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OM NORDLANDSMUSEET

Stiftelsen Nordlandsmuseet er en konsolidert museumsorganisasjon for de 9 kommunene i
Saltenregionen i Nordland. Nordlandsmuseet forvalter til sammen 19 museumsanlegg med
samlinger fordelt på over 130 bygninger, om lag 50 000 gjenstander, ca. 230 000 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. Hovedkontoret er lokalisert i Bodø.
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.
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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 2016 vært til sammen 39,7 lønnede årsverk i Nordlandsmuseet.
Sykefraværet har vært på 7,9 % i 2016.
HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i samarbeidsutvalgets og
arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hovedtillitsvalgt, verneombud,
direktør og administrasjonssjef. NAV og Stamina bedriftshelsetjeneste deltar på møtene i AMU.
AMU har hatt 4 møter i 2016. Egen årsmelding er utarbeidet og lagt frem for styret.
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HOVEDTREKK 2016

Det totale besøkstallet viser at 84 435 besøkte Nordlandsmuseet 2016. Det er litt færre enn
besøkstallet for 2015, som var på 85 535.
Nordlandsmuseet har vært inne i en omstillingsfase i 2016.
Fra årsskiftet ble ny organisasjonsstruktur gjort operativ. Den faglige virksomheten er nå
organisert i tre avdelinger, som er geografisk og tematisk definert. I tillegg ble det i løpet av året
etablert en FDVU-avdeling, som har ansvar for forvaltning av bygningsmassen med hensyn til
drift, vedlikehold og utvikling av denne både inne og ute.
Det er også etablert et eget næringsselskap i Nordlandsmuseet, som har fått navnet
Makalaus AS. Arbeidet med utvikling av den kommersielle delen av virksomheten blir
videreført.
På oppdrag fra Nordland fylkeskommune ble det sluttført et forprosjekt om samlingsforvaltning
i Nordland. Forprosjektet konkluderte med å etablere et samarbeid mellom Museum Nord,
Helgeland Museum, Norsk Luftfartsmuseum og Nordlandsmuseet. Samarbeidet,
Samlingsforvaltning Nordland 2020, er tenkt som et fireårig prosjekt, og det ble søkt om midler
fra Kulturdepartementet (KUD). Statlig finansiering ble ikke oppnådd, men prosjektet fikk støtte
fra Nordland fylkeskommune, og blir videreført i 2017.
Arbeidet med samlingsforvaltning har vært en prioritet i 2016.
Prosjektet «Prioritering i bygningsmassen» og et samarbeidsprosjekt om privatarkiver, ledet
av Arkiv i Nordland, har bidratt til en helhet i dette arbeidet.
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Det største prosjektet i Nordlandsmuseet i 2016 var arbeidet med å realisere ANNA KAROLINE
Norsk jektefartsmuseum.
Prosjektet fikk investeringstilskudd fra KUD på kr. 4. mill. i 2016.
Både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har gjort forpliktende vedtak om finansiering.
15. juni 2016 ble det lagt ned grunnstein for det nye museet i Bodøsjøen.
Prosjektet skal bygges som en totalentreprise, og ble lagt ut som offentlig anbud før fellesferien.
Dessverre nådde prosjektet ikke helt i mål, og det har siden vært arbeidet med en revisjon av
byggeprosjektet. Målet er fremdeles at det nye museet skal stå ferdig i 2018, men med en viss
mulighet for at vi når 2019 før museet åpner for publikum.
Det er kontrahert utstillingsformgiver for prosjektet. Kontrakten gikk til Kvorning Design og
Kommunikation, som gjennomførte et forprosjekt i 2016. Det er også igangsatt et stort prosjekt
som er knyttet til istandsetting, bevaring og konservering av jekta. Oppdraget er gitt til Hardanger
fartøyvernsenter, som også laget en antikvarisk tilstandsrapport for Anna Karoline i 2014.
Dokumentasjon og formidlingsmessige utfordringer er en sentral del av prosjektet, som utføres i
nært samarbeid med Nordlandsmuseets egne fagfolk.
Ett stort og viktig prosjekt som kom opp i 2016 var Sulitjelma Besøksgruve. Nordlandsmuseet
har over tid sett utfordring i forhold til en forutsigbar drift av denne, og da særlig med tanke på
et langsiktig perspektiv. Tilgang på kompetent arbeidskraft, materiell slitasje, økonomiske utfordringer med tanke nødvendige investeringer, klimatiske og miljømessige utfordringer i gruva
med mer. Med utgangspunkt i dette ble det våren 2016 tatt en bestemmelse om at Nordlandsmuseet skulle stenge besøksgruva for besøkende etter gjennomført sesong. Det ble bestemt at
det skulle opprettes et eget prosjekt på dette, som også skal inkludere en tilstandsvurdering av
besøksgruva.
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Dette er en sak som har fått oppmerksomhet og engasjement både fra kommune, fylkeskommune, politikere, private næringsdrivende og privatpersoner. Der alle ser en operativ
besøksgruve som nødvendig både i forhold til opplevelse, formidling, turisme, identitetsskaping,
kultur og kulturminne. Vi har vært i flere møter og har hatt samtaler med flere parter, der vi nå
har en oppfatning at det er en forståelse for at det arbeidet vi har satt i gang er nødvendig.
Arbeidet blir en viktig prioritet i 2017.

Fra grunnsteinsnedleggelsen i
Bodøsjøen. Fra v.
fylkesordfører Sonja
Steen, styreleder
Geir-Ketil Hansen og
varaordfører Synne
Høyforslett Bjørbæk.
Foto:
Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet

Ellers var året preget av at Bodø feiret 200- år som by. Nordlandsmuseet var sterkt involvert i
markeringen, og gjennomførte mange små og store prosjekter. Det ble også markert at det var
50 år siden Kjerringøy handelssted ble museum.

Likestilling

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

Immateriell kulturarv

På de ulike anleggene er det etablert gode lokale samarbeid med husflidslag, historielag og
andre lokale lag og foreninger som ivaretar den tause kunnskapen og kulturarven lokalt.
Dette skjer både gjennom deltakelse i aktiviteter, formidling av håndverkstradisjoner og t
eknikker, samt i innhenting av informasjon om samlingene våre.

Universell utforming

Nordlandsmuseet arbeider med universell utforming og tilrettelegging for personer med nedsatt
funksjonsevne. Det er likevel en del tekniske utfordringer i en del av bygningsmassen og anleggene våre som gjør arbeidet krevende med hensyn til måloppnåelse.

Resultat

Resultat for 2016 viser et overskudd på kr. 843.500,04 som vil gå til styrking av
Nordlandsmuseets egenkapital.
(se også punkt 13 side 26.)
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PUBLIKUM OG BESØKSTALL

Det totale besøkstallet viser at 84 553 besøkte Nordlandsmuseet 2016. Det er litt færre enn
besøkstallet for 2015, som var på 85 535.
Nordlandsmuseets besøksstatistikk 2016:

Samisk kulturuke 2016
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Anersaaq “Stedets ånd”
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FORMIDLING

Formidling er en svært 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. I tillegg produseres det egne utstillinger og innleie av utstillinger fra andre museer
og formidlingsinstitusjoner. Alle museene driver et målrettet arbeid mot barn og unge,
skoleklasser og barnehager.
I 2016 har det vært gjennomført 212 arrangementer i Nordlandsmuseets regi. Dette inkluderer
136 åpne foredrag og møter, 37 konserter og 13 teateroppsetninger med 26 fremføringer.
I løpet av året har det vært gjennomført 15 temporære utstillinger.

Smakebiter fra 2016
I 2016 feiret Bodø 200-årsjubileum, og også Nordlandsmuseet bidro til denne feiringen med flere
prosjekter.
I slutten av januar viste Nordlandsmuseet utstillingen, lyd- og lysinstallasjonen ANERSAAQ eller
«Stedets Ånd». Kunstprosjektet ANERSAAQ er skapt av den internasjonale kunstgruppen TURA
YA MOYA i samarbeid med Nordlandsmuseet og barn og unge fra Bodø.
Elever fra Kulturskolen brukte bilder og impulser fra Bodø bys historie til å skape bilder og lyd
som ble projisert på Nordlandsmuseets vestvegg i en visningsperiode på nesten to uker.
Prosjektet var et samarbeid med kunstnere fra Norge, Grønland, Island og Danmark.
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Den største produksjonen i Nordlandsmuseets bidrag til jubileet var teateroppsetning
«Med penn, kårde og pistol», som ble spilt på scenen i Stormen bibliotek den 24. og 25. oktober.
Stykket var en dramatisering av små og store hendelser i Bodø by mellom 1816 og 1825.
Den famøse Bodø-saken, som var en smugleraffære, men som etter hvert utviklet seg til en
diplomatisk konflikt mellom Norge og Storbritannia er et sentralt omdreiningspunkt i stykket.
Til stykket ble det produsert en rekke kostymer fra originale kilder som vil være en berikelse
for samlingen i mange år. Kostymeproduksjonen ble gjort av museets egen Gøril Pedersen, og
hovedansvarlig for selve produksjonen av skuespillet var Oscar Berg med god hjelp fra Lisbeth
Meyer og Barbro Laxaa.
I forbindelse med jubileet ble det også produsert en egen jubileumsutstilling.
I tillegg hadde Kjerringøy handelssted 50-års jubileum, noe som ble behørig feiret i et eget
arrangement i midten av juni.

www.vandringen.no
Årets største satsing på digital formidling i Nordlandsmuseet var vandringen.no. Langs en løype
fra Maskinisten til Bodøsjøen har museets laget en formidlingsapp som gir publikum digitale
fortellinger, tekster og bilder om et vell av tema fra historie, kultur og natur på besøkspunkter
langs løypa.

«Det begynte med en ide om å formidle natur og kultur langsetter Bodøelva mellom Maskinisten
og Bodøsjøen, et populært turområde i Bodømarka. Planen var skiltbasert formidling med tekst
og bilder, men da ulike faginstanser var skeptiske til prosjektet, og mente det ville føre til en
uheldig skiltjungel, endret prosjektet karakter fra skilt- til digital formidling. Og en ting er i alle
fall helt sikkert, sluttproduktet ble hundre ganger bedre enn en statisk skiltformidling! Nå er det
kun et skilt i hver ende av løypa som informerer om at her finner du små «formidlingsskatter» i
terrenget, men bare på telefon, nettbrett eller pc».
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Hedi Fagervik, prosjektleder for Vandringen.no

HAMSUNSENTERET

Sommertema 2016 var romanen Landstrykere. Årets sommerforedrag «Næring for vårt
drømmeliv»: Landstrykere på 15 minutter ble holdt på Hamsunsenteret hver dag gjennom hele
sommersesongen.
Også i år ble det holdt fredagskonserter på Barndomshjemmet. Det musikalske stoffet utgjøres
først og fremst av salmer, men også traller, bånsuller og folketoner som sannsynligvis fulgte
med Hamsun sin familie på flyttelasset fra Gudbrandsdalen og til gården i Hamsund.
Materialet ble formidlet i dialog med passasjer fra Landstrykere.
Ellers ble det hver dag arrangert til ulike tider arkitekturvandring, litteraturvandring, samt et
tilbud om en aktivitetssti for barnefamilier.
Hamsundagene er en litteratur- og kulturfestival som arrangeres annet hvert år. Første
gang den ble arrangert var i 1982. Hamsundagene eies og arrangeres av Hamsunstiftelsen
på Hamarøy, i nært samarbeid med Hamsunsenteret og Hamarøy kommune. I år gikk den av
stabelen 3. -7. august. I år ble det vektlagt å engasjere nye litterære stemmer til festivalen,
noe bookingen av blant annet Espen Stueland, Eline Lund Fjæren og Helga Flatland var gode
eksempler på. Nytt av året var også bruken av Hamarøy bygdetun som arena. Hver dag var
det hagefest på bygdetunet fra kl. 12.00 – 21.00 med litteraturopplesninger, bokbad, konserter,
utsalg, kafé og vinbar med mer.
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JUL-ANDERSDAGEN
«Å gå» Jul-Anders er en gammel, lokal tradisjon i Beiarn, som ble for første gang markert i
Nordlandsmuseet på selve Jul-Andersdagen 30. november.
Jul-Andersdagen – fra gammelt av, innebar å gå utkledd med maske og fillete klær, og be om
sauhau og kjøttskanker på dørene hos folk. Fremdeles er det unger i Beiarn som går Jul-Anders,
men har nå et mer preg av Halloween over seg.
Vi inviterte til familiearrangement til Beiarn bygdetun for å løfte frem den lokale skikken slik den
en gang var. Den gamle Jul-Andersmasken fra museets samling ble hentet og vist frem.
Den er fra 1940-tallet, og gitt til Nordlandsmuseet av Sussi Gabrielsen i Beiarn.
Det ble også historiefortelling om Jul-Anders og maskeverksted. Kreative unger som kom laget
sine egne flotte masker av gjenbruksmaterialer, og Jul-Anders vil heretter bli et fast arrangement fremover i Beiarn.
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FORVALTNING AV SAMLINGER

Nordlandsmuseet har videreført sitt samlingsforvaltningsprosjekt i 2016. Det er også igangsatt et
samarbeid om konservering og samlingsforvaltning i et fylkeskommunalt perspektiv.
Samarbeidet er forventet å gi retning til det videre arbeidet med samlingsforvaltning for museene
i Nordland. Arbeidet skal ledes og koordineres av Nordlandsmuseet, Avdeling midt.
Saltdal Kommunes fotosamling er registrert i Primus hos Nordlandsmuseet, men bilder har ikke
vært skannet eller vært lagret digitalt. I 2016 var Tove Mette Mæland i Saltdal og hadde opplæring
i fotoskanning for en gruppe i Saltdal. Disse har fått ansvar for å arbeide med å digitalisere
fotosamlingen i Saltdal, med spesielt fokus på Vensmoen, 2. verdenskrig, båtbygging og gård og
slekt m.v. Disse skal etter planen legges inn i primus i 2017.
I Avdeling Sør ble det i 2016 etablert et nytt arbeidslag for samling, med samlingsforvaltere for
alle anlegg, samt en egen arbeidsgruppe for fotosamling.
Det er i løpet av året gjort omfattende, pågående restaureringsarbeid i hovedbygningen på
Kjerringøy handelssted, både med tapetene og med gulvene i første etasje. Samlingsarbeidet
knyttet til Norsk Jektefartsmuseum ble påbegynt i 2016, og det settes fulle seil og full fart forover
i 2017.
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Restaureringen av Anna Karoline startet opp i år. Dekket som var satt inn med skadelige
stoffer er tatt vekk, etter at det ble klart at det var av nyere dato, mest sannsynlig en
rekonstruksjon gjort i forbindelse med at båten kom i museets eie.
Nordlandsmuseet har tegnet kontrakt med Hardanger Fartøyvernsenter som utfører
restaureringsarbeidene. I tillegg har museet innledet samarbeid med båtbygger Gunnar Eldjarn
ved Tromsø museum, som yter faglig bistand i prosessen.
Ørnes handelssted mottok i 2016 en flott gjenstandsgave med tilknytning til bygnings- og
personalhistorien ved handelsstedet. En del gjenstander er allerede utstilt på handelsstedet.
Det er kommet meldinger om at gaven utvides i 2017.
Ørnes handelssted mottok på nyåret 2016 en gjenstandsgave fra en etterkommer etter Johanna Bernhoft, som var en tidligere beboer av handelsstedet. Gaven ankom i to omganger hvor
mesteparten av tekstilene kom først. Dette var ulltepper, gulvmatter, duker, handklær, sengeklær,
sengeoverkast, og ettermiddags/selskapskjoler. Konservator Karina Krogh reiste til Tananger
for å intervjue giver om de resterende gjenstandene; en trekiste med flere tekstiler og bruks- og
prydgjenstander, alt tilknyttet Ørnes handelssted og etterkommere derfra. En del av gjenstandene er allerede utstilt på handelsstedet, og det er kommet meldinger om at gaven muligvis
utvides i 2017.
Institutt for bunad og folkedrakt besøkte museet sommeren 2016. Sammen med samlingsforvalter i Meløy, Gøril Pedersen, gikk de gjennom sentrale deler av vår tekstilsamling, og
registrerte plaggene til sin egen oversikt over tekstilarven i Norge. Besøket gav nyttig ny
kunnskap, og nyttige kontakter i et av landets fremste fagmiljø innen forvaltning av historiske
tekstiler.

Fra restaureringen av Anna Karoline. Arbeidet ledes av
Hardanger Fartøyvernsenter, t.v. Morten Hesthammer.
Foto: Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet.
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Hentet fra NRk.no/nordland

Avdeling sør har prosjektledelse for prosjekt Prioritering i Bygningssamlingene i samarbeid med
FDVU-avdelingen. I dette prosjektet gjøres det nybrottsarbeid i forhold til å utvikle en metodikk
for forvaltning og avhending av bygg i museer. Kartlegging og dokumentasjon av bygningsmassen er allerede godt i gang og de faller fleste bygg er registrerte.
For avdeling Midt har Beiarn Bygdetun vært et prioritert anlegg, og i den forbindelse utarbeidet
Arnstein Brekke på oppdrag for Nordlandsmuseet en rapport med vurdering av «Bygg og
formidling i Beiarn i et fremtidsperspektiv». Beiarn har også vært prioritert i forhold til
opprydding og gjennomgang av samlingene. I gjennomgangen av samlingene på Beiarn
Bygdetun, ble samling etter Gustav Moldjord sortert ut. Her arbeides det med å omarbeide
utstillingen i 2.etg. i 2017, for å kunne rendyrke Gustav Moldjord-samlingen.
Nordland fylkeskommune, avdeling Kulturminner i Nordland, returnerte i sommer verdifullt
arkivmateriale fra Nordlandsmuseets samlinger. Et unikt manuskript av Elias Blix, med utkast til
Barndomsminne i Nordland, og brev fra Knut Hamsun til kjøpmann Erasmus Zahl på Kjerringøy
ble gjenfunnet i en safe, og returnert til museet.
Konservator Oscar Berg på Nordlandsmuseet var overveldet over funnet, og uttalte til NRK
Nordland:
«– Det viktigste med funnet er at vi kan se prosessen under skrivingen. Det finnes et senere
manuskript, men med dette kan vi fange opp nye tanker og ideer som Blix har hatt. Blant annet
ser vi flere overstrykninger i teksten som er skrevet med blyant. Her ser vi at han først har
skrevet «og et veit meg et land høgt der oppe mot nord», men strøket over høgt og erstattet det
med langt. Og i neste line erstattet smilende med lysende strand».
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Kjerringøy handelssted

7

BYGNINGSVERN/FDVU 2016

Stiftelsen Nordlandsmuseet forvalter ca. 130 bygninger. Det er en varierende bygningsmasse,
som i tillegg de tradisjonelle trebygningene spenner fra bolighus med kledning i eternitt,
bunkersanlegg og bygninger i teglstein.
Vår største utfordring på vedlikehold 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 og Fauske, vi
ønsker nå å etablere et på Kultursenteret i Bodø.
Vi har gode håndverkere 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, men det
er fortsatt utfordringer på noen av våre bygninger.
Primus FDV er nå i bruk og vi er i gang med opplæring av ansatte.
I denne ligger også NS 16096, tilstandsanalyse av fredede og verneverdige bygninger.
Vår nyansatte tømrer i FDVU- avdelinga, Erling Horn Kjøren, er nå engasjert i prosjektet
Prioritering i bygningssamlinger, da hovedsakelig med utarbeidelse av tilstandsanalyser.
Vi har i 2016 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.
Vi søker nå midler for å oppgradere eldre alarmanlegg.
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.
Brannvernledere og verneombud er etablert på de respektive avdelinger.
Vernerunder ble gjennomført i 2016.
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Freda anlegg
Fasader og vinduer på hovedhuset på Ørnes Handelssted ble i år ferdig malt. Deler av gangen i
hovedhuset har en høy antikvarisk verdi. Tekniske installasjoner montert i gangarealet har vært
skjemmende for inntrykket og ble derfor flyttet til andre rom.
På Hamsuns Barndomshjem ble det foretatt nødvendige vedlikeholdsarbeider.
Det ble i 2015 utarbeidet et prosjekt for uteområdet rundt Nordlandsmuseet.
Både plena og grusområder har vært hardt belastet av biltrafikk. Planen er å redusere biltrafikk
og parkeringen rundt museumsbygningen. Vi har reetablert gammel adkomst til området, dette
ut fra gamle bilder. Det vil komme en smijernsport foran adkomsten til hoveddøra, også dette ut
fra gamle bilder. Det er også gjort grep for å beskytte bautasteinen på området, dette ved å
gruslegge et område rundt steinen. Torvgata skal bli gågate så hele området vil få et stort løft.
Det var planlagt malt fasade på hovedsida i år. I forbindelse med en fuktskade på hjørneutspring
ved inngangsdør ble det i 2015 gjort tiltak, dette for å hindre overflatevann fra taket å renne ned
veggen. Nye fuktmålinger i sommer viste ingen tegn til bedring, så maling måtte utsettes.
Nye midlertidige tiltak er gjort, så det vil bli ny fuktmåling til våren.
På Kjerringøy Handelssted har det i år vært gjennomført to store prosjekter, dette i
samarbeid med Kulturminner i Nordland. Det største prosjektet dreide seg om fortsettelse av
restaurering av interiør i hovedhuset. Dette vil fortsette neste år. Her er det mange tyske
studenter som deltar i restaurering av interiører og bygningsdeler.
Det andre prosjektet omhandler råteskader i deler av gulvet i hovedhuset, dette på grunn av
fuktig sand/leire mellom gulvåser. Gulvbord demonteres, den fuktige massen suges opp og
gulvbord remonteres.
Ellers er det har det i sommersesongen vært gjennomført et normalt vedlikehold med
restaurering av vinduer og maling av fasader.
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Husmannsplassen Kjelvik

På Husmannsplassen Kjelvik er det gjort en del etterarbeid i forbindelse med prosjekt
taket på driftsbygningen, blant annet ble utedoen sikret med bølgeblikktak Det har blitt ryddet i
husene. Ellers ble det gjort en del vedlikehold på bygningene, deriblant forsterking av gulvet på
låven. Dette for å bruke arealet til formidling.

Øvrige anlegg
I Beiarn har det blitt utført en omfattende rydding i husene. Det ble utbedret en del råteskader
i gulv i forbindelse med at det ble fjernet mye rask og søppel. Ellers er det er utført en del
vedlikeholdsarbeid.
I Bodøsjøen er det gjort en del arbeid i forbindelse med det nye Jektefartsmuseet. Mathildestua
og Hunstadhuset ble klargjort for overnatting for håndverkere i forbindelse med restaurering
av jekta. Det elektriske anlegget ble oppgradert, i tillegg ble det gjort en del på kjøkken og bad.
Rødnaustet og Rorbua skal flyttes til odden ved Båtbyggernaustet, det er i den forbindelse
opparbeidet vei og klargjort tomter for dette. Rødnaustet er ryddet og klargjort for flytting.
På Løp Gård ble kjøkkenet ferdigstilt etter reparasjoner av store råteskader i gulv. Det ble i
den forbindelse også gjort en del tettearbeid på yttervegg, dette for å hindre musetilgang.
Vi har avtale med Rentokil vedrørende skadedyr slik at det er noenlunde kontroll på
musesituasjonen. Ellers har vi fått hjelp av Kirkens bymisjons Jobb1 til rydding i hagen.
På Fauske bygdetun er det foretatt en del vindusrestaureringer i tillegg til en del takarbeid og
malingsarbeid. På grunn av salg av Teletunet måtte vi flytte snekkerverkstedet ned til driftsbygningen på bygdetunet. Gulv, vegger og tak ble isolert før vi kunne ta det i bruk. Det er i stor
grad tilrettelagt for vindusrestaurering. Ellers er det utført generelt vedlikeholdsarbeid.
I Gildeskål ble inngangspartiet på Forpakterboligen ferdigstilt etter en omfattende
restaureringsjobb. Toalettet i 1. etasje ble pusset opp med nytt wc og servantskap.
Ellers ble det foretatt en del vedlikehold på fjøsen.
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Hovedhuset på Hamarøy bygdetun fikk i år ny etterlengtet skiferstein på taket.
Vinduer er restaurert og det ble utført malearbeid på fasader. Ellers er det gjort en god del på
Kappelanboligen, både ute og inne. Innvendig er det gjort et omfattende arbeid med å pusse
opp rom, dette for å tilby mere overnatting på tunet. Utvendig er fasader skrapet og malt.
På skolestua i Hamsun er det foretatt en del vindusrestaurering
Saltdal bygdetun har fått nytt brannalarmanlegg. Dette dekker 8 bygninger, det er disse
som har elektriske anlegg og derav størst brannfare. Ellers har det blitt utført en del
nødvendig vedlikehold.
I Sulitjelma er det gjennomført normalt vedlikehold på Grunnstullbadet.
På bygdetunet i Steigen ble arbeidet med inngangspartiet ferdiggjort. Råteskader er
reparert og fasader malt. Ellers ble det restaurert en del vinduer på Butikken. Her frakter vi
rammer til Fauske bygdetun for restaurering. Ellers er det utført normalt vedlikehold.
Batterie Dietl fikk montert nytt nødlysanlegg, dette for sikrere rømningsvei.
I Meløy ble det gjort et en del vedlikeholdsarbeid på bygdetunet. Et tak på utbygget på
Stenestua har vært under reparasjon på grunn av råteskader og ble ferdiggjort i år.
Ellers er det utført en del rørleggerarbeid i Skolestua.
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8

MARKEDSARBEID

Vårt markedsarbeid mot publikum i regionen er tett knyttet opp mot våre aktiviteter og
arrangementer på våre museer. Spesielt for 2016 har vært gjennomføring av en rekke
aktiviteter i forbindelse med Bodø 2016.
Målsetting i forhold til media er økt og hyppig synlighet av Nordlandsmuseets aktiviteter.
Det arbeides videre med god pressekontakt, og det er sendt ut pressemeldinger og presseinvitasjoner på 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 2016 har vi totalt 14130 følgere på våre tre hovedsider på Facebook.		
Vi benyttet betalt annonsering på Facebook. Vi har promotert totalt 94 av våre arrangementer
på denne måten.

Nettsider/web/e-billett

Våre nettsider benyttes til informasjon om våre tilbud, nyhetssaker og informasjon om våre
museumsanlegg, herunder åpningstider, sesong, billettpriser. På våre nettsider er det publisert
12 nyhetssaker og 97 arrangementer.
Status ved utgangen av 2016 er at våre nettsider ikke fungerer slik det er ønskelig. Det er nå
satt i gang et arbeid med å utvikle helt nye nettsider for Nordlandsmuseet, Hamsunsenteret,
Kjerringøy handelssted, nytt jektefartsmuseum, vandringen.no og nettbutikk.
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Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2016 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. Markedssjef og direktør ved Hamsunsenteret har deltatt i 		
		
nettverksmøter. Formelt er det Hamsunsenteret som står som medlem i InnOpp.
Markedsrådet Kjerringøy – sammenslutning av aktører lokalisert på Kjerringøy som 		
		
samarbeider om markedsføring og tilbud på Kjerringøy.
Markedsråd Sulitjelma. Samarbeid satt i drift i 2015 med formål å styrke Sulitjelma som 		
		
reisemål. Prosjektet ble avsluttet i 2016.
Alle samarbeidsprosjekter er viktige arenaer for å styrke vår posisjon som opplevelsesprodusent
og kulturformidler. Vi ser også at samarbeidsarenaer genererer besøk til våre anlegg.
Spesielt gjelder dette Kjerringøy handelssted. Nytt av året innen cruisenettverket er produktet
«Arctic Rail» hvor Saltdal bygdetun/Blodveimuseet er endestasjon for dette cruisetilbudet.
Vi opplever en fortsatt økende interesse, både lokalt og regionalt, for samarbeid med
Nordlandsmuseet i ulike prosjekter.
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Annonsering og presse
Det er produsert nærmere 90 plakater, foldere og produktark i løpet av 2016.
Dette omfatter de fleste av våre arrangementer og tilbud gjennom året. Det gjelder foldere for
bl. a. Det nye jektefartsmuseet, Kjerringøy handelssted, Hamsunsenteret, Løp gård, og vi deltar
på ulike kart og trykksaker.
Hovedmengden 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 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
museumsdrift, både nasjonalt og internasjonalt.
Vår hovedannonsering for reiselivet er i Reiseguide Nord-Norge, Bodøguiden og Venture
Norway.
Vi har hatt god dekning på aktuelle saker og arrangementer i media gjennom 2016.
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.

Saltdal bygdetun
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Arrangementer
Nordlandsmuseet har gjennom året arrangert, vært medarrangør eller deltatt på en rekke
arrangementer i hele regionen, men også utenfor.
I 2016 hadde museet særlig glede av å delta på Hansadagene i Bergen, blant annet med
seminaret «Reisen til Hanseatenes Bergen», et samarbeid mellom Nord universitet og
Universitetet i Bergen.
Sankthansaften i Bodøsjøen og på Fauske, og deltakelse på Elvelangs i Bodø er meget godt
besøkte arrangementer utenom vårt øvrige tilbud gjennom året.
Vi deltar, i ulike former, på en rekke spel og dager i regionen når disse arrangeres.
Vi har også deltatt på Norwegian travel workshop (NTW), som i år var lagt til Bodø.
Deltakelsen har allerede medført økt kontakt og interesse for våre tilbud fra store
reiselivsaktører.

Intern kommunikasjon

Felles aktivitetskalender benyttes og danner grunnlag for markedsarbeidet.
Måloppnåelse
Omdømmebygging				Pågår, prosessen fortsetter
Nordlandsmuseets synlighet		
Betydelig bedret, er en kontinuerlig prosess
Allianser / samarbeid			
Avtaler fornyet og nye inngått - arbeid prioriteres
Jektefartsmuseet planarbeid		
Pågår, og prioriteres.
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Hansadagene i Bergen

St Hansfeiring i Bodøsjøen

9

FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON

Forskning og kunnskapsutvikling skal være det faglige grunnlaget for innsamling,
dokumentasjon og formidling ved Nordlandsmuseet.
Nord universitet er en viktig samarbeidspartner for Nordlandsmuseet. Det arbeides for å
utvikle samarbeidet gjennom flere prosjekter. I 2016 arrangerte Nordlandsmuseet i samarbeid
med Nord universitetet og Universitetet i Bergen seminaret «Reisen til Hanseatenes Bergen».
Seminaret ble arrangert under programmet til de internasjonale Hansadagene i juni og hadde
en god oppslutning og et godt, sammensatt program.
Vi deltok også i Nordlandsseminaret 2016, som denne gang var viet «Farleia», et prosjekt vi har
i samarbeid med de andre konsoliderte museene i Nordland. Begge disse prosjektene er for
Nordlandsmuseet spesielt relevant for det nye Jektefartsmuseet.

Forskningsprosjekter
Hamsun i Nordland, i samarbeid med Nord universitet. Prosjektet går over 4 år frem til 		
		
midten av 2017. Anders Lødemel var stipendiat fram til august 2016. 		
		
Permisjon til nyttår pga. vikariat i undervisningsstilling ved Nord Universitet.
		
Alvhild Dvergsdal affiliert professor i 20% ved UiN. (Bodil Børset affiliert førstea
		
manuensis i permisjon i 2016).
«Traum – Transforming Author Museums». Deltakelse i forskningsprosjekt som skal
		
utforske forfattermuseers rolle og utvikling, i fortid, samtid og framtid.
«Museum som minnepolitisk aktør,» - Et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt i regi av
		Litteraturnettverket.
Nordlandsmuseet deltar som partner i et konsortium ledet av Nord universitet som skal søke
om prosjektet EuroCod i EU programmet Horizon 2020.
Forskningsnettverk om digital formidling og museumspedagogikk er et forskningsnettverk i
regi av Nord universitet og har som formål å se nærmere på digital og web 2.0. formidling,
og museumspedagogisk strategisk utvikling for museer i en ny tid.
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Øvrig aktivitet
Nordlandsmuseet ble i 2016 invitert av Narviksenteret til å være med i et 3-årig Norsk-Russisk
samarbeidsprosjekt omkring fangeleirene i Nordland. Finn Rønnebu og Eva Ditte Donat, fra
Avdeling Midt er Nordlandsmuseets representanter i dette prosjektet. Disse har i den forbindelse
deltatt på ett seminar i Klungset Leir, og på Norsk-Russiske Kulturdager i Murmansk.
Under Kulturdagene i Murmansk holdt Eva Ditte Donat et foredrag om krigsfangene på Engeløya.
Eva Ditte har i denne sammenhengen også vært på Riksarkivet, som deltaker og representant for
prosjektets styringsgruppe.
Finn Rønnebu har i 2016 vært på et besøk på Riksarkivet, med fokus på forskningsarbeid
knyttet til 2. verdenskrig. Han har holdt foredrag både i Tysfjord og på Fauske om temaet, der noe
av dette blir formidlet gjennom en artikkelsamling som det lulesamiske senteret Arran står som
utgiver av.
Marianne Berg Hagen har i 2016 fått publisert to artikler, en i årboka for Beiarn, og en i årboka for
Fauske. Med bakgrunn i et arbeid med kunnskaps og informasjonsinnhenting til et aktivitetsbasert formidlingskonsept vi har utviklet, knyttet til Bestemorstua på Fauske, Myrlandstua i
Saltdal og Molistua i Beiarn Bygdetun, så ble historien til personene til to av disse byggene
skrevet og publisert.
I avdeling sør har det blitt utgitt rapporter knyttet til restaureringen av bygninger på Kjerringøy.
I tillegg har Oskar Berg og Petter Snekkestad vært aktiv med foredrag og kunnskapsproduksjon knyttet til Jektefartens historie, og formidlingen av denne.
Oscar Berg har i tillegg publisert artikler som: Folkekirke med musikk og kultur i bagasjen (hefte
i forbindelse med Domkirkejubileet), Stevneområdet i Bodø havn: Med jektefart som ballast,
artikkel i bladet KYSTEN og Bodø kystlags stevneavis: Landsstevnet 2016.

10 NASJONALE MUSEUMSNETTVERK
Nordlandsmuseet er deltakere i bergverksnettverket og litteraturnettverket og i nettverket for
fiskeri – og kystkultur. Vi er også medlemmer i nettverket for museumsledere og reiselivsnettverket i regi av hovedorganisasjonen Virke.

11 INTERNASJONALISERING
Nordlandsmuseet ble i 2016 invitert av Narviksenteret til å være med i et 3-årig Norsk-Russisk
samarbeidsprosjekt omkring fangeleirene i Nordland. Finn Rønnebu og Eva Ditte Donat, fra
Avdeling Midt, er Nordlandsmuseets representanter i dette prosjektet. Disse har i den forbindelse
deltatt på ett seminar i Klungset Leir, og på Norsk-Russiske Kulturdager i Murmansk.
Under Kulturdagene i Murmansk holdt Eva Ditte Donat et foredrag om krigsfangene på Engeløya.
Eva Ditte har i denne sammenhengen også vært på Riksarkivet, som deltaker og representant
for prosjektets styringsgruppe.
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Nordlandsmuseet deltar også i et annet 3-årig Norsk-Russisk museumsnettverk, som ble
etablert i 2016. Det er museer i de tre nordnorske fylkene, samt museer i Arkhangelskregionen,
i Murmanskregionen og Karelen som deltar i nettverket. Hovedmotivasjonen for Nordlandsmuseet i dette nettverket er å knytte kontakter i forhold til Jektefart og handelsvirksomhet langs
kysten, spesielt med tanke på Pomorhandelen.

fra Stolen på Steig

Nordlandsmuseet er partner i en søknad om EU-prosjekt til Horizon 2020.
Prosjektet har tittelen EuroCOD, og skal undersøke torskens vei i Europa som vare, kulturbærer og kulturarv. Prosjektet ledes fra Norge (Nord universitet), og partnere fra Tyskland,
Spania og Italia. Prosjektet er spesielt relevant for Jektefartsmuseet, men er også relevant
for Nordlandsmuseet i mange andre henseender.
Nordlandsmuseet har et samarbeid med konserveringsutdanningen ved Erfurt Fachhochschule i Tyskland. De siste årene har vi opprettet en utvekslingsordning hvor tyske studenter
får praksisopphold ved Nordlandsmuseet. Det er spesielt Kjerringøy handelssted som har hatt
studenter knytte til interiørkonservering på praksisopphold, men også andre prosjekter er blitt
gjennomført med hjelp av disse meget dyktige studentene.

12 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.
Det er arbeidet videre med nye teknologiske løsninger, blant annet videreføring av økonomi- og
regnskapssystemer, personaladministrasjon og nye kommunikasjonsløsninger.
Arbeidet blir videreført i 2017.
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13 ÅRSREGNSKAP 2016
Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et overskudd på kr. 843.500,04.
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.
Bodø, 30. mars 2017
Geir-Ketil Hansen			Liv Krane			Randolv Gryt
styreleder				nestleder			medlem
Tone Magnussen 		
medlem			
Morten Steffensen
direktør
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Jan Folke Sandnes		
medlem			

Karina Krogh
medlem

Følg oss / Kontakt oss:
www.nordlandsmuseet.no
post@nordlandsmuseet.no
tlf: 75 50 35 00
www.facebook.com/Nordlandsmuseet/
www.facebook.com/KjerringoyHandelssted/
booking.kjerringoy@nordlandsmuseet.no
tlf: 75 50 35 05 / 910 06 443
www.hamsunsenteret.no
Hamsunsenteret.Booking@nordlandsmuseet.no
tlf: 75 50 34 50
www.facebook.com/Hamsunsenteret/
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www.nordlandsmuseet.no

