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1 Fakta om Nordlandsmuseet
I 2014 var det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler
om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene. Det kulturpolitiske grunnlaget for etableringen av det
konsoliderte museet er formulert i Stortingsmelding nr. 22 «Kjelder til kunnskap og oppleving»
(1999-2000). Målene var å få færre, faglig og administrativt sterkere regionale museumsenheter,
som på en meningsfylt måte kunne gå inn i samlet i nasjonale nettverk, og å trygge regional faglig
kompetanse. Samtidig ønsket man å bevare og styrke lokalt engasjement og deltakelse i
kulturvernarbeidet, med lokale museer som formidlingsarenaer innenfor en konsolidert faglig og
institusjonell struktur. Med Stortingsmelding nr. 49 «Framtidas museum» (2008-2009) skulle de
konsoliderte enhetene styrke den faglige kvaliteten innen de fire hovedmålene forvaltning, forskning,
formidling og fornying.
Det Nordlandsmuseet vi ser i dag forvalter til sammen 18 museumsanlegg som med samlinger fordelt
på over 130 bygninger, om lag 50 000 gjenstander, ca. 210 000 foto og ca. 400 hyllemeter mengde
arkivalia. Samlingene gir et tverrsnitt av regionens kulturarv, samt litteraturarven etter Knut Hamsun,
og er grunnlag for Nordlandsmuseets virke. Museet er spredt på et stort geografisk område fra
Saltdal og Meløy i sør til Hamarøy i nord, med minst en ansatt i hver av de ni kommunene.
Hovedkontoret er lokalisert i Bodø.
Nordlandsmuseet har følgende formål i stiftelsesdokumentet:
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.

2 Organisasjon og ressurser
Nordlandsmuseet er en stiftelse, og har styret som overordna organ. Stiftelsens Råd, møtes en gang i
året og har som mandat å velge styre til stiftelsen Nordlandsmuseet. Rådet består av en person fra
hver av de kommunene som bidrar til Stiftelsen Nordlandsmuseets drift. I tillegg utnevner Salten
regionråd ett medlem.
Det har i 2014 vært til sammen 32 faste årsverk og 80 sesongansatte fordelt på de ulike anleggene.
Sykefraværet har vært på 6,7 % i 2014. HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i
samarbeidsutvalgets og arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hovedtillitsvalgt,
verneombud, direktør og administrasjonssjef. Stamina bedriftshelsetjeneste deltar på møtene i AMU.
AMU har hatt fire møter i 2014. Egen årsmelding er utarbeidet og legges frem for styret.
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3 Hovedtrekk 2014
I 2014 gjorde styret følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.

Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres
Ved Hamsunsenteret skal markedsføring og internasjonalisering styrkes
Det skal bygges opp under den positive utviklingen ved Kjerringøy handelssted
Formidlingsarbeidet skal styrkes

Museets inntektsbringende virksomhet er relativt stabil. Størst omsetning og besøkstall har vi
i Bodø, på Kjerringøy og på Hamsunsenteret, men også i andre deler av museet ser vi en
positiv fremgang. Økningen i publikumstallet fra sist år er på hele 10% og vi hadde 90 555
besøkende totalt. Økningen i billettsalget var på 15%.
Ved Hamsunsenteret har strategiarbeidet hatt hovedfokus i 2014. Målsettingen har vært å
styrke publikumsutviklingen og profilen. I jubileumsåret er det satt publikumsrekord og
senteret har i løpet av de fem årene de har eksistert, hatt nært 110 000 besøkende innenfor
dørene, og ny publikumsrekord med 21 995 besøkende i 2014.
Markedsføring og internasjonalisering er fremdeles et satsingsområde, men må tenkes som et
langsiktig prosjekt. I 2014 har det vært gjennomført et prosjekt mot Thomas Mann museet i
Litauen. Det er usikkerhet om dette blir videreført, og det vurderes å ta mer spesifikke
kontakter mot Tyskland, Lübeck og Berlin. Ellers deltar Nordlandsmuseet også i
markedsnettverk rettet mot internasjonal turisme.
Å få en stabil driftssituasjon ved Hamsunsenteret har vært en prioritet i 2014, og det vil bli
forsterket i 2015. Kontorsituasjonen og arbeidsforholdene for de ansatte har vært et viktig
fokusområde. Vi er nå inne i en prosess hvor det skal bygges en ny kontorfløy finansiert av
Nordland fylkeskommune.
.
Kjerringøy handelssted er styrket i 2014 gjennom økt bemanning på driftssiden. Dette har en
positiv effekt på kapasitet og tilbud. Sesongen viser en økning på 25 % i antall besøkende, og
vi har også gjennomført en ambisjon om å ha delvis helårsåpent. I høst har det vært åpent hver
torsdag og lørdag, i tillegg til spesielle arrangementer og bestillinger. Dette videreføres i
2015.
Formidlingsarbeidet har vært svært viktig i Nordlandsmuseet i 2014, noe publikumsøkningen
viser. Det arbeides mye med å utvikle opplevelser for de besøkende, gjennom ulike
formidlingstiltak, arrangementer og gjennom hvordan vi utøver vertskapsrollen.
Vandreutstillingen «Stolen på Steig» ble realisert i et samarbeid mellom Nordlandsmuseet og
Universitetet i Nordland. Sentralt i utstillingen er lagmannstolen fra Steigen (1700-tallet).
Utstillingen var Nordlandsmuseets bidrag til Grunnlovsjubileet. Utstillingen er blitt godt tatt i
mot, og har vært på vandring i Nordland fylke siden åpningen i Steigen den 17. mai. En
mindre versjon av utstillingen har vært vist på Bryggen museum i Bergen, og denne er nå
utstilt hos Riksantikvaren i Oslo. «Stolen på Steig» vil også være på turné i 2015.
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Utstillingen formidler kunnskap omkring utviklingen av folkestyre i Norge, og tar for seg den
lange utviklingen fra eldre jernalder, via middelalder og fram til 1814, og spør om noen sider
ved grunnloven må forstås i lys av Norges historie i disse epokene. Samtidig setter den fokus
på Steigen som maktsenter i Nord-Norge gjennom 1500 år.

Utover sommeren ble utstillingen vist på Nordlandsmuseet i Bodø og Hamarøy.
Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum
Nordlandsmuseet har i 2014 arbeidet med et forprosjekt for et Jektefartsmuseum i Bodøsjøen.
Forprosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune gjennom DA-midler, Bodø kommune og Salten
regionråd. Målsettingen med forprosjektet har vært å bringe det frem til en søknad til Staten ved
Kulturdepartementet om tilskudd til nasjonalt kulturbygg med frist den 1. mars 2015. I et nasjonalt
kulturbygg skal Jektefartsmuseet fortelle og formidle historien om den nasjonale betydningen
nordlandshandelen, med Jekten som fremste kulturbærer, har hatt for den nasjonale
verdiskapningen, internasjonale forbindelser og den særegne norske kystkulturen. Gjennom 500 år
foregikk Jektefarten, og den nasjonale betydningen er sterkt underkommunisert, og trenger et løft
for å bli synlig, nasjonalt og internasjonalt.
Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum, er sentrert rundt den eneste bevarte, originale jekta som
gikk i Nordlandshandel. Jekta Anne Karoline ble kjøpt av Nordlandsmuseet i 1956. Det har siden vært
en ambisjon om å kunne formidle den bedre for besøkende og andre interesserte. Det har vært
utallige forsøk på å gjøre dette, men det har ikke lyktes. Nå håper Nordlandsmuseet på en løsning.
Det foreliggende prosjektet er estimert til ca. 100 mill. kroner.

Strategi og organisasjonsutvikling
Et viktig arbeid som ble gjennomført i 2014 var Strategiplan 2015 – 2020. Planen skal være et
overordnet planverk for Nordlandsmuseet og førende for hele virksomheten i det konsoliderte
museet. Arbeidet med strategiplanen ble innledet på et styreseminar i desember 2013 og fullført
høsten 2014. Den årlige museumsplanen skal forankres i denne strategiens målformuleringer og
satsingsområder.
6
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Strategiplanen tar utgangspunkt i de fire fokusområdene som står beskrevet i Stortingsmelding nr. 49
2008/2009, hver med sitt hovedmål; Forvaltning, forskning, formidling og fornying. I tillegg
beskrives ytterligere to fokusområder: Forankring og organisasjon og økonomi.
Kyst- og fiskerikultur, Bodø bys historie, industrihistorien i Salten, Krigshistorie med vekt på
krigsfangenes historie, det samiske Salten og litteraturarven etter Knut Hamsun peker seg ut som
tematiske, faglige og strategiske satsningsområder. Mål og tiltak knyttet til disse temaene er
integrert i de seks fokusområdene.
Det ble også igangsatt et prosjekt for organisasjonsutvikling i 2014. Prosjektet er utledet av arbeidet
med strategiplanen, og skal arbeides med videre i 2015.

Resultat
Også i 2014 vil det være et overskudd i Nordlandsmuseet. Årets overskudd er på kr. 651 671. En
ambisjon om å styrke egenkapitalen gjennom stram økonomistyring er bakgrunnen. Noe reduserte
lønns- og personalkostnader i forbindelse med vakanser og sykemeldinger er også en årsak til
overskuddet.
(Foto: Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet)

4 Publikum og aktivitet
Det totale besøkstallet viser at i overkant av 90 555 besøkte Nordlandsmuseet 2014. Dette gir en
økning på 10 % sammenlignet med året før. Andel betalende besøkende er økt med 15 %. I antall
besøkende er Kjerringøy handelssted og Hamsunsenteret i en veldig positiv fremgang med en
besøksøkning på rundt 25 %. Kjerringøy handelssted har en økning på hele 69 % siden 2010, og er
7
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den attraksjonen i Nord-Norge som har hatt størst økning i antall prosentvis besøk i henhold til
Nordnorsk reiselivsstatistikk de siste fem år. Også Fauske bygdetun utmerker seg med en betydelig
besøksøkning i 2014. Det er i hovedsak fornying av formidlingen, og et opplegg rundt utstillingen
«Eventyrlig» som har bidratt til dette for Fauske sin del.

Hamarøy

2014

2013

%-vis

Sum

Sum

endring

21 955

17 691

24

Billettsalg / tellinger

Knut Hamsun barndomshjem

1 597

1 147

39

Billettsalg / tellinger

Hamarøy bygdetun

3 143

5 592

- 44

Billettsalg / tellinger

Batterie Dietl

2884

2 085

38

Billettsalg / tellinger

Steigen bygdetun

1883

3 082

-41

Billettsalg / tellinger

Stolen på Steig

1058

Hamsunsenteret

Steigen

Sørfold

Metode benyttet

Billettsalg / tellinger

Husmannsplassen Kjelvik

967

1 047

-8

Billettsalg / tellinger

Sørfold museum

599

428

40

Billettsalg / tellinger

Fauske bygdetun

5436

3 536

54

Billettsalg / tellinger

425

518

-18

Billettsalg / tellinger

Sulitjelma gruvemuseum

1570

1 490

5

Billettsalg / tellinger

Saltdal

Saltdal museum

3175

3 009

8

Billettsalg / tellinger

Beiarn

Beiarn bygdetun

2044

2 187

-7

Billettsalg / tellinger

Gildeskål

Gildeskål kirkested

1533

1 652

-10

Billettsalg / tellinger

Meløy

Ørnes handelssted
Nordlandsmuseet/Bodøsjøen
friluftsmuseum

2552

3 385

-25

Billettsalg / tellinger

18 770

17 880

8

Billettsalg / tellinger

5611

6 035

-7

Billettsalg / tellinger

15403

12 275

25

Billettsalg / tellinger

90 555

83 039

10

Fauske

Sulitjelma besøksgruve

Bodø

Løp gård
Kjerringøy handelssted
Totalt

Aktiviteter
Nordlandsmuseet har et allsidig tilbud av formidlings rettet mot ulike målgrupper. Her kommer noen
smakebiter.


Det har vært arrangert 129 åpne møter, foredrag og arrangementer. 30 konserter har vært
arrangert, og 22 skuespill har blitt vist i 46 fremføringer.



Ved Nordlandsmuseet i Bodø ble det holdt Duodjeverksted for barnehagebarn en hel uke i
forbindelse med Samisk uke.



Historiske vandringer både med og uten dramatisering har hatt mange besøkende.
”Edvarda i Pans skoger” ved Hamsunsenteret, Byvandring i Bodø, Eventyrvandringen ved
Fauske bygdetun, Historisk vandring i Kjelvik og Vandring i Blixland er gode eksempler på
dette.
8
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Under Litteraturfestivalen på Hamarøy dukket Hamsunsenterets Buick opp rundt om i
bygda, med teatertablåer og forfattermøter.



I år arrangerte vi Skrømtkvelder ved flere anlegg. Vi brukte mye tid på innsamlingsarbeidet
og bearbeiding. Dette i nært samarbeid med lokale ildsjeler og fortellere. Det ble fulle hus
overalt. Flere fortellerkvelder, både med og uten skrømt, arrangeres til neste år.

Utstillinger



Vandreutstillingen ”Stolen på Steig” ble realisert i et samarbeid mellom Nordlandsmuseet og
Universitet i Nordland. Dette ble vår største produksjon i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
Se mer info om Grunnlovsjubileet nedenfor.
”Kraft i Kobbelv” er en egenprodusert stasjonær utstilling ved Kobbelv vertshus. Store
plakater er montert langs en vandresti utenfor vertshuset. Her får du et innblikk i
krafthistorien i området helt fra okkupasjonen under andre verdenskrig til dagens
kraftproduksjon. Utstillingen er et samarbeid mellom Statkraft, Nordlandsmuseet, Sørfold
Lokalhistorielag og Kobbelv vertshus.

Flere av våre museer har hatt gjeste- og vandreutstillinger, samt mindre egenproduserte
utstillinger:
Bodø
Duodji in my heart
Vandreutstilling fra Riddu Duottar museet i Karasjok
En rød tråd
Tekstilkunstner Wenche Nilsen
Stolen på Steig
Egenprodusert utstilling i samarbeid med UiN
Sovjetiske krigsfanger i Bodø
Falstadsenteret
Julekort utstilling
Egenprodusert
Kjerringøy
Grunnlovsjubilèutstilling
Arkiv i Nordland
Kjerringøyarkivet
Egenprodusert
Hamarøy
Maleriutstilling
Svein Johan Reisang
Steigen
Stolen på Steig
Vandreutstilling i regi av museet og UiN

Fauske

Sørfold

Meløy

Saltdal
Beiarn

Eventyrlig – Gamle fortellinger
i ny drakt
Tysk hverdag og krigsfangers
liv
Trolltegningsutstilling
I gamledager / eventyrlig
Kraft i Kobbelv

Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet

Grunnlovsjubilèutstilling
Vi møtes på kaia
Levd liv
Stolen på Steig

Arkiv i Nordland
Arkiv i Nordland
Arkiv i Nordland
Vandreutstilling

Beiarn 200 år
Under overflaten

Historielaget i Beiarn
Gry Hege Johansen

Egenprodusert ut fra Dks`n ”Eventyrlig”
Barnehagebarn fra Bodø, Fauske, Sørfold og Saltdal
Stasjonær utstilling ved Kobbelv verthus

9
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Gildeskål

Grunnlovsjubileet
Elias Blix

Vandreutstilling

Foredrag
Formidling av egen og andres forskningsresultater og ny kunnskap er en viktig del av
publikumskontakten til Nordlandsmuseet. Museet arrangerer foredragskvelder ved alle sine anlegg
med variert tematikk og godt besøk.
Flere av museets ansatte har bidratt med foredrag ved seminarer, konferanser og andre lokale
tilstelninger. Egne ansatte har bidratt i flere av kommunene i Salten med egne foredrag, samt på
ulike seminarer og konferanser.
Her kan nevnes «Norske soldater i tysk tjeneste» ved Harry Ellingsen, «Helleristninger i Nordland»
ved Karina Krogh, « Enevold Falsen i Steigen», Eva Ditte Donat «Tysk jenbaneprosjekt», Finn
Rønnebu, «Berømt og Fordømt», Bodil Børset og « Den bannlyste Bruunslekta», Oscar Berg.
Innleide foredragsholdere og tema har vært mange og temaene allsidig. Vi nevner: Samiske slekter i
Steigen, ved Petter Berg Mikkelsen, CM Falsen ved Marthe Hommerstad, ”Rassianatten på
Jakobsbakken” med Odd Rørvik og ”Historiske hager i Salten” ved Dagfinn Grønbech.

DKS og skoleformidling
Nordlandsmuseet har en omfattende portefølje av formidling til barn og unge gjennom både Den
kulturelle skolesekken og andre formidlingsopplegg tilpasset skoler og barnehager.
Kommune/anlegg

Tema

Trinn

Periode

Bodø

Gamle dager
Frøknene på Løp
Hold kjæft, vær deilig!
Turnerte i Nordland

1.trinn
3.trinn
9. trinn

April/mai
August/sept
Vår / høst

4.trinn

Mai

5.trinn
9. og 10.trinn
2, 4, 6, 8 og
10 trinn
1.trinn
vg
vg
2.-3.trinn
Små- og
mellomtrinn

Februar
Mai
Juni

Kjerringøy
Fauske

Møte med Nordlandsmuseet
Klungset Leir
Eventyrlig

Gildeskål
Meløy

Jentine

Jul og juletradisjoner
Laksådalen Molybdengruver
Kystkultur
Gammeldags skole
Helleristninger

Desember

Mai
April-mai
10
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Beiarn

Jul og juletradisjoner

1 – 10.trinn

Desember

Kvernsteinsbruddet
Blodveien
Gamle dager i Kjelvika
Spor av krig i Klungset leir

7. trinn
9.trinn
Småtrinnet

Mai
Mai/juni
Mai
Mars

Saltdal

Sørfold
Steigen
Hamarøy

Ordlaboratorium
Småtrinn
Tekstrom – åpne heldagstilbud Ungdomstrin
net
Modernismedager VG3
heldagstilbud

Vår

Alle museene har hatt besøk av ulike grupper som får pedagogisk veiledning og omvisninger.
Barnehagene i Bodø og på Hamarøy er ofte innom museene, og deltar i ulike tilpassa aktiviteter. På
Fauske bygdetun benyttes tilbud både for barnehager, SFO, videregående skoler og andre
målgrupper. I Saltdal er det etablert samarbeid med førskolen som besøker Kvernsteinsbruddet i
Saksenvika.

Opplevelsesprodukter
Nordlandsmuseet har i flere nettverk de senere årene som har til hensikt å utvikle
opplevelsesprodukter overfor et mer kommersielt marked. Dette har vi hatt fokus på i 2014, samt
produktutvikling av eksisterende og nye tilbud, økt markedsføring og det å nå ut til nye målgrupper.
Kjerringøy handelssted, Hamsunsenteret og byvandringer i Bodø er etablert som kjente og etterspurt
produkter for flere samarbeidspartnere. Vi registrerer økende interesse for disse produktene og vil
gjennomføre en analyse av utviklingsmuligheter, nye målgrupper og markedskanaler for enda større
inntjening på disse produktene i 2015, da de representerer en vesentlig mulighet for økt
egeninntjening.

Grunnlovsjubileet
Det nasjonale grunnlovsjubileet er markert på flere måter innenfor Nordlandsmuseets organisasjon.
Den største markeringen har vært vandreutstillingen ”Stolen på Steig”.
«Stolen på Steig» ble realisert i et samarbeid mellom Nordlandsmuseet og Universitet i Nordland.
Rettshistoriker Miriam Tveit (UiN), arkeolog Petter Snekkestad (NM) og Eva – Ditte Donat (NM),
museumskonsulent i Steigen, har lyktes med å realisere et faglig fundert og samtidig publikumsrettet
og optisk tiltalende utstilingskonsept. Utstillingen formidler kunnskap omkring utviklingen av
folkestyre i Norge. Utstillingen tar for seg den lange utviklingen fra eldre jernalder, via middelalder og
frem til 1814, og spør om noen sider ved grunnloven må forstås i lys av Norges historie i disse
epokene. Samtidig setter den fokus på Steigen som maktsenter i Nord Norge gjennom 1500 år.
Utstillingen er blant annet vist på Loftr Vikingmuseet, UiN og ved Forskningsdagene i Storvågan.
Utstillingen er etterspurt og vises på en rekke steder i 2015.
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«Hold kjeft, vær deilig! Kvinner skal tie i forsamlinger» er et samarbeidsprosjekt mellom de
konsoliderte museene i Nordland og Nordland Fylkeskommune. Den ble vist for 9. trinn i hele fylket,
hvor det inspireres til forskning omkring demokratibegrepet og likestilling. Ferdigstilt høst 2014.
«Hagefesten 1814» er et prosjekt utviklet av Kjerringøy Handelssted sammen med Kjerringøy
Teaterlag. «Hagefesten 1814», er en dramatisert fest i Kjerringøygårdens hage i anledning
grunnlovsjubileet. Gjestene inviteres med på en hagefest sommeren 1814. Herskapet på Kjerringøy
har invitert gjester fra fjern og nær, og serverer kaffe og rabarbradessert i hagen. Gjestene er
selvfølgelig opptatt av de nylige begivenheter på Eidsvoll, men like mye av blokade og nødsår, og ikke
minst sommerens rykter om romanser og andre spennende ting på den sosiale scene. Festen er alle
med på, og gjestene må gjerne ha på seg tidsriktige klær. Mange lokale frivillige er med å sette
stemningen, og deltar i tablåene.
I forbindelse med Grunnlovsjubileet holdt Marthe Hommerstad foredrag i Steigen og Bodø om” liv og
virke til Christian Magnus Falsen”. I Gildeskål holdt Oscar berg foredrag om ” Gildeskål anno 1814”

5 Markedsarbeid
I løpet av 2014 har fokus vært rettet i forhold til å markedsføre våre aktiviteter og vår eksistens i
forhold til ulike medier. Målsetting i forhold til media er økt og hyppig synlighet av
Nordlandsmuseets aktiviteter. Det er satset på god pressekontakt, og det er sendt ut
pressemeldinger/presseinvitasjoner på alle våre aktiviteter av en viss størrelse.
Det er også langt ned mye arbeid på tilstedeværelse i alle former for regionale kalendre og
oppslagstavler på aktiviteter i vår regi. Vi er aktivt på bl.a. nordlending.no, visitbodo.com og egne
hjemmesider. Vi har i løpet av året hatt god redaksjonell mediedekning både i aviser, radio og tv.
Vi har også høy aktivitet på bruk av sosiale media som Facebook.

Sosiale medier
Vi har i hovedtrekk benyttet Facebook som en kanal for å fremme/omtale våre tilbud og
arrangementer gjennom året. Gode bilder er blitt delt med de som følger oss på FB.
Ved utgangen av 2014 har vi totalt 6089 følgere på våre FB-sider. Vi har totalt fått 1890 nye følgere i
løpet av 2014.

Nettsider/web/e-billett
Våre nettsider benyttes til informasjon om våre tilbud, nyhetssaker og informasjon om våre
museumsanlegg, herunder åpningstider, sesong, billettpriser. Våre nye nettsider er besøkt av 119126
brukere (visits). Det er ennå en jobb å gjøre for at våre nye nettsider skal være komplett på innhold i
forhold til funksjonalitet som vi har tilrettelagt for gjennom design og oppbygging av siden. Dette vil
det bli arbeidet videre med i 2015.
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Summary by Month

Daily Avg

Month

Hits

Dec 2014 10135

Files

Monthly Totals

Pages Visits

Sites

KBytes

Visits

Pages

Files

Hits

8635

1450

471 3392

7796615

6599

20310

120901

141892

nov.14 18129 10065

1508

544 5964

18711296

16347

45247

301956

543890

Oct 2014 12915

9853

1501

452 5193

19048641

14039

46554

305467

400376

sep.14 14673

9557

1615

415 1608

3997017

3322

12926

76458

117386

aug.14 14557 11506

1611

369 7780

26946761

11457

49947

356701

451280

jul.14 17427 14766

1723

497 6958

33027720

15407

53415

457754

540255

jun.14 10553

7530

1019

237 3616

14546341

7136

30590

225919

316608

May
13362 10428
2014

1587

298 4941

19625782

9246

49198

323292

414243

apr.14 10661

8840

1592

240 4534

14729911

7207

47769

265200

319836

mar.14

8273

1802

358 5125

17798695

11104

55881

256484

291318

feb.14 14756 12621

1929

307 4919

21530643

8618

54028

353393

413188

jan.14 11378

2655

278 4383

19315325

8644

82332

280709

352745

Totals

9397

9055

217074747 119126 548197 3324234 4303017

Vi benytter E-billett, som er et elektronisk billettsystem. Systemet med e-billett er integrert både på
våre hjemmesider og våre facebooksider. Systemet er lett å bruke og gir betydelig bedre
kundeservice fra vår side.
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Samarbeidsprosjekter:
Nordlandsmuseet har i 2014 vært engasjert i markedssamarbeid med:
 Markedsrådet Kjerringøy – sammenslutning av aktører lokalisert på Kjerringøy hvor
anleggsleder har hatt en pådrivende og aktiv rolle.
 Reiseliv i Hamsuns rike – et samarbeid mellom opplevelse/reiselivsaktører i Hamarøy.
Reiseliv i Hamsuns Rike er ved utgangen av 2014 ikke aktiv.
 Opplevelsesnettverk Nordland – et samarbeidsnettverk med reiselivsbedrifter i
Saltenområdet som har visjon om å skape opplevelser i verdensklasse. Både Hamsunsenteret
og Nordlandsmuseet deltar – Hamarøy, Kjerringøy og Bodø deltar.
 Cruisenettverk. Reiselivsaktører i Salten som arbeider for å bygge opp tilbud til
cruiseselskaper og Bodø som foretrukket havn for cruisebesøk.
 Grunnlovsjubileet – nasjonalt prosjekt hvor vi har hatt utstillinger og tilbud gjennom hele
året.
 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.
Markedssjef og direktør ved Hamsunsenteret har deltatt i nettverksmøter. Formelt er det
Hamsunsenteret som står som medlem i InnOpp.
Alle samarbeidsprosjekter er viktige arenaer for å styrke vår posisjon som opplevelsesprodusent og
kulturformidler. Vi ser også at samarbeidsarenaer generer besøk til våre anlegg. Spesielt gjelder dette
Kjerringøy handelssted.
I løpet av 2014 har vi opplevd en økende interesse både lokalt og regionalt for samarbeid med
Nordlandsmuseet, og vi oppfattes i større grad som en viktig medspiller og aktør på sentrale
utviklingsarenaer.

Foldere / trykksaker/ plakater / skilt:
Det er produsert over 80 plakater, foldere og produktark i løpet av 2014. Dette omfatter de fleste av
våre arrangementer og tilbud gjennom året. Det produseres årlig foldere for bl. a. Kjerringøy
handelssted, Hamsunsenteret, Løp gård, og vi deltar på ulike kart og trykksaker. Arbeidet med å
fornye og oppdatert eget brosjyremateriell fortsetter. Det er produsert postkort til Kjerringøy.
Nye skilter med QR-kode er utarbeidet og kommet på plass på alle bygg i Bodøsjøen friluftsmuseum.

Arbeidstøy:
Det er ikke anskaffet noe nytt i forhold til arbeidstøy i 2014.

Annonsering/Presse:
Vår hovedmengde av avisannonser er kjørt i sesong på sommeren. I tillegg kommer oppføringer og
annonsering i kataloger og magasiner. Annonsene produseres selv eller gjennom Frantz
annonseservice. Dette omfatter alt fra små annonser til serier med helsiders annonser gjennom
sesongen. Vi annonserer også digitalt på noen nettsteder, i ombordmagasinene på hurtigruten og på
Widerøe, og på skjermer på ferger i regionen. Det har gjennom året vært annonsert i ulike media.
Arrangementer er annonsert i lokale aviser, og vi er representert i ulike kataloger for reiseliv og
14
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museumsdrift, både nasjonalt og internasjonalt. Vår hoved-annonsering for reiselivet er i Reiseguide
Nord-Norge, Bodøguiden og Venture Norway.
Vi har hatt god dekning på aktuelle saker og arrangementer i media gjennom 2014. Det gjelder både i
avis, radio, tv og på nett. Nordlandsmuseet jobber langsiktig med dette og er stadig litt mer synlig i
kulturbildet i regionen.

Intern kommunikasjon
Felles aktivitetskalender benyttes og danner grunnlag for markedsarbeidet.
Måloppnåelse
Omdømmebygging
Nordlandsmuseets synlighet
Nye nettsider
Allianser / samarbeid
Jektefartsmuseet planarbeid

Pågår, prosessen fortsetter
Betydelig bedret, er en kontinuerlig prosess
Byttet leverandør, skal utvikles videre
avtaler fornyet og nye inngått - arbeid prioriteres
Pågår, og prioriteres.

6 Forvaltning av samlinger
Gjenstands- og fotosamling
Hovedmålet i 2014 var:










Utarbeide en oversikt over de ulike samlingene, og utarbeide en plan for organisering i
kategorier, tematisk plassering og beskrivelser.
Evaluere magasinforholdene og lage en handlingsplan for utbedringer.
Aktualisering av samlingene i forhold til Nordlandsmuseets strategiske plan.
Samarbeide med Universitetet i Nordland om Wikipedia-artikler. Integrere gjenstander på
Steigen i utstillingen Stolen på Steig.
Søke midler til forskning i og organisering av samlingene.
Legge ut fotosamlinger på DigitaltMuseum.
Synliggjøre og tydeliggjøre samlingene på nettsidene våre.
Påbegynne arbeidet med å finne gjenstander til ny byutstilling i P116.
Utarbeide samlingsplaner for Jektemuseum og evt. Båtbyggermuseum.

Arbeidet med samlingsplanen ble fortsatt i 2014. Nå er oversikten over gjenstandssamlingene ved de
fleste av anleggene på plass. Standardutstyr til gjenstandsregistrering er kjøpt inn.
Prosjektet «Synlig på Wikipedia» i samarbeid med UiN og Wikimedia Norge ble påbegynt. Hensikten
har vært å utvikle artikler på norsk og engelsk om museets samling (F. eks. Kjerringøy handelssted,
runebomma fra Bjørsvik, jekta Anna Karoline). Studenter, wikipedianere og museets ansatte har
nyskrevet, oversatt og forbedret artikler. I tillegg har Nordlandsmuseet sett på muligheten for
masseopplasting av høyoppløselige foto under CC-lisens. Dette arbeidet, samt skrivingen av en
tidsskriftartikkel om museer og Wikipedia, fortsetter i 2015. I oktober avholdt Nordlandsmuseet et
halvdagskurs, «Wikipedia i kulturinstitusjonene», med deltakere fra hele Nordland.
15
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Museet utarbeidet en søknad til Kulturrådet i samarbeid med Helgeland museum om midler til et
treårig forvaltningsprosjekt: «Prioritering i bygninger».
Tre malerier fra Kjerringøy er blitt renset, retusjert og konservert av malerikonservator Backes i
Bodø. Arbeidet fortsetter i 2015.
Nettsaker om samlingene ble lagt ut på museets nettsider i august 2014.
Nordlandsmuseet har ikke fått skrevet handlingsplan for magasiner eller utarbeidet samlingsplan for
et eventuelt nytt Jektefartmuseum.

Fotosamling
Digitalisering av foto pågår ved de fleste anleggene. I år har vi lagt opp til systematisk scanning i
Prinsens gate 116 av prioriterte samlinger fra hele museet. Våre publiserte bilder er nå hektet på
minnebanken Europeana og tilgjengelig for et internasjonalt publikum
Samlingen etter Svolvær-fotografen Kristian Kanstad (ca. 4177 foto) ble ordnet og publisert på
DigitaltMuseum i september.
Ved slutten av året ble Hamarøy historielags fotosamling på 1475 foto ferdig digitalisert og lagt inn i
PRIMUS. Bildene publiseres i 2015.
Det er blitt laget en sammenstilling av de ni Salten-kommunenes Widerøe-samlinger der
forvaltningsansvaret nå er avklart. Brev ble sendt til de aktuelle kommunene med anmodning om at
negativene blir overdratt til Nasjonalmuseet slik at de kan sikre dem.

Arkiv
De største arkiv-samlingene ligger hos Nordlandsmuseet i Bodø og ved Finneidarkivet på Fauske
Bibliotek. Kjerringøy-arkivet i Bodø ble innlemmet i Norges dokumentarv (UNESCO). Ordning og
registrering av arkivet etter Ankerske Marmorforretning ble avsluttet i januar 2015. Dette var et
samarbeid med Arkiv i Nordland med ansetting av prosjektmedarbeider etter prosjektstøtte fra
Norsk Kulturråd. Samarbeidet har hevet kompetansen på bruk av ASTA i museet.

Bibliotek
Det er kjøpt inn en rekke historiske standardverk til biblioteket i Bodø for å oppdatere den faglige
bredden. Det er ikke satt av tid til å registrere bøker i Tidemann her.
Ved Hamsunsenteret har det vært en tilvekst på et antall bøker, registreres fortløpende.

Utlån
Tromsø Museum har lånt ringspennen fra Sølvskattfunnet i Rønvik i 2014. Spennen ble vist i
spesialutstillingen Viking i perioden 22.6-17.11 på Nasjonalmuseet i Danmark, København.
Våren 2014 (6. 3-22.6) er den sentral i British museum, London sin temautstilling Vikings – life and
legend.
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Nordlandsmuseets publiserte bilder ble i 2014 tilgjengelige på den europeiske minnebanken Europeana. Til høyre: Den nyskrevne artikkelen om Anna
Karoline på engelsk ble nominert og valgt til visning på forsiden av Wikipedia.

Fra utstillingen: Stolen på Steig
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Arbeid med gjenstander og foto
Hvor
Bodø

Anlegg

Løp
Kjerringøy

Diverse tidsriktige møbler

Hamarøy

Steigen

Fauske

Sulitjelma
Sørfold

Meløy

Beiarn
Gildeskål

Saltdal

Kommentar
Fortløpende digitalisering av fotosamling.
Oversikt over gjenstander og foto knyttet til jektefart i
forbindelse med nytt jektefartmuseum.
Widerøe-bilder klargjort for publisering, Kanstadsamlingen publisert.
Skriving av Wikipedia-artikler om runebomma, Anna
Karoline, Ludvig Filip-rommet.
Innledende plan for hvilke gjenstander som vil stilles ut
i ombygde P116 foreligger.
Ikke dokumentert arbeid med samlingene.
Nominasjon og innlemming av Kjerringøy-arkivet i
Norges dokumentarv (UNESCO).
Konservering av tre malerier i Hovedbygget, utført av
Stephanie Backes.
Bøker og brev scannet, blant annet pikebok publisert og
lagt inn på ISSUU.

Tilvekst
14
(taksidermi etter
Belmar Larsen)

Hamarøy bygdetun

Fotobevaringsprosjekt opprettet. 1475 foto digitalisert
og lagt inn i Primus.

Nei

Hamsunsenteret

Fortløpende registrering av nyankomne bøker

Ukjent antall
bøker

Batteri Dietl

Ikke dokumentert arbeid med samlingene

1
(melsekkmadrass)

Steigen bygdetun

Lagmannsstol synfart og gransket før utstillingen
«Stolen på Steig».
Ordning og registrering av arkivet etter Ankerske
Marmorforretning. Samarbeidsavtale med Arkivt i
Nordland og ansettelse av prosjektmedarbeider
(prosjektstøtte fra Norsk Kulturråd).
Publisering av gjenstander på DiMu, bl.a. skinnfellroser,
våpen og postkortsamlingen etter Kristine Oline Hansen
(366 stk.).
Foto: 711 digitalisert, 286 lagt inn i PRIMUS.
59 gjenstander registrert.
Ikke dokumentert arbeid med samlingene
Registrert 50 gjenstander i PRIMUS.
Oppdatering av metadata til 493 foto i PRIMUS (basert
på innhentede opplysninger).
Lydbånd etter Kvantoland sendt til NRK for
digitalisering.

1 (Skjøte)
1 (Nordlandsbåt)
(Samlet: 8078)

2
(Samlet: 7629)

Nei
29
Foto: 172
lysbilder etter
Kvantoland

Nye foto av gjenstander lagt inn i PRIMUS. Opprydding
og luking i PRIMUS.
Opprydding i «Låven», 20 m3 gjenstander flyttet til
bygdemuseet eller kassert.
Motoråttringen Teisten: Søknad til UNI og private
givere.
Opprydding i alle utbygg; kassasjon og flytting.
Fortløpende registrering av fotosamling, særlig
Widerøe. Publisering og innsamling av opplysninger via
Facebook.

Nei

Ikke dokumentert arbeid med samlingene

Nei

Nei
Nei
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7 Bygningsvern 2014
Nordlandsmuseet forvalter ca. 130 bygninger fordelt i 9 kommuner. Det er et varierende utvalg av
anlegg og bygninger, dette gir oss store utfordringer i forhold til vedlikehold og sikringsarbeid.
Det har vært et travelt år for våre håndverkere da et flott vær gjorde at vi fikk utrettet mye på
vedlikeholdssiden. Vi har gode håndverkere tilgjengelig for å innleie i sesongen, dette gjør at det blir
god kvalitet på det arbeidet som utføres. Stort sett alle våre anlegg er på et godt vedlikeholdsnivå,
men det er fortsatt utfordringer på noen av våre bygninger. Vi leide også ut håndverkertjenester, da
til restaurering av vinduer for Nordland fylkeskommune og Opplysningsvesenets fond.
Vi har i 2014 hatt gode økonomiske støttespillere i Kulturminner i Nordland, Sametinget, Norsk
kulturråd og Stiftelsen UNI.

HMS og internkontroll
Nordlandsmuseet har stort fokus på sikkerhet og miljø på alle våre anlegg. Sikringsplaner er
utarbeidet og disse skal være en del av internkontrollen i forhold til revidering og oppdateringer. Det
er nå montert brann og innbruddsalarmanlegg på alle våre sikringsverdige anlegg. Kontroll og
vedlikeholdsavtaler er etablert og følges opp. Det er gledelig å se at vi klarer å minimalisere feil og
mangler på det elektriske anlegget som følge av et jevnlig vedlikehold. Våre alarmanlegg er sårbare i
forhold til uvær, da spesielt lyn og torden. Alarmanleggene i Gildeskål og Steigen kollapset før jul på
grunn av dette. Manglende overspenningsvern på hovedfordelingen er hovedårsaken. Det vil her tas
en gjennomgang av alle anlegg for å sikre at dette ikke skjer igjen. Brannvernledere og verneombud
er etablert på de respektive anlegg. Vernerunder er dessverre ikke gjennomført i 2014. Det er ikke
utarbeidet gode nok rutiner for gjennomføring av disse, dette vil bli en prioritert oppgave i 2015.

Freda anlegg








Ørnes Handelssted i Meløy er på et godt vedlikeholdsnivå og her er det bare gjennomført
mindre arbeider. Orienteringsplaner med branninstrukser er utarbeidet og hengt opp ved
alarmanlegget.
På Hamsuns Barndomshjem ble maling av fasader på hovedhuset gjort ferdig i tillegg til noe
malearbeid på fjøsen.
Nordlandsmuseet reetablerte i 2012 den vestre kjellernedgang. Dette arbeidet fortsatte med
noe tilpasningsarbeid på døråpning. Ankeret som har i mange år har vært delvis nedgravd i
plena så dagens lys i sommer. Det ble da heist opp og lagt på naturstein hentet i Bodøsjøen.
Ellers ble det lagt inn fjernvarmerør inn til husvegg. Dett ble gjort i sammenheng med Bodø
kommunes arbeid med nye stikkledninger for vann og avløp inn til museet. Når
Nordlandsmuseet får klarsignal til en ombygging av 1.etasje vil det være mulig å knytte
museet til fjernvarmeanlegget.
På Kjerringøy Gamle Handelssted har det vært en ganske omfattende restaurering av
innvendige bygningsdeler i hovedhuset, bla. Ildsted og panel. Ellers har det vært et
omfattende arbeid med å få sprinkelanlegget godkjent i henhold til forskriftene. Dette er et
gammelt anlegg men skal nå tilfredsstille dagens krav. Ellers har det i sommersesongen vært
gjennomført et normalt vedlikehold på tak og fasader.
Restaurering av taket på driftsbygningen på Husmannsplassen Kjelvik startet i vår etter å ha
mottatt søkte midler fra Sametinget og Stiftelsen UNI. Stillas ble montert og torv og papp ble
fjernet. Ny papp ble lagt som sikring over vinteren. På taket på Fraukjelleren ble også torva
fjernet, det ble her lagt never som tekking. Dette ble gjort som et formidlingsprosjekt i
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forbindelse med Kjelvikdagen og kronprinsparets besøk der opp. Arbeidet med disse takene
vil avsluttes i 2015.



Øvrige anlegg



I Beiarn har det vært en del arbeid på tunet. Etter en befaring ble det konstatert råteskader i
noen trær. Med fare for nedfall ble disse kappet ned. Det ble også montert nye utebenker.
Båtoverbygget fikk nytt tak da torva holdt på å gli ut. Det ble her montert bølgeblikkplater.
Uthuset som fungerer som garasje for A-forden ble ryddet. Det ble deretter støpt nytt gulv
og dette ble utført av ildsjeler fra Beiarn. Ellers ble det gjort en del sikringstiltak, blant annet
ny takstige.
I Bodøsjøen knuses det hvert år en del ruter. Dette er et problem da det medfører en del
arbeid som vi skulle vært foruten. Ellers ble det ryddet skog nedenfor Hunstadhuset, dette
for å bedre utsikten for naboene. Ellers ble det utført normalt vedlikehold.
På Løp Gård ble det etablert et nytt toalett for betjeningen i 2.etg. Dette etter krav
framattilsynet. Det ble også montert nye brann og innbruddssentraler. De var nå moden for
utskifting etter en vannskade. Ellers ble det utført normale vedlikeholdsoppgaver.
På Fauske bygdetun ble fembøringsnaustet restaurert med oppjekking og forsterkninger i
konstruksjonen. Torva ble fjernet og ny papp ble lagt. Ellers ble det utført
restaureringsarbeid på vinduer på Knurvikhuset og Rødbrakka i tillegg til en del fasademaling.
Ellers en del vedlikeholdsoppgaver på tunet.
I Gildeskål er det foretatt nødvendige vedlikeholdsoppgaver både inne og ute, blant annet
ble det restaurert en del vinduer på Forpakterboligen. På Hamarøy bygdetun ble det
gjennomført en del restaurering på hovedhuset. Vegger ble malt og det ble montert nye
takrenner og nedløp. På bislaget ble lappheller demontert, ny papp ble lagt og stein
remontert.
På Saltdal bygdetun har det blitt utført mye vedlikehold på Skippergården. Veggfasader er
malt, vindusrammer og dører er kjørt til Fauske bygdetun for restaurering. Takstein er
rengjort med høytrykksspyler og mønekam er utskiftet. På Gullbakkgården ble hovedhuset
malt i tillegg til at det ble utført en del sikringsarbeid.
Sulitjelma besøksgruva fikk ny papp på taket over Grunnstullen i tillegg til vedlikehold og
sikringsarbeid ute og inne. På Gruvemuseet ble utvendige fasader og vindu malt. På grunn av
dårlig vanntrykk inn til bygningen ble det her lagt inn ny vannledning.
I Steigen er det foretatt normalt vedlikehold. Vinduer er kjørt til Fauske bygdetun for
restaurering. Ellers normalt vedlikehold.
I Meløy ble det gjort et omfattende vedlikeholdsarbeid på bygdetunet. Vinduer er restaurert
og fasader malt. Utvendige trapper er reparert og kvernhuset har fått nytt taktekke.
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8 Forskning og kunnskapsproduksjon
Forskning og kunnskapsutvikling skal være det faglige grunnlaget for innsamling, dokumentasjon og
formidling ved Nordlandsmuseet.
Universitetet i Nordland er en viktig samarbeidspartner for Nordlandsmuseet. Det arbeides med å
formalisere samarbeidet, blant annet gjennom en samarbeidsavtale og samarbeidsprosjekter.

Forskningsprosjekter
Det største forskningsprosjektet i Nordlandsmuseet er knyttet til et samarbeid med Universitetet i
Nordland gjennom forskningsprogrammet Hamsun i Nordland. Prosjektet går over 4 år frem til
midten av 2017. Stipendiat er ansatt, og Bodil Børset og Alvhild Dvergsdal har tilknytningsstillinger
ved UiN. Prosjektet går frem til 2015. I 2014 ble det startet opp nettstudiet «Hamsun i skolen» ved

Hamsunsenteret.
I 2013 ble det gjennomført et grubleseminar i og rundt Gildeskål gamle kirke. Resultatet ble publisert
i boken: «Gildeskål gamle kirke, Marmorkirka ved nordvegen" høsten 2014. Nordlandsmuseet var
sterkt involvert i prosjektet, og er representert i boken med to forskningsbidrag, fra henholdsvis
Oscar Berg og Petter Snekkestad.

I tillegg er det gjennomført følgende forskning:










Wenche Spjelkavik hadde permisjon i deler av 2014 for å arbeide for Universitetet i Tromsø i
prosjektet «Brennpunkt nord». Prosjektet har sitt utspring ved UiTs avdeling for samiske
studier, og innebærte artikkelskriving og kildeinnsamling fra Pitesamisk område, med
utgangspunkt Sulitjelma.
Karina Krogh fullførte sin mastergrad i kulturminneforvaltning ved NTNU. Avhandlingen
undersøker hvordan den nasjonale museumsreformen ble gjennomført i Nordland fylke.
Erika Søfting deltar i forskningsprosjektet AltPro sammen med Nordlandsforskning.
Prosjektet handler om bruk av alger og marine vekster i dyrefor, og etnolog Erika Søfting
deltar på et lite delprosjekt der hun skal kartlegge og formidle kunnskap om tradisjonell bruk
av tang og tare i dyrefor. Feltarbeid på Røst gjennomført i oktober 2014, prosjektet fortsetter
inn i 2015.
Masterstudent Solveig Øvergaard Aas fra NTNU var på feltbesøk på Kjerringøy i oktober, og
skriver sin masteroppgave i historie om Anna Elisabeth Sverdrup i et kjønnsperspektiv.
Prosjektet «Synlig på Wikipedia» i samarbeid med UiN og Wikimedia Norge ble påbegynt.
Hensikten har vært å utvikle artikler på norsk og engelsk om museets samling (F. eks.
Kjerringøy handelssted, runebomma fra Bjørsvik, jekta Anna Karoline). Studenter,
wikipedianere og museets ansatte har nyskrevet, oversatt og forbedret artikler. I tillegg har
Nordlandsmuseet sett på muligheten for masseopplasting av høyoppløselige foto under CClisens. Dette arbeidet, samt skrivingen av en tidsskriftartikkel om museer og Wikipedia,
fortsetter i 2015. I oktober avholdt Nordlandsmuseet et halvdagskurs, «Wikipedia i
kulturinstitusjonene», med deltakere fra hele Nordland.»
Eva Ditte Donat samlet inn informasjon rundt Christian Falsens barndomsår i Steigen og
formidlet dette under et foredrag i Steigen og senere på Hamsunsenteret.
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Eva Ditte Donat og Finn Rønnebu har gjort et større arbeid for å dokumentere fangeleirene i
Salten. Dette prosjektet skal inngå i Narviksenterets dokumentasjonsprosjekt av
krigsfangeleirene i Nord-Norge og er under sluttføring.
I Fauske har det vært arbeidet spesielt med privatarkivet etter Ankerske Marmorforretning,
der det er påbegynt en artikkel om bedriftens historie. I tillegg er det gjort en del
dokumentasjonsarbeid i forhold skinnfellroser og et pyntebrett fra egen samling fra kong
Fredrik den 5 sin tid. Det er i 2014 også startet ett innsamlingsarbeid omkring immateriell
kulturarv fra hele Salten.
I Sørfold har det vært gjort en del dokumentasjonsarbeid i forberedelsene til utstillingen
«Kraft i Kobbelv» med tema kraftutbygging. Det har også vært jobbet med å kartlegge den
lokale krigshistorien bruk i DKS Spor av krig og omvisning på Røsvik kystfort sommeren 2015.
I Sørfold er det også innledet et arbeid om et forskningsprosjekt i samarbeid med Arran om
den samiske offerplassen i Mørsvikbotn.
Oscar Berg i Gildeskål har, i tillegg til å være pådriver i seminaret og boken om kirkestedet:
o Også utarbeidet bakgrunnsopplysninger til kirkespillet «den mørke arven» i
Gildeskål.
o Laget en sammenfatning av kystriksveiens historie til et formidlingsopplegg, basert
på foto, litteratur og primærkilder
o Satt sammen et formidlingsopplegg om øya Femris i 1914, basert på bilder og
primærkilder (100-års jubileum for skolebygningen)
o Utarbeidet et formidlingsopplegg om «den forbannede Bruunslekta» basert på
gjenstander, skriftlige kilder og muntlig tradisjon.
o Utført et arbeid om befolkningsutviklingen i Nordfjorden 1801 til 1900, og undersøkt
påstanden om at befolkningsveksten skyldes innflytting fra Sør-Norge, særlig
Trøndelag og Vestlandet.
Stolen på Steig var Nordlandsmuseets bidrag til Grunnlovsjubileet og ble til i et samarbeid
med Universitetet i Nordland. Utstillingen førte blant annet til et forskningsseminar ved UiN,
den 5. november 2014: «Tinget som demokratisk møtested før 2014». Resultatet skal
publiseres i tidsskriftet Heimen i 2015.

9 Nasjonale museumsnettverk
Nordlandsmuseet er deltakere i bergverksnettverket og litteraturnettverket, nettverk for fiskeri – og
kystkultur og i fotonettverket. Vi er også medlemmer i nettverket for museumsledere og
reiselivsnettverket i regi av hovedorganisasjonen Virke.

Internasjonalisering
Nordlandsmuseet har fulgt opp samarbeidet med Litauen i 2014. Det ble ikke gitt økonomisk støtte
til samarbeidet mellom Hamsunsenteret og Thomas Mann museet, men det har vært andre initiativ
knyttet til samme region i Litauen. Konkret et foreslått prosjekt om båtbyggertradisjoner i
henholdsvis Litauen og Nordland. Prosjektet er utarbeidet, men søknadsprosessen er ikke avsluttet.
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10 Fornying
Det er arbeidet med fornying i alle ledd av Nordlandsmuseets organisasjon.
Museet skal arbeide planmessig med faglig fornying, videreutvikling og profesjonalisering slik at vi er
oppdaterte og aktuelle i alle deler av virksomheten. I 2014 er det lagt vekt på utviklingsarbeid, og
fornying av formidlingen og bedre tilrettelegging har lagt grunnlaget for økt publikumsbesøk
Samarbeidet med bedriftsnettverk, destinasjonsselskaper og andre aktører fra reiselivssektoren i
regionen er videreført og forsterket.
Det er innført nye teknologiske løsninger gjennom et nytt økonomi- og regnskapssystem, og dette
blir videreutviklet i 2015.
Nordlandsmuseet har arbeidet planmessig med å utvikle nye museumstilbud. I 2014 har det vært et
sterkt fokus på et forprosjekt til et nasjonalt jektefartsmuseum i Bodøsjøen. Det er også arbeidet
med planer for ominnredning og ombygging av deler av Nordlandsmuseet i Prinsens gt. i Bodø.

11 Årsregnskap 2014
Til revisjon. Kommer.
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