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1 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 ble omorganisert i 2016. Virksomheten er organisert i tre avdelinger. 

Avdeling Hamsunsenteret som omfatter Hamsunsenteret, Hamsuns barndomshjem og 
Hamarøy bygdetun, alle i Handelsgården Breidablikk. 

Avdeling Midt som omfatter virksomheten i Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn kommuner. 

Og Avdeling Sør som omfatter virksomheten i kommunene Bodø, Gildeskål og Meløy. 
Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, og har egne fagteam for formidling og samling. 

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 fire helårsåpne anlegg, og tolv sesongåpne anlegg. 
Helårsåpne museer i Nordlandsmuseet er pr. i dag Bodø Bymuseum – Nordlandsmuseet, 
Kjerringøy handelssted, Hamsunsenteret, Fauske bygdetun og det kommende 
Jektefartsmuseet. 

Sesongåpne anlegg er Ørnes Handelssted, Gildeskål kirkested, Løp gård, Beiarn Bygdetun, 
Saltdal Bygdetun og Blodveimuseet, Sulitjelma gruvemuseum, Husmannsplassen Kjelvik, 
Batteri Dietl, Steigen Bygdetun, Hamsuns barndomshjem og Handelsgården Breidablikk. 

Øvrige bygninger og anlegg som Nordlandsmuseet forvalter er åpne på forespørsel 
eller under arrangementer. 

Meløy, konsert med Eivind Mikalsen
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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. 

Organisasjon og ressurser
Det har i 2017 vært til sammen 39,3 årsverk i Nordlandsmuseet. I tillegg har vi hatt 
8,9 årsverk sesongansatte, til sammen 82 sommerverter, på våre anlegg.

Sykefraværet har vært på 6,9 % i 2017. 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 
deltar på møtene i AMU. AMU har hatt 3 møter i 2017. Egen årsmelding er utarbeidet og lagt 
frem for styret.

2 HOVEDTREKK 2017
Jektefartsmuseet
Det store prosjektet i 2017 har vært byggestart for Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. 
Etter en feilslått anbudskonkurranse høsten 2016 ble prosjektet noe revidert, og en ny 
anbudskonkurranse ble utlyst tidlig vår. I slutten av august ble det inngått kontrakt om en 
totalentreprise for bygging av museet med Fauskebygg AS. 
Byggestart var 15. november, og bygget skal være ferdigstilt til 1. april 2019. 

Et omfattende arbeid har pågått gjennom hele året med hensyn til restaurering av jekta Anna 
Karoline, planlegging av formidling og av utstillinger. 
Det nye museet vil åpnes til sommersesongen 2019, og formidling vil skje både ute i 
friluftsmuseet i Bodøsjøen, og inne i det nye museumsbygget. 

Flytting av rorbu i Bodøsjøen
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Sulitjelma Museum 2030

Det har det siste året vært arbeidet med en strategi og mulighetsstudie for museums-
virksomheten i Sulitjelma i Fauske kommune.  

Prosjektet har fått navnet Sulitjelma Museum 2030. 
Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma har tilhold i eldre bygninger og anlegg som er meget 
krevende å drive. Nordlandsmuseet har sett det nødvendig å stenge både Besøksgruva og 
Kraftstasjonen for publikum av sikkerhetsmessige hensyn. 

Visjonen for Sulitjelma Museum 2030 er etablering av en museumspark i Fagerli, der hvor 
Gruvemuseet ligger i dag. Her er det tydelige spor etter bergverksindustrien fra de første tiårene, 
fra slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet. 

Hovedbasen i Fagerli skal synliggjøre miljøet fra denne første industrielle perioden, men også 
ha utstillinger inne, hvor bergverksindustrien, vannkraftutbyggingen, og utvinning av geologiske 
ressurser og mineraler kan formidles og tematiseres. 

Det forslås videre å rehabilitere Grunnstollsbadet utvendig og bruke inngangen til Besøksgruva 
til utstillinger som viser hvordan dette industriområdet ble brukt, samt etablere et åpent magasin 
i gruveinngangen som skal romme autentisk teknisk gruveutstyr. Det skal også være mulig å 
bruke inngangspartiet til korte fotturer med publikum inn i gruvegangen. 

For å realisere prosjektet er det estimert et finansieringsbehov på ca. kr. 30 mill. 

Bodø Bymuseum
Det har lenge vært en målsetting om å få til en ombygging og renovering av museums-
bygningen i Prinsens gt. 116 i Bodø.  Bygget ble reist i 1903, og da det åpnet i 1904 var det for å 
huse Bodø Fiskerimuseum.  Det har vært kontinuerlig museumsdrift i bygget siden da. 

Bygget bærer preg av at det er bygd i en annen tid, med fasiliteter og funksjoner som ikke er 
tilpasset dagens kvalitetskrav. Bygget er delvis fredet, fasade ute, og deler av inngangspartiet 
inne. I tillegg er et Tørrakvarium i kjelleren fredet, som en tidlig interaktiv museumsutstilling. 

Bilde fra styrets befaring i Besøksgruva i februar 2017. Foto: Steinar Skogstad

6



I 2013 ble det søkt Kulturdepartementet om midler til renovering og utbygging. Dette førte ikke 
frem, blant annet med begrunnelse av at det ikke var tilstrekkelig finansielt grunnlag for 
gjennomføring av en slik plan. 

Siden etablering og bygging av Jektefartsmuseet har vært en hovedprioritet siden, har planene 
blitt lagt litt på vent.  I 2017 ble det likevel besluttet å igangsette en småskala renoverering og 
ombygging. Dette ble gjort mulig ved en bevilgning fra Stiftelsen Bodø Museum på kr. 1,5 mill. 
Nordlandsmuseet stiller med en betydelig egeninnsats i prosjektet. 

En gammel utstilling fra 1982 er tatt ned i første etasje, og i tillegg er det revet en mesanin hvor 
Sølvskatten var stilt ut. Resultatet er en ny stor formidlings- og utstillingssal, som skal kunne 
vise temporære utstillinger, og en fast utstilling av Sølvskatten. Det skal også være tilrettelagt i 
salen for ulike formidlingsaktiviteter, konserter, oppsetninger og foredrag. Publikumsmottak og 
resepsjon vil også tilby andre løsninger enn tidligere. Arbeidet skjer i samsvar med frednings-
bestemmelsene og i god dialog med Kulturminner i Nordland. 

Det er lagt opp nytt elektrisk anlegg, og det vil bli vannbåren varme i de delene av første etasje 
som nå er under oppussing. Det «nye» museet skal ha en profil som Bodø Bymuseum, hvor den 
faste byutstillingen i 2. etasje vil være en viktig del av det helhetlige tilbudet. 

Museet har vært delvis stengt høsten 2017, og vil åpnes igjen i løpet av april 2018. 
Det er likevel en større plan som ligger bak. Det er nødvendig med flere tiltak i bygget, for blant 
annet å sikre større grad av universell utforming. 

Neste skritt vil være å arbeide for finansiering av toalett og garderobeløsning i første etasje, 
etablering av en liten kafé/butikk og en heisanordning som kan gjøre det mulig for bevegelses-
hemmede å få reell tilgang til museet. Nordlandsmuseet vil arbeide for å realisere planen i løpet 
av fem år. Arbeidet som startet i 2017 er første del av et prosjekt for å skape et Bodø Bymuseum 
som er tilpasset dagens kvalitetskrav.  

Ombygging i Prinsens gate
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Samlingsforvaltning Nordland

Arbeidet med samordning og samarbeid om samlingsforvaltning i Nordland ble opprettet som 
et prosjekt i 2016. Målet er å etablere en felles enhet som kan utføre oppgaver innen samlings-
forvaltning og konservering for hele fylket. Arbeidet er støttet av Nordland fylkeskommune, og 
museene bidrar med egeninnsats inn i prosjektet. 

Prosjektet ledes av Nordlandsmuseet, og er et samarbeid mellom Helgeland Museum, 
Nordlandsmuseet, Museum Nord og Norsk Luftfartsmuseum. I løpet av 2017, har også 
Narviksenteret kommet inn i prosjektet, og det er planer om også å invitere de to samiske 
museene i fylket til å delta i samarbeidet.

En samordning av samlingsforvaltningsplaner for museene i Nordland har vært et hovedfokus 
for dette prosjektet i 2017. Til dette arbeidet ble det opprettet en arbeidsgruppe med utpekte 
prosjektmedarbeidere fra hvert museum for å utarbeide samlingsforvaltningsplaner som har 
felles retningslinjer og utforming, og som bygger på «Spectrum 4.0» - Standard for samlings-
forvaltning. 

De overordnede museumsplanene ble fremlagt styrene for de enkelte museene i løpet av høsten 
2017. Arbeidet vil fortsette i 2018 blant annet for å utarbeide felles prosedyrer, samlingsoversikt 
og innsamlingsplaner for de enkelte museene i samarbeidet. I 2018 vil prosjektet ha som fokus å 
etablere en prosess for å utvikle en felles konserveringsenhet for Nordland fylke. 

Varsku! Markens grøde 100 år

Markeringen av 100-årsjubileet for utgivelsen av Markens grøde har satt et markert preg på 
Hamsunsenteret i 2017. Hamsunsenteret valgte ut tre hovedtema hentet fra boken, økokritikk, 
kvinnesyn/likeverd, samer og rasisme under fellesnevneren verdier. Gjennom mange ulike ar-
rangementer med utspring fra det litterære verket Markens grøde, har Hamsunsenteret hatt 
arrangementer både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Direktør ved Hamsunsenteret, Bodil Børset, sluttet i juli for å lede en nysatsing for kreativ næring 
i Kulturrådet. I oktober ble Arne André Solvang tilsatt som ny direktør. Solvang har tidligere vært 
nestleder ved Hamsunsenteret, og konstituert som direktør i flere perioder. 

Symposium “Varsku! Markens grøde 
100 år” i Stormen i september 2017.
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Operasjon Muskedunder

I september 2017 var det 75 år siden operasjon muskedunder ble gjennomført i Glomfjord.
Sabotasjeaksjonen i 1942 var rettet mot Fykan kraftverket som leverte kraft til Haugvik Fabrikker, 
som i sin tur produserte aluminium for den tyske okkupasjonsmakten

Nordlandsmuseet har i arbeidet med operasjon muskedunder gjennomført mange tiltak. 
Utstillingen om operasjon muskedunder (fra 2015) er oppgradert og utvidet, det er utarbeidet og 
gjennomført eget DKS-opplegg for 9. og 10. klassetrinn, vi har deltatt i planlegging og 
gjennomføring av 75-årsjubileet, med blant annet foredrag og historisk aften.

Nordlandsmuseet har i tillegg bistått den prisvinnende filmskaperen Tom Edvindsen som i 2017 
har laget en TV-serie for NRK om Operasjon Muskedunder. Nordlandsmuseet ble involvert i 
prosjektet allerede sommeren 2016, og museet har fått følge det frem til ferdigstillelse.

NRK-serien på totalt 2,5 timer skal sendes i tre deler på NRK, og har premieredato er 18. februar 
2018.

Operasjon Muskedunder i Glomfjord er i 2017 blitt dramatisert og filmet.
Tv-serien sendes på NRK 1 i 2018.

Planarbeid

Det har vært arbeidet med planarbeid i Nordlandsmuseet i 2017.  
Formidlingsplan, Markedsplan og Samlingsforvaltningsplan ble ferdigstilt og godkjent av styret 
på slutten av året. Planene er dynamiske dokument som vil bli fortløpende revidert og justert. 
Det vil arbeides videre med sikringsplan og en forskingsplan i 2018. 

Makalaus AS

Makalaus AS, Nordlandsmuseets næringsselskap har hatt sitt 
første driftsår, og de fleste av de sesongansatte har vært utleid 
fra selskapet til Nordlandsmuseet. 
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Likestilling

Stiftelsen Nordlandsmuseet etterstreber likestilling både i sammensetning av styrer, 
utvalg og personale. 
Styret i Nordlandsmuseet er sammensatt av 3 kvinner og 3 menn. 

Gjennom 2017 har vi hatt 22 kvinner og 13 menn fast ansatt i Nordlandsmuseet.

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 
teknikker, samt i innhenting av informasjon om samlingene våre.

Arbeid med immateriell kulturarv og formidlingstiltak som er overførbar mellom de ulike 
anleggene har vært to viktige satsingsområder i Nordlandsmuseer, avdeling Midt. 

I 2017 ble det gjort et innsamlingsarbeid av tradisjonsmusikk og fortellinger, sagn og eventyr 
fra vår region. Dette ble så sydd sammen til en musikalsk fortelleraften, med utvalgt materiale 
tilpasset stedet. 
Dette var et tiltak rettet mot et voksent publikum, der vi også hadde servering. 

Forestillingen ble satt opp som høstarrangement på Låven i Kjelvika (et tiltak for å forlenge 
sesongen der), på Beiarn Bygdetun og på Fauske Bygdetun. Dette hadde vi stor suksess med, 
og i 2018 har vi planer om å gjennomføre det også på andre museumsanlegg.

Skumringstimen - En musikalsk fortelleraften
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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. 

	 •	Nye	nettsider	skal	ha	god	tilgjengelighet. 

Museets formidling skal så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for grupper med særskilt 
behov, språklige og fysiske. 

Inkludering

For 2017 har vi hatt en målsetning om å utvikle tiltak og tilbud rettet mot eldre på sykehjem. 

På slutten av 2017 inngikk Fauske bygdemuseum et samarbeid med «Gode Øyeblikk» som gir 
dagtilbud til hjemmeboende demente. 
Dette innebærer at dagtilbudet legges til Fauske Bygdetun 2 ganger i uka, og der det ukentlig skal 
tilrettelegge for kortere formidling til gruppa ukentlig. Så langt har vi gjennomført dette to ganger, 
og alt tyder på at dette kan bli stor suksess. 
Videre så vil tiltak vi utvikler her også kunne overføres som tilbud til beboere ved sykehjem. 
Vi vil arbeide videre med dette i 2018. 

I Sørfold har museet i 2017 gått inn i et samarbeid med «Eldres venner». Museet har ved to 
anledninger hatt innlegg på «Eldres venner» sitt treff på Eldresenteret på Straumen. 
Den ene med visning av gamle bilder, og den andre med visning av museumsgjenstander.

Resultat 
Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 308.402,- som vil gå til styrking av 
Nordlandsmuseets egenkapital.  (se også punkt 12 side 35)
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3 PUBLIKUM OG BESØKSTALL
Det totale besøkstallet viser at 74 808 besøkte Nordlandsmuseet 2017. 
Dette er en relativt stor nedgang siden 2016, hvor det var 84 556 besøkende. 

Vi ser noen færre besøkende på blant annet Hamsunsenteret og Kjerringøy handelssted, som 
er to av våre best besøkte anlegg. Det største avviket er likevel i Bodø hvor det arbeides med to 
større utviklingsprosjekter, som berører driften på en slik måte at det får betydning for 
besøkstallet.  De to store prosjektene er byggestart for Jektefartsmuseet, og en stenging i 
forbindelse med ombygging og renovering i deler av museumsbygningen i Prinsens gt. 116 i 
Bodø. Besøksgruven i Sulitjelma har også vært stengt hele året.  Det forventes at vi kommer 
sterkere tilbake når utviklingsprosjektene er vel i havn i løpet av 2018 og 2019. 

For mange av våre mindre sesongåpne museumsanlegg i Saltenkommunene ser vi en pen 
økning i besøkstallene sine i 2017. Det er en gledelig utvikling.

Nordlandsmuseets besøksstatistikk 2017 basert på billettsalg og tellinger: 

Husmannsplassen Kjelvik utstilling og kaf é på låven
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4    FORMIDLING
Nordlandsmuseet 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. 

Formidling til barn og unge

Nordlandsmuseet har hatt en liten reduksjon i antall skoleopplegg dette året, også dette har 
sammenheng med at utviklingsprosjektene reduserer tilgjengelige ressurser og mulighetene 
for gjennomføring, men i andre deler av museet har det vært drift som vanlig. 

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 læreplan. 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 hatt produksjoner innenfor fylkeskommunal DKS. 

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. 

Fra ett av Nordlandsmuseets mange aktivitetsbaserte tilbud til barn og unge. 
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Nordlandsmuseet har hatt en liten reduksjon i antall skoleopplegg dette året, også dette har 
sammenheng med at utviklingsprosjektene reduserer tilgjengelige ressurser og mulighetene 
for gjennomføring. 

I Bymuseet i Bodø ble det arrangert «Æventyrlige byen vårres».  
I denne DKS-produksjonen blir byens 2.klassinger tatt med på “skattejakt”. I utstillingene er det 
gjemt ting som tar oss med til viktige hendelser i byens historie, og vi blir kjent med personer 
som har satt sitt preg på byen vår. Etter den historiske “skattejakten” får elevene leke med 
gammeldagse leker. 

Under samisk uke inviterte Bymuseet til en egenprodusert teaterforestilling. Totalt ble det 10 
forestillinger der 41 barnehager var representert, 860 barnhagebarn i alderen 4-6 år satt som 
målbundet i 40 minutter og ønsket seg mer av «Samegutten Halta og reinflokken». 

Mysteriet i Ura er et DKS-opplegg av Sissel Horndal i samarbeid med Nordlandsmuseet, som 
også sto for utarbeidelsen av lærerveiledningen. Mysteriet i ura er en teaterforestilling for elever 
på barnetrinnet. Den handler om vår kulturarv sett gjennom arkeologiske funn. Produksjonen ble 
vist for barnehagegrupper og skoleklasser i Bodø og i Sørfold, men dette året ikke som DKS.  

I Gildeskål ble det gjennomført opplegg for videregående skole, og det har også vært orientering 
for flyktninger, med omvisning i middelalderkirka og på museet. 

Det er dessuten inngått samarbeid med Meløy videregående skole om lektor 2-prosjektet 
«minikraftverk». Her har en klasse fra Glomfjord satt sammen et minikraftverk fra 1931, og 
tilrettelagt dette for formidling i utstillingen. 
Lektor2-programmet tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og 
videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfags-
undervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og 
læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag. 

Neste del av vårt samarbeidsprosjekt omfatter sandblåsing og overflatebehandling av 
kanonmateriellet på Nordarnøy kystfort.

Fauske: Bilde fra forestillingen Eventyrlige revestreker.

14



Fra Bodø og forestillingen «Samegutten Halta og reinflokken».

Hamsunsenteret har tilbudt modernismedager til videregående skole, og har hatt 1288 vgs. 
elever innom fordelt på opplegg over en og to dager, med besøk i Barndomshjemmet og på Tunet. 
I tillegg har det vært gjennomført opplegg for lavere klassetrinn lokalt, bl.a. et «high end» 
opplegg for 6, klasse – «Bakedag på Tunet». 
Senteret har nå faste årlige opplegg for barnetrinn, mellomtrinn og ungdomsskole. 
I år var det også en satsing for skoler i Bodø, en uke i forbindelse med Markens grøde jubileet. 
Dette ble arrangert på Stormen bibliotek. 

Skoleopplegg gjennomført i Meløy, DKS Kraft, Helleristning, Jernalder, Skrivestue. 

Samfunnsrolle
Nordlandsmuseet har et mål om å være en relevant og aktuell samfunnsaktør, og ønsker å ta opp 
vanskelige og kontroversielle saker.  

I Nord Salten har Hamsunsenteret innledet et samarbeid med Arran, Lulesamisk senter på Drag 
i Tysfjord og KUN kompetansesenter for likestilling og inkludering i Steigen. 

I forbindelse med Markens grøde jubileet ble det gjennomført et symposium i september som 
startet i Bodø og som videre tok veien til Arran og avsluttet på Hamsunsenteret. 
Partene i samarbeidet hadde gjennom symposiet hvert sitt hovedfokus basert på kjerne-
virksomheten. 
KUN fikk i oppdrag å holde fokus på sine innlegg og foredrag på kvinner og 
likeverd, Arran på det samiske og rasisme og Hamsunsenteret tok for seg det økokritiske 
perspektivet med utgangspunkt i Markens grøde og i forhold til dagens perspektiver og 
problemstillinger. 

I felleskap ble det utarbeidet et programinnhold som gjenspeilet de ulike temaene, det ble gjort 
en arbeidsfordeling internt i institusjonene og en felles presse – og markedsføring. 
Prosjektet innledet forhåpentligvis et spennende samarbeid som også kan bidra til å reise 
aktuelle spørsmål til vår tid og de utfordringer vi står overfor i dag – globalt og lokalt. 
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På Fauske bygdetun ble det vist en utstilling i høsten 2017 med tittelen: «Heller ikke jeg 
dømmer deg», som er en kunstnerisk tilnærming til temaet mental sykdom og psykiatrisk 
forvaring. 
Som et innlegg i den offentlige samfunnsdebatten, ønsker utstillingen å synliggjøre noen av 
enkeltskjebnene i norsk rettspsykiatrisk historie. Disse tar utgangspunkt i autentisk materiale 
som brev, journaler og lydfiler fra pasienter og andre involverte. 
Kunstprosjektet som utstillingen baserer seg på er et samarbeid mellom kunstnerne Martin 
Palmer og Anne Kristin Myrseth, med bistand fra professor Øyvind Thomassen ved Institutt for 
historiske studier, NTNU.

Smakebiter fra utstillingsvirksomheten:
Å tilby skiftende utstillinger er et mål for Nordlandsmuseet. Ombyggingen som gjøres i Bodø 
bymuseum er sterkt motivert av dette ønsket, og i løpet av 2018 vil vi få en større sal til dette 
formålet. 

I 2017 har det vært to midlertidige utstillinger ved Bodø bymuseum.  

«Okkupert» ble vist fra slutten av februar til begynnelsen av juni, og er en fotoutstilling med 
bilder fra Bodøområdet tatt av en ung mann – Oddvar Tonaas - under okkupasjonstiden. 
Oddvar satt på et stort bildemateriale og da han og ildsjelen Jan Wasmuth traff hverandre startet 
et samarbeide hvor Jan gjorde lydopptak og skriftliggjorte Oddvars fortellinger fra 
okkupasjonstiden.
Utstillingen bestod av 23 foto, et teksthefte med informasjon og fortellinger til hvert foto og en 
digital fotofortelling hvor Oddvar selv hadde fortellerstemmen. Utstillingen åpnet 24. februar og 
en opplagt 94 -åring var med oss på Skype fra Spania. 

I forbindelse med utstillingen ble det avholdt en fortellerkveld hvor Oddvar selv var tilstede og 
fortalte historier fra okkupasjonstiden. Mange møtte opp for å høre Oddvar fortelle og mange 
kom med innspill og minner knyttet opp mot fotografiene som ble vist. «Okkupert» ble produsert 
av Nordlandsmuseet i samarbeid med Jan Wasmuth, og folk i Bodø viste stor interesse for 
utstilling som har vært godt besøkt. 

Pågående arbeid i den nye «Storsalen» ved Bodø bymuseum. 
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«Vebjørn Tandberg, Askeladden fra Bodø som skapte et industrieventyr» 
ble vist fra slutten av juni og ut september. Utstillingen besto av foto, tekst og gjenstander og 
visste Tandbergs liv fra gutterommet i Bodø, hvordan han bygde opp en solid bedrift og hvordan 
hans verdier ble forvaltet etter hans død. 
Utstillingen var i utgangspunktet på norsk, men siden utstillingen var hos oss på sommeren 
fikk vi oversatt en lengre tekst til engelsk, noe som ble satt pris på. 

Utstillingen er produsert og utstilt av «Tandbergerne», den har tidligere stått i Stormen bibliotek. 
«Tandbergerne», er en entusiastisk gjeng som i utstillingsperioden ukentlig har tatt sin 
kaffekopp her og snakket med besøkende, noe som var populært hos publikum. 

På Fauske bygdetun har det vært tre skiftende utstillinger i 2017: 

«Leve, drømme sveve – Tove Jansson i bilder» Utstillingen ble støttet av FINNO, og var et 
bidrag til å markere 100 års jubileet for Finland.  

«Skulpturlandskap Nordland» var en egenprodusert utstilling, og var en jubileums-
markering av skulpturprosjektet i Fauske Kommune. 

«Heller ikke jeg dømmer deg», er tidligere omtalt, og var et kunstprosjekt mellom kunst-
nerne Martin Palmer og Anne Kristin Myrseth, med bistand fra professor Øyvind Thomassen v/
Institutt for historiske studier, NTNU.

På Beiarn bygdetun åpnet utstillingen «Gustav Moldjords samlinger» til sommersesongen 
2017. 
Bare 18 år gammel, i 1967, begynte Gustav Moldjord å samle inn gamle gjenstander fra rundt 
om i Beiarn. Han fraktet gjenstandene i en liten vogn som han dro med seg. 
Han tok godt vare på det som ble samlet, og notere nøye ned alt han fikk av informasjon. 
Til slutt ble samlingen bestående av 166 gjenstander som senere ble grunnstammen i 
bygdetunets samling. 
Dessverre døde Gustav ung, bare 20 år gammel. Samlingen ble tatt vare på og ble en del av 
Beiarn bygdetun. 

Fra åpningen av utstillingen Okkupert. 
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Nordlandsmuseet har nå samlet sammen, tørket støv av 
og rendyrket Gustav Moldjords samling i en utstilling. 

Samlingen viser et bredt spekter av Beiarns historie og 
forteller samtidig om en ung ildsjel som ville ta vare på 
historien. Med samlingen følger mye informasjon om 
Beiarn i gamledager, og viser oss samtidig hvordan en 
ung ildsjel tok tak for å ta vare på historien.

5     FORVALTNING AV SAMLINGER
I samarbeid med Helgeland Museum, Norsk Luftfarts-
museum, Museum Nord og Narviksenteret har vi sammen 
hatt arbeidet med å utforme samlingsforvaltningsplaner 
som har felles retningslinjer og utforming, og som bygger 
på «Spectrum 4.0» - Standard for samlingsforvaltning. 

Gustav Moldjord

Nordlandsmuseets overordnede samlingsforvaltningsplan basert på dette arbeidet ble lagt 
frem og godkjent av museets styre desember 2017. Samarbeidet om samlings-
forvaltningsplanen er en del av et fellesprosjekt som har en målsetning om å etablere en 
felles konserveringsenhet for Museene i Nordland. I forbindelse med prosjektet er det også 
utarbeidet en samlingsoversikt for de enkelte museumsanleggene i Nordlandsmuseet, som 
igjen skal være grunnlaget for utarbeiding av en innsamlingsplan

Nordlandsmuseet har i 2017 hatt flere større prosjekter knyttet til samlinger og samlings-
forvaltning. 

Jekta «Anna Karoline»
Med bygging av det nye nasjonale Jektefartsmuseet så har det vært nødvendig med 
istandsetting og klargjøring av museets hovedattraksjon: Jekta «Anna Karoline». 
Hardanger Fartøyvernsenter har vært inne og fjernet båtdekket og avstivet skroget.

Prioritering i Bygningsamlinger
Dette er et prosjekt som museet har fått støtte fra Norsk Kulturråd for å gjennomføre. 
Prosjektet er noe forsinket, men i løpet av 2017 er arbeidede med å vurdere 108 av 
museets 130 bygg avsluttet, og arbeidet med rapporten er påbegynt. 
Rapporten forventes ferdigstilt april 2018

Opprydding i magasin i Prinsensgate 116
I løpet av 2017 ble det gjennomført et større arbeid og nyordning i gjenstandsmagasinet i 
Prinsensgate 116. Med på laget hadde museet to konservatorpraktikanter. 
Dette har gitt museet et godt og oversiktlig magasin, der alle gjenstander nå er registrert.
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Demontering av utstilling i 1. etg. i storsalen Prinsensgate 116 
I 2017 ble det igangsatt et større renoveringsprosjekt av storsalen i Prinsensgate 116. 
Dette innebar også en demontering av utstillingene, der alle gjenstandene ble flyttet ut og 
satt på magasin. Etter planen så er det kun «Sølvskatten» som skal tilbake i utstilling.

Interiørrestaurering Kjerringøy Handelsted
I 2017 har det vert gjennomført restaurering av tapet i hovedhuset på Kjerringøy Handelsted, i 
tillegg til restaureringsarbeid av mur knyttet til ildsted. Til dette arbeidet har museet hatt inne 
både teknisk konservator og praktikanter. 

Tilvekst
I Nordlandsmuseet har vi hatt en planlagt svak tilvekst til museet samlinger. 
Av større interesse kan det nevnes 5 gjenstander som er samlet inn og som kan knyttes til 
«Operasjon Muskedunder» Denne tilveksten har sin bakgrunn etter aktivt søk etter 
gjenstander på fjellet. 

Ellers så er det rapportert om 1 lydfil, ingen foto og 1 samling gjenstander knyttet til Vensmoen 
Tuberkulosesanatorium, to mindre tekstilsamlinger og 14 enkeltgjenstander.

Innhenting av etterslep
Nordlandsmuseet har tidligere fått tilbakemelding fra Norsk Kulturråd at vi har gjort en for 
dårlig jobb med tanke på å innhente etterslep i samlingsforvaltning. På dette området er det 
enda mye ugjort og etterslepet representerer fremdeles en stor utfordring. 
I løpet av 2017 er det registrert 712 foto knyttet til Sjøfossen Kraftlag i Gildeskål, 203 
gjenstander er registrert ved museet i Bodø, 1 lydfil knyttet til Lyder Kvantoland og 48 bygg. 
7223 foto, 580 gjenstander og 11 bygg er publisert på Digitalt Museum.

Siden 1979 har jekta Anna Karoline stått innebygget i skuret i Bodøsjøen. 
Nå gleder vi oss til Jektefartsmuseet åpner i 2019.
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Magasin

Nordlandsmuseet har variable magasinforhold til sine samlinger. Kjerringøy og Prinsensgate 
116, har akseptable magasinforhold på sine anlegg, med god oversikt over sine samlinger. 
Det samme gjelder Hamsunsenterets samling. 

I Valnesfjord har museet et fellesmagasin, som dessverre mer fungerer som et lager enn et 
reelt magasin. Dette har sin bakgrunn i beliggenhet utenfor egne anlegg, men også 
utilfredsstillende tilgjengelighet, spesielt i vinterhalvåret. Ellers er mye av museets samlinger 
lagret i museets ulike bygg rundt på de enkelte anlegg. Her er det svært variable forhold med 
tanke på klima og skadedyrkontroll, og enkelte steder ser vi forfall av samlingene. 

Kurs og opplæring

29.08.17 Internt kurs i enkel konservering v/ Konservator Till Krieg. 
Opplæring for Nordlandsmuseets ansatte, med fokus på enkle konserveringsgrep og 
diskusjon om hva som er god praksis for gjenstander av ulik kulturhistorisk verdi. 

25.-26.10.17 Kurs i prioritering i samlinger Ida Beate Otterlei deltok på 2 dagers kurs i metode 
for prioritering i samlinger i Tromsø.

02.-03.11.17 Seminar e-kultur og digital samlingsforvaltning Tove Mette Mæland deltok på 
seminar i Oslo

Handelsgården Breidablikk under Gjestebud på Markend grøde jubileet
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6      BYGNINGSVERN / FDVU 2017
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.

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, og 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.
Vi har, i forbindelse med prosjektet Prioritering i bygningssamlinger, gjennomført en tilstands-
vurdering av ca. 80 av våre bygninger og regner med å ferdiggjøre vurderingene i løpet av våren 
2018. Det vil deretter bli utarbeidet en vedlikeholdsplan for alle byggene.

Vi har i 2017 hatt gode økonomiske støttespillere i Kulturminner i Nordland, Sametinget, 
Norsk kulturråd og Stiftelsen UNI.

Vedlikehold på Husmannsplassen Kjelvik
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HMS og internkontroll

Nordlandsmuseet har stort fokus på sikkerhet og miljø på alle våre anlegg. Vårt arbeid med 
sikringsplaner er i fokus og disse er en del av internkontrollen.
Det er nå montert brann og innbruddsalarmanlegg på alle våre sikringsverdige anlegg. 
Det søkes 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. 
Dette vises også ved gjennomførte branntilsyn, det er få avvik og disse er som regel av 
mindre alvorlig grad. Brannvernledere og verneombud er etablert på de respektive avdelinger. 
Vernerunder ble gjennomført i 2017.

Freda anlegg

Ørnes Handelssted og Hamsuns Barndomshjem er på et godt vedlikeholdsnivå, her ble det i 
løpet av året foretatt normale vedlikeholdsarbeider.

På Nordlandsmuseets eiendom i Prinsens gt. 116, Bodø bymuseum, er det nå gjort store tiltak. 
Utgangspunktet var å skape et flott uteområde med minimal bilparkering. Det er opparbeidet 
mer plenareal og etablert en ny inngang fra hjørnet av Prinsens gate og Torvgata. 
Hellene på fortauet langs Torvgata er tatt opp og lagt ned igjen samt at det er støpt portstolper 
ved inngangen mot Prinsens gate . 
Her vil smijernsporter bli montert i løpet av våren, i tillegg til fasadebelysning.

Nordlandsmuseet søkte midler i forbindelse med utlysing av midler til utvalgte kulturlandskap.

Gildeskål kirkested
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Knut Hamsuns barndomshjem

Gildeskål kirkested
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På Kjerringøy Handelssted har det i år vært fokus på fortsettelse av prosjektet restaurering 
av interiør i hovedhuset. Med god hjelp av tyske studenter og konservatorer ble prosjektet stort 
sett ferdigstilt, det er noe gjenstående arbeid som skal sluttføres i 2018.

Ildstedene på handelsstedet bærer preg av at de er i lite bruk, vi benyttet i den anledning 
ekspertise fra en tysk konservator til å se på ildstedene på handelsstedet, dette for å se på 
restaureringsmåter og kostnader. 
Det ble blant annet gjort en del arbeid på fasaden på bakerovnen i Bakeriet, dette dannet 
grunnlaget for en rapport som omhandler tidligere restaureringer og fremgangsmåte for 
videre restaureringer.

Ellers er det har det i sommersesongen vært gjennomført et normalt vedlikehold med 
restaurering av vinduer og maling av fasader.

På Husmannsplassen Kjelvik er det gjort en del vedlikehold på våningshuset og drifts-
bygningen. Råteskadet panel er skiftet og fasader er malt. Det ble i løpet av høsten oppdaget 
utfall og utgliding av stein i grunnmuren på Fjøsen. Vi har satt opp merking ved utfallet ved 
utedoen, dette for å se om det utvikler seg.

Nordlandsmuseet søkte midler i forbindelse med utlysing av midler til utvalgte kulturlandskap.

Øvrige anlegg
I Beiarn er det blitt startet arbeid med maling av fasader og restaurering av vinduer. 
Det er også gjort en del oppussingsarbeid i kontoret/resepsjon, dette for å gjøre området mere 
publikumsvennlig. Ellers er det er utført en del vedlikeholdsarbeid på uteområdet.

I Bodøsjøen er alle fasader på Mathildestua og Hunstadhuset malt to strøk. 
Noe vindusmaling gjenstår. I forbindelse med det nye Jektefartsmuseet er det brukt en del 
ressurser på forberedelser av flyttinga av Rødnaustet og Rorbua.

På bygdetunet i Steigen og Batterie Dietl ble det foretatt en del sikringsarbeid i tillegg til 
normalt vedlikeholdsarbeid.

Kjerringøy handelssted: restaurering av ildsted og tapeter
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I Meløy har vi startet fasademaling av Skolestua på Øde i tillegg til generelt vedlikehold på 
tunet. På Ørnes handelssted har det blitt foretatt nødvendig vedlikehold.

På Løp Gård er det gjort en del nødvendig vedlikeholdsarbeid, vi har blant annet begynt å 
klargjøre for maling av fasader i 2018. Vi har også bygd en redskapsbod som skal settes på 
plass til våren, dette for å unngå å lagre ting på låven.
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. Leivsethuset har en del problemer med innsig av vann i kjeller ved kraftig 
regnvær, det er i den forbindelse gjort en del tiltak med avløp og drenering. 
Vi avventer videre tiltak inntil vi ser resultat av det som er gjort. I Rødbrakka ble det lagt ny 
platekledning på alle panelte vegger i utstillingssalen. Disse ble malt i lys farge, dette for å 
skape et bedre formidlingslokale.

I Gildeskål er det foretatt en del malingsarbeid på fasader i tillegg til ordinært vedlikeholds-
arbeid.

Fjøsen på Hamarøy bygdetun fikk i år rengjort og vedlikeholdt skifersteinen på taket, det ble 
også oppstart med å reparere og male fasadene. 
Videre 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 ny flaggstang, den gamle trestanga knakk i en storm, ellers har det 
blitt utført en del nødvendig vedlikeholdsarbeid.

I Sulitjelma er det utført normalt vedlikehold på Grunnstollbadet.
Gruvemuseet har fått fjernet en del av den gamle nålefilten på gulvene og blitt erstattet med 
vinylbelegg.
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7 MARKEDSARBEID 
2017 har vært nok et aktivt år med en rekke arrangement og prosjekter.
Vårt markedsarbeid mot publikum i regionen er 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.
Spesielt har 2017 vært preget av Hamsunsenteret - Markeringen av 100-årsjubileet for 
utgivelsen av Markens grøde, byggestart på det nye jektefartsmuseet og ombygging på 
bymuseet i Prinsensgate  Bodø.
Vi samarbeider med andre aktører på mange ulike områder. En vellykket fyrverkerikonsert i 
Bodøsjøen og «vandreteateret Revestreker» på Fauske er eksempler på det.

Vi har i løpet av året fått et nytt formidlingstilbud for barn på Kjerringøy. Barnas reiseguider 
«Bædi og Børdi» er kommet på plass hos oss på Kjerringøy.
Det har også lykkes markedssjefen å få friskmeldt Kjerringøy som et godkjent ord, og ikke et 
skjellsord, i Facebook-systemet. En lang og kronglete prosess, men et positivt tiltak for oss og 
alle andre som driver næring på Kjerringøy.

Nytt er det også at vi tar i bruk live web-kamera under byggingen av Jektefartsmuseet i 
Bodøsjøen. Her kan alle følge byggingen, og vi skal også lage en timelaps av prosessen når 
museet står ferdig.
Stor takk til Nordkontakt i Bodø som sponser nettforbindelse til oss i hele byggeperioden.

Det er i løpet av året utarbeidet en markedsplan for perioden 2018-2020.
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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 2017 har vi totalt 15969 følgere på våre tre hovedsider på Facebook.  

Vi benyttet betalt annonsering på Facebook. Vi har promotert totalt 104 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.  

Det er i 2017 satt i gang et arbeid med å utvikle helt nye nettsider for Nordlandsmuseet, 
Hamsunsenteret, Kjerringøy handelssted, Jektefartsmuseet, vandringen.no og nettbutikk.
I tillegg er det bestilt felles bildebank, aktivitetskalender og kartfunksjon for våre nye nettsider.
Nye nettsider lanseres i første del av 2018. 

www.youtube.com/nordlandsmuseet - følg stream “Direkte akkurat nå”
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Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2017 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. 
  Vellykket cruisetilbud utviklet i Saltdal med turen «Arctic Rail». 

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. Formelt er det Hamsunsenteret som står som medlem i InnOpp.

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

Sulitjelma Museum 2030. Se omtale på side 6.

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. Produktet «Arctic Rail» hvor 
Saltdal bygdetun/Blodveimuseet er endestasjon for dette cruisetilbudet har fungert meget bra 
og er et populært tilbud.

Vi opplever en fortsatt økende interesse, både lokalt og regionalt, for samarbeid med 
Nordlandsmuseet i ulike prosjekter. 

Utstilling Fauske bygdetun
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Annonsering og presse
Vår hovedmengde av trykte avisannonser er kjørt i sesong på sommeren. I tillegg kommer opp-
føringer 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. Vi har hatt annonser i 
ombordmagasinene på Widerøe og SAS, 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 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 og Venture Norway.
Hamsunsenteret har i 2017 hatt hele 30 helsides annonser pluss 5 forsideannonser i 
Klassekampen.

Vi har hatt god dekning på aktuelle saker og arrangementer i media gjennom 2017. 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    Pågår, prosessen fortsetter
Nordlandsmuseets synlighet  Betydelig bedret, er en kontinuerlig prosess
Allianser / samarbeid   Avtaler fornyet og nye inngått - arbeid prioriteres 
Jektefartsmuseet    Pågår, og prioriteres.
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8 FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON
Forskning og kunnskapsutvikling skal være det faglige grunnlaget for innsamling, 
dokumentasjon og formidling ved Nordlandsmuseet. Det arbeides med å utarbeide en 
forskningsplan for Nordlandsmuseet. Den er forventet å være ferdig i 2018. 

Nord universitet er en viktig samarbeidspartner for Nordlandsmuseet. Det arbeides for å 
utvikle samarbeidet gjennom flere prosjekter. I 2017 deltok museet i Nordlandsseminaret 2017, 
som denne gang var viet «Krigens kulturminner». 
Nordlandsseminaret er et samarbeid mellom museene i Nordland og Nord universitet, og er 
støttet økonomiske av Nordland fylkeskommune. På seminaret, som i år var arrangert av 
Museum Nord, deltok vi med bidrag om fangeleirene i nordre del av Nordland og om 
kystfortene som ble anlagt langs kysten. 

Vi var også med som partner i en søknad om Nordlandsmuseet deltar som partner i et 
konsortium ledet av Nord universitet som søkte om prosjektet EuroCod i EU programmet 
Horizon 2020. Dessverre kom vi ikke gjennom nåløyet denne gangen. 
Nettverket som ble etablert hadde et nettverksmøte i juni med tanke på en oppfølging og nye 
runder. Temaet er svært relevant for Jektefartsmuseet. 

I tillegg deltar Nordlandsmuseet i et forskningsnettverk ved Nord universitet om digital 
formidling og museumspedagogikk er et regi av Nord universitet med formål om å se 
nærmere på digital og web 2.0. formidling, og museumspedagogisk strategisk utvikling for 
museer i en ny tid. 

Hamsunsenteret
Det fireårige prosjektet Hamsun i Nordland, i samarbeid med Nord universitet ble avsluttet i 
2017. Hamsunsenteret var dessuten i 2017 aktiv i «Traum – Transforming Author Museums», 
et forskningsprosjekt som skal utforske forfattermuseers rolle og utvikling, i fortid, samtid og 
framtid.  De var også aktiv i prosjektet «Museum som minnepolitisk aktør, - Et forsknings- og 
dokumentasjonsprosjekt i regi av Litteraturnettverket.

Hamsunsenteret

30



Publiserte artikler
Bodil Børset: «Fra sjelens lønnkammer. Om Knut Hamsun, dr. Johannes Irgens Strømme og 
Thomas Kvam.» Vagant 3/2017.

Alvhild Dvergsdal: «Drømmen om Sellanraa» (kronikk). Klassekampen 22.11.2017
Alvhild Dvergsdal: «Eventyret som tok slutt: Om Knut Hamsun: Victoria (1898)». 
Hamsunselskapets skriftserie nr. 31 2017.

Avdeling Midt
I Avdeling Midt har det særlig vært arbeidet med andre verdenskrig. 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. Begge hadde foredrag basert på dette 
samarbeidet i 2017. 

Finn Rønnebu kom ut med en bok i oktober med tittelen «Et skammens eventyr», om 
jernbaneutbyggingen under andre verdenskrig. Boken baserer seg på intervjuer og 
kildeinnsamling gjort gjennom de årene Rønnebu har vært konservator i Nordlandsmuseet. 
Boken ble utgitt på Commentus forlag.

Prosjekt med å dokumentere sjøhusene i Kjelvika ble gjennomført sommeren og høsten 2017 
og ferdigstilles i mars 2018. Her fikk vi midler fra Utvalgt kulturlandskap, og prosjektet er ment 
som et forprosjekt til en eventuell rekonstruksjon av sjøhusene. 

Vikingdag Meløy
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Avdeling Sør

I forbindelse med prosjekt «Nordarnøy kystfort», ble det gjort en gjennomgang av kildemateriale 
til kystfortenes historie i Nordland. Dette arbeidet skal videreføres, blant annet med arkivstudier 
på Riksarkivet. Deler av arbeidet ble presentert på Nordlandsseminaret 2017. Det videre arbeid 
skal formidles gjennom foredrag, artikkel i «Malstraum» og digitalløypa på Nordarnøy.
Samarbeid med Nord universitet om etablering av et nordisk Nettverk for digital museums-
formidling. Søknad til Kulturkontakt Nord 2017 ble ikke innvilget, og arbeidet følges ikke opp i 
2018.

Nordlandsmuseet var partner i en søknad om EU-prosjekt til Horizon 2020. Prosjektet hadde 
tittelen EuroCOD, og skal undersøke torskens vei i Europa som vare, kulturbærer og kulturarv. 
Prosjektet ble initiert av Nord universitet i samarbeid med Nordlandsmuseet, og partnere fra 
Tyskland, Spania og Italia var med. Prosjektet fikk ikke støtte, men nettverket er etablert og vil bli 
videreført. 

Vitenskapelig paper: The Hansa and the cultural impact of the «Nordlandshandelen» presentert 
på seminaret “The Hansa in the North - Cultural and Social Transformations” 2.3. – 4.3. 2017 ved 
Universitetet i Tampere, Finland.  Utarbeidet av Alan Hutchison, Erika Søfting og 
Petter Snekkestad.

Stige, Morten og Petter Snekkestad (2017) The Church of St. Mary in Oslo – Overview and 
revision of building history. I Collegium Medievale vol. 30, s. 137-192.

Snekkestad, Petter (2017) The Cave and Church in Tomba Emmanuelle. Some Notes on the Ritual 
Use of Room Acoustics. I Journal of Sonic Studies vol. 15, (nettjournal, ikke sidetall). 
http://sonicstudies.org/

Snekkestad, Petter (2017) Noen uforsiktige ord om mangfold. I Museumsnytt nr. 2.

Planlegging Jektefartsmuseet
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9 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 reiselivsnett-
verket i regi av hovedorganisasjonen Virke. 

10 INTERNASJONALISERING
Nordlandsmuseet deltar i 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.  Det vises også til det samarbeidet vi deltar i sammen 
med Narviksentret, om fangeleirene i Nordland, i samarbeid med miljøer i Russland. 

Nordlandsmuseet var partner i en søknad om EU-prosjekt til Horizon 2020. Prosjektet hadde 
tittelen EuroCOD, og skal undersøke torskens vei i Europa som vare, kulturbærer og kulturarv. 
Prosjektet ble initiert av Nord universitet i samarbeid med Nordlandsmuseet, og partnere fra 
Tyskland, Spania og Italia var med. Prosjektet fikk ikke støtte, men nettverket er etablert og vil bli 
videreført. 

De siste årene har vi hatt en ordning 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 fra konserveringsutdanningen ved Erfurt 
Fachhochschule i Tyskland.

Båtnaust
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11 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.

Flytting av rødnaustet i Bodøsjøen
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12 ÅRSREGNSKAP 2017

Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et overskudd på kr. 308.402,-  
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, 22. februar 2018

Geir-Ketil Hansen   Liv Krane   Randolv Gryt
styreleder    nestleder   medlem

Tone Magnussen              Jan Folke Sandnes  Karina Krogh
medlem              medlem   medlem

Morten Steffensen
direktør
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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

Hamsunsenteret
www.hamsunsenteret.no

Hamsunsenteret.Booking@nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 34 50

www.facebook.com/Hamsunsenteret/

Jektefartsmuseet (åpner 2019)

www.jektefartsmuseet.no 

www.facebook.com/Jektefartsmuseet/

www.nordlandsmuseet.no

http://www.nordlandsmuseet.no
mailto:email:post%40nordlandsmuseet.no?subject=
http://www.facebook.com/Nordlandsmuseet/
http://www.kjerringoyhandelssted.no
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mailto:Hamsunsenteret.Booking%40nordlandsmuseet.no?subject=
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http://www.nordlandsmuseet.no

