

Annonsering og presse
Vår hovedmengde av trykte avisannonser kjøres normalt i sesong på sommeren. I tillegg 
kommer oppføringer og annonsering i kataloger og magasiner. Vi annonserer også digitalt på 
noen nettsteder, og i nettaviser. Det har gjennom 2020 vært redusert aktivitet på annonsering, 
og vi har annonsert mest på ulike digitale medier.  
Vi er representert med betalte oppføringer i ulike kataloger for reiseliv og museumsdrift, både 
nasjonalt og internasjonalt. 
Vår hoved-annonsering for reiselivet er i Reiseguide Nord-Norge, Bodøguiden, Kystriksveien, 
og noen flere mindre kataloger. 

Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2020 vært engasjert i markedssamarbeid med:

•	 Visit	Bodø.	Vi	deltar	som	medlem	i	destinasjonsselskapet	Visit	Bodø.	Visit	Bodø	arbeider		
 med å utvikle Bodø og Salten til et attraktivt og foretrukket reisemål. 

•	 Cruisenettverk.	Reiselivsaktører	i	Salten	som	arbeider	for	å	bygge	opp	tilbud	til	
 cruiseselskaper og Bodø som foretrukket havn for cruisebesøk. 

•	 Arena	Innovative	Opplevelser	–	deltakelse	i	videreføringen	av	ARENA-prosjektet	med	
 fokus på å hente ut større effekt på vår opplevelsesproduksjon på Hamarøy, i Bodø og 
 Kjerringøy. Hamsunsenteret har deltatt i nettverksmøter. Formelt er det Hamsunsenteret
 som står som medlem i InnOpp.

•	 Markedsråd	Saltdal.	Reiselivsprosjekt	satt	i	gang	i	2017.	Vi	er	med.

•	 Sulitjelma	2030.

•	 Prosjekt	«Attraktive	opplevelser	hele	året	i	Bodø	og	Salten»

 
  Utendørs konsert på Steigen bygdetun
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ADMINISTRASJON
Administrasjonen i Stiftelsen Nordlandsmuseet består av 7 personer, fire kvinner og tre menn. 
Vi utvidet staben høsten 2020, med en medarbeider på tiltak fra NAV, da som ressurs for 
administrasjonen og de avdelingene som har behov for det.

Administrasjonen jobber jevnt med effektivisering og standardisering av oppgaver ut mot 
avdelingene, det være seg bygningsvern, markedsføring, regnskap, personaladministrasjon 
eller andre administrative oppgaver knyttet til museets virksomhet.

Da pandemien gjorde sitt inntog og Norge stengte ned, ble valget å ha fokus på å utnytte dette 
til vår fordel. Det ble satt i gang store og til dels krevende prosjekter vi ikke ville hatt kapasitet 
til å gjennomføre ellers. Dette har virket konstruktivt på organisasjonen som helhet.

MAKALAUS AS
Datterselskapet bærer preg av å ha hatt liten aktivitet i selskapet grunnet Covid-19 og ned-
stengingen av Norge. I september startet selskapet opp et prosjekt i samarbeid med IT 
selskapet Chili fra Harstad for å se på digitale formidlingsløsninger, med tanke på å selge dette 
ut til museer som igjen kan tilby sine produkter til hele verden digitalt.

Forprosjektet ble avsluttet i desember 2020, og resulterte i en søknad til Innovasjon Norge, om 
mulig støtte. Denne jobben er pågående, og kan bety spennende muligheter for Nordlands-
museets ambisjon om å delta i den digitale utviklingen av museene i Norge.

Jektefartsmuseets første hele driftsår ble ikke helt som planlagt.  
Museet har holdt åpent så langt det har vært mulig i 2020.
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Økonomi 
2020 lå an til å bli et krevende år økonomisk i lys av covid-19 og nedstengingen av Norge. Det ble 
da valgt å stramme inn på kostnadsbruk, og holde vakanser åpne inntil videre. Vårt viktigste mål 
var å holde alle ansatte sysselsatt gjennom pandemien. Organisasjonen mottok Corona-støtte på 
kr. 3.740.000, og til sesongen åpnet landet opp for innlandsturisme. Dette kundesegmentet var 
vesentlig mer betalingsvillige, og alt i alt fikk vi begrenset tapet vårt betraktelig. 

I lys av denne krevende situasjonen, er vi veldig fornøyd med et overskudd pålydende 4.695.360 
kr, til tross for en nedgang på 30 % i besøkstallene og omsetningssvikt på 3.385.914 kr i forhold til 
budsjett. Overskuddet overføres til egenkapitalen i sin helhet, da vi ønsker å styrke denne.
Nordlandsmuseet fikk også gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet i 2020, kr. 250 000. 

 
ÅRSREGNSKAP 2020
Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et overskudd på kr. 4.695.360.-  
Regnskapet er ført i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Regnskapet er revidert. 

Styret bekrefter med dette at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at driften ikke 
forurenser det ytre miljø. Dokumentene er signert med elektronisk signatur.

Geir-Ketil Hansen   Liv Krane   Randolv Gryt
styreleder    nestleder   medlem

Tone Magnussen              Anne Lise Arntzen  Karina Krogh
medlem              medlem   medlem

Morten Steffensen
direktør

Ny utstilling settes opp på Blodveimuseet
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Følg oss / Kontakt oss:

Nordlandsmuseet
www.nordlandsmuseet.no

post@nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 35 00

www.facebook.com/Nordlandsmuseet/

Kjerringøy handelssted
www.kjerringoyhandelssted.no

www.facebook.com/KjerringoyHandelssted/

booking.kjerringoy@nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 35 05 / 910 06 443

www.nordlandsmuseet.no

Hamsunsenteret
www.hamsunsenteret.no

Hamsunsenteret.Booking@nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 34 50

www.facebook.com/Hamsunsenteret/

Jektefartsmuseet
www.jektefart.no 

www.facebook.com/Jektefartsmuseet/ 

booking.jektefart@nordlandsmuseet.no 

tlf: 75 50 35 00 / 930 02 950 

Aktivitetskalender for alle våre museer 
www.kalender.nordlandsmuseet.no/

http://www.nordlandsmuseet.no
mailto:email:post%40nordlandsmuseet.no?subject=
http://www.facebook.com/Nordlandsmuseet/
http://www.kjerringoyhandelssted.no
http://www.facebook.com/KjerringoyHandelssted/
mailto:booking.kjerringoy%40nordlandsmuseet.no?subject=
http://www.nordlandsmuseet.no
http://www.hamsunsenteret.no
mailto:Hamsunsenteret.Booking%40nordlandsmuseet.no?subject=
http://www.facebook.com/Hamsunsenteret/
http://www.facebook.com/Jektefartsmuseet/
https://kalender.nordlandsmuseet.no/

