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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 forvalter i dag til sammen 17 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 Bymuseet i Bodø, Kjerringøy handelssted, 
Hamsunsenteret, Fauske bygdetun og det kommende Jektefartsmuseet, som åpner for 
publikum sommeren 2019.

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. 

Fotograf Ernst Furuhatt i arbeid med repro
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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 2018 vært til sammen 42,6 årsverk i Nordlandsmuseet. I tillegg har vi hatt 7,4 årsverk 
sesongansatte, til sammen 87 sommerverter, på våre anlegg.

Sykefraværet har vært på 3,15 % i 2018. HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i 
samarbeidsutvalgets og arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hoved-
tillitsvalgt, verneombud, direktør og administrasjonssjef. NAV og Stamina bedriftshelsetjeneste 
deltar på møtene i AMU. AMU har hatt 3 møter i 2018. Egen årsmelding er utarbeidet og lagt 
frem for styret.

2 HOVEDTREKK 2018
Jektefartsmuseet
Jektefartsmuseet blir Nordlandsmuseets største besøkssted når det åpner i juni 2019. 
Realiseringen av Jektefartsmuseet i Bodøsjøen har vært et hovedfokus i Nordlandsmuseet i 
2018, og har krevd store ressurser. Restaureringen av jekta Anna Karoline blir utført av 
Hardanger Fartøyvernsenter. Kvorning Design og Kommunikasjon har oppdraget med 
utstillingsdesign og andre utstillingselementer. 

Prosjektgruppen har arbeidet med produksjon av innhold til utstillingen i hele 2018, inkludert 
utvelgelse av gjenstander til utstillingen fra egne samlinger, og innlån fra andre eiere. Det er 
utviklet en dreiebok for formidlingen i Jektefartsmuseet, ved hjelp av faghistorikere og en 
ressursgruppe satt sammen av egne ansatte, historikere fra Nord universitet og frivillige fra 
Anna Karolines venner.  

Jekta Anna Karoline  for siste  gang  under åpen himmel
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I september ble det arrangert åpen dag på byggeplassen i samarbeid med Hardanger 
Fartøyvernsenter med stor deltagelse fra Bodøs befolkning. Det har også vært stor 
oppmerksomhet fra media gjennom året, noe som har resultert i oppslag og intervjuer i 
forskjellige kanaler.  Jektefartsmuseet har medvirket i en ny dokumentarserie fra NRK som 
sendes våren 2019; «Det umulige landet», om kommunikasjoner og samferdsel i vårt langstrakte 
land gjennom tidene. 

Mot slutten av året ble det gjort en endring av organisasjonsstrukturen hvor det ble vedtatt at 
Jektefartsmuseet inngår som hovedanlegg i en ny avdeling sammen med Kjerringøy 
handelssted og Løp gamle gård. Den nye avdelingen trer i kraft ved inngangen til 2019.

Bymuseet i Bodø

Bymuseet i Bodø gjenåpnet 20. april 2018 etter en ombyggingsperiode på 7,5 måned. Resepsjon 
og utstillingsareal i 1. etasje fremstår med et moderne uttrykk og vi har fått en fleksibel storsal 
med mulighet for flere arrangementer og temporære utstillinger. Alle systemer for brann, ITV 
(innbrudd og sikring) og AV (styringssystem for lyd, bilde og lys i utstillingene) er oppgraderte og/
eller nye. I tillegg er det etablert prosjektør med over 4 meters bildebredde og moderne 
audioutstyr i storsalen. 

Åpningshelga var overveldende, med over 750 besøkende på 2 dager, innenfor 6 timers 
åpningstid! Det formelig kravlet med folk i alle kroker og kriker, og det var mange positive 
tilbakemeldinger fra publikum i forhold til utbedringene som var gjort.

Til tross for at Bymuseet var stengt i nesten 4 måneder i 2018 økte besøkstallet med 29% 
sammenlignet med året før. Det har vært gjennomført et omfattende program gjennom året med 
temporære utstillinger, foredrag, konserter, DKS-er og annen formidling. 

Kulturminister Trine Skei Grande besøkte byggeplassen i Bodøsjøen i september 2018
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Sulitjelma Museum 2030

Nordlandsmuseet ferdigstilte en strategi og mulighetsstudie for museumsvirksomheten i 
Sulitjelma i første halvdel av 2018. Hovedgrepet i mulighetsstudien er å etablere en 
museumspark i Fagerli, i tilknytning til Sulitjelma gruvemuseum. Prosjektet er kalt Sulitjelma 
Museum 2030. 

Første grep i strategiplanen er å sikre området, og spesielt smelteverksruinen og den gamle 
kraftstasjonen som ligger inntil gruvemuseet. Det er utført et større skogryddings-arbeid i 
området rundt museet og smeltehytta, slik at flere av kulturminnene på området er blitt mer 
synlig og tilgjengelig for besøkende. Det ble også gjort et dreneringingsarbeid i området for å 
hindre ytterlig vanninntrengning i kraftstasjonen og smelteruinen. 

I forbindelse med planene har Nordlandsmuseet vært i kontakt med Direktoratet for 
Mineralforvaltning vedrørende besøksgruva, og der det har vært gjennomført en befaring av 
gruva. Basert på befaringen, har Direktoratet for Mineralforvaltning planlagt et omfattende 
sikringsarbeid, av en slik verdi, at det kreves anbudsutlysning for offentlig anskaffelse. 
Det er forventet at Direktoratet for Mineralforvaltning utlyser anbudet i løpet av 2019.

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 i prosjektet. Prosjektet er ledet av Nordlandsmuseet. 

I 2018 har hovedfokus vært å komme videre med trinn 2 i prosjektet «Samlingsforvaltning 
Nordland 2020». Det har i løpet av året vært arbeidet med ny prosjektbeskrivelse for trinn 2. 
NFK har utfordret prosjektet på at også en vurdering av en felles bygningsverntjeneste skal 
legges inn i prosjektet Vi har hatt fokus på en realistisk prosjektøkonomi, slik at det er nå lagt inn 
en økonomisk egenfinansieringsbit for alle deltakende museer. 

I desember 2018 ble samarbeidsavtale for trinn 2 signert av direktørene for  Norsk Luftfarts-
museum, Helgeland Museum, Narviksenteret, Arran Lulesamisk senter og Nordlandsmuseet. 
Det er også forventet at Museum Nord signerer. 

Museet i Prinsensgate åpner etter ombygging. Velkommen ti Bymuseet i Bodø. 7



Poesi er den nye punken

Under tittelen: Poesi er den nye punken – ble Hamsundagene 2018 lansert – 1. – 5. august.  
Årets festival var en hyllest til diktet, den korte teksten, den kontante formidlingen, den abstrakte 
formen. Forfatter Knut Hamsun var mest kjent for sine romaner, men han utga også en 
diktsamling som var gjennomgående under hele festivalen i 2018; Det Vilde Kor (1904). det var 
Diktkonsert, Poesidigg, Poesilunsj fire dager til ende, og noen av landets beste diktere var på 
besøk. 

Hamsundagene har utviklet seg til en stadig mer spisset litterær festival, noe som skaper 
diskusjon lokalt. At Hamsundagene skaper engasjement oppleves som positivt for en viktig 
litterær festival i Nord. 
 

Krigens Kulturminner
Avdeling Midt har i 2018 jobbet med tre prosjekter som omhandler andre verdenskrig. 

Skiltprosjektet langs E6 i Indre Salten er ferdig utarbeidet og godkjent av Fylkeskommunen. 
Det administrative rundt å få lov å sette opp skiltene er også ordnet, slik at bare oversettingen og 
selveste montasje av skiltene gjenstår og skal ordnes før sesongen starter.

Forprosjekt Bjørnelva: Riksantikvaren ba Nordlandsmuseet å utrede planen om å reise et nytt 
minnesmerke ved Bjørnelva fangeleir. Avdeling Midt har i siste kvartalet av 2018 brukt mye tid 
og ressurs for å jobbe frem en prosjektbeskrivelse, der det skisseres et minnested i nærheten til 
parkeringsplassen ved Sukkertoppen på Saltfjellet. 
Prosjektbeskrivelsen ble overlevert Riksantikvaren innen fristen.
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Prosjekt Anna i Makkvatnet: Nordlandsmuseet i Steigen har bidratt til et prosjekt rundt den 
samiske boplassen ved Makkvatnet i Hamarøy kommune, der flyktningelosen Anne Pedersen 
bodde. Prosjektet er et samarbeid mellom historielagene i Steigen og Hamarøy, kommunene, 
Nordlandsmuseet og Árran lulesamisk senter. Nordlandsmuseet har skrevet prosjekt-
beskrivelsen, omsøkt midler fra fylkeskommunen og bidratt til flere søknader, slik at prosjektet 
nå ser ut til å være nærmere fullfinansiert.

Makalaus AS 

I 2018 har Makalaus jobbet med å implementere mer kommersielle verktøy i Stiftelsen 
Nordlandsmuseet. Gjennom godt gjennomarbeidet planverk har vi fått en mer markedsbasert 
tilnærming til salg av opplevelser i museet. Vi deltar i Framprosjektet som gjennomføres av 
Innovasjon Norge, og vi har mange gode strategier for videre utvikling mellom organisasjonene. 
Det har vært gjennomgang av produktkalkyler og det jobbes med kostnadsbesparende 
bemanningsplaner. 
Gjennom Makalaus startet jobben med å innføre et bookingsystem som gjør at produktene til 
Stiftelsen Nordlandsmuseet er mer synlig og salgbar på nett. Dette skal være klart medio 2019.

Planarbeid

En Forskningsplan for Nordlandsmuseet ble vedtatt desember 2018. I planen slås det fast at 
grunnlaget for all forvaltning, fornying og formidling ved Nordlandsmuseet skal være faglig 
utviklingsarbeid og egen forskning hos museets ansatte. En litt mer utfyllende beskrivelse finnes 
under forskning og kunnskapsproduksjon i Årsmeldingen 2018.

Fra 2018 foreligger det godkjente planer for samlingsforvaltning, formidling og markedsarbeid. 
En overordnet sikringsplan er fortsatt under arbeid, og vil ferdigstilles i 2019. 

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 2018 har vi hatt 22 
kvinner og 13 menn fast ansatt i Nordlandsmuseet.

Gruppebesøk på Batterie Dietl i Steigen 9



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.

Bodøsjøen Nettverk

Bodøsjøen Nettverk ble stiftet 11. januar 2018. Nettverket samarbeider med Jektefartsmuseet og 
har friluftsmuseet i Bodøsjøen som sin hovedarena. Nettverkets formål er å skape 
engasjement, levendegjøre, videreformidle og ivareta vår felles kulturarv, og hovedsakelig 
immateriell kulturarv . De ulike lagene som inngår i nettverket innehar en unik samling av 
kunnskap og kompetanse. Denne kompetanseklyngen har som ambisjon å bidra til å skape 
muligheter for samskaping, utvikling og innovasjon på museumsområdet. 

Bodøsjøen Nettverk arbeider med å skaffe midler for å kunne realisere et storbåtnaust i 
Bodøsjøen, som også skal fungere som et aktivitetshus. Barn, unge og voksne kan, gjennom 
nettverket få lære seg håndverkstradisjoner og kulturarv, formidlet av erfarne og kunnskapsrike 
tradisjonsbærere. 

Deltagere i nettverket er, sammen med Nordlandsmuseet: Bodø Husflidslag, Kystlaget Salta, 
Nordlendingen Venneforening, Bodvin Vikingelag, 4 H Nordland, Landbrukspensjonistene, 
Nyholms Skandse Kompagnie, Venneforeningen Anna Karoline, Stiftelsen Bodø Museum.

Beiarn gamle prestegård – Senter for immateriell kulturarv

Ved avdeling Midt har målrettet arbeid med Immateriell kulturarv fortsatt i 2018. Det er tatt et valg 
om at immateriell kulturarv skal være hovedfokus i Beiarn, og det er startet et arbeid med en 
utviklingsplan for «Beiarn gamle prestegård - Senter for immateriell kulturarv» 2020-2025. Det 
er i den forbindelse også satt i gang et større innsamlingsarbeid av historiske kilder, fortellinger, 
sagn musikk og folketradisjoner. 

Vi har også hatt fortellinger, sagn musikk og folketradisjoner som tema ved flere arrangement og 
anlegg, slik som fortellerstund, «Skrøner og Skrømt», «Eventyrlig dager» m.v.  

Sommerverter på Løp gård
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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.

Nordlandsmuseet kom dårlig ut i en test om universell utforming av nettsider fra DIFI i 2018.  
Vi tar resultatet seriøst, men det kan også virke som om timingen for undersøkelsen ikke var 
gunstig for vår del siden den var utført på et tidspunkt hvor vi arbeidet med nye nettsider og at 
funksjonaliteten derfor ikke var optimal. 
Nordlandsmuseet arbeider med å gå igjennom nettsidene på nytt og sikre at funksjonaliteten er 
bedre enn det testen viste. 

Inkludering
Siden 2017 har Avdeling Midt hatt en målsetning om å utvikle tiltak og tilbud rettet mot eldre på 
sykehjem og dagtilbud. På Fauske har vi inngått et samarbeid med «Gode Øyeblikk» som gir 
dagtilbud til hjemmeboende demente. Dagtilbudet er lagt til Fauske Bygdetun, der vi har 
tilrettelagt for tilpasset formidlingstilbud til gruppa ukentlig. 

I Sørfold har museet samarbeidet med «Eldres venner». I 2018 hadde våre musikalske 
formidlere en musikalsk minnekonsert med slagere fra 50- 60- tallet på Røsvik sykehjem.  
I tillegg tok museet selv initiativ til å også gjennomføre den samme konserten på eldresenteret 
på Straumen.

Resultat 
Årsregnskapet for 2018 viser et negativt resultat på kr. -1.356.387.-  Det har vært et utfordrende 
år, med krevende prosjekter som har blitt løst med knappe ressurser. 
Underskuddet vil bli dekket inn av avskrivning i egenkapitalen. 

Syng med oss på Fauske bygdetun
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3 PUBLIKUM OG BESØKSTALL
Det totale besøkstallet viser at 67 444 besøkte Nordlandsmuseet i 2018. Dette er en nedgang i 
det totale besøkstallet fra 2017 med 7 606, fra 74 808. Noe av nedgangen skyldes at vi har et stort 
byggeprosjekt på gang med Jektefartsmuseet, og det er kun registrert 357 besøk på anlegget i 
løpet av 2018, mot 8 255 i 2017. Det har også vært stengt i Bymuseet i Bodø i fire måneder i 2018 
på grunn av ombygginger. Det er gledelig å registrere at besøkstallet ved Bymuseet har økt i 
forhold til 2017, til tross for stengingen. Vi mener at det viser at stedet har økt sin attraktivitet og 
aktualitet gjennom de grep som er gjort. Sulitjelma besøksgruve var stengt for andre år på rad, 
i påvente av avklaringer i forhold til blant annet sikkerhet. 

Jektefartsmuseet åpner til midtsommer 2019. Vi er sikker på at det vil bety mer besøk til 
Nordlandsmuseet i årene som kommer. 

Nordlandsmuseets besøksstatistikk 2018 basert på billettsalg og tellinger: 
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4    FORMIDLING
Nordlandsmuseet anser barn og unge som en viktig målgruppe for museet og legger stor vekt 
på å tilby gode produksjoner, samt være en god læringsarena i tilknytning til undervisning og 
utdanning. Gjennom den kulturelle skolesekken (DKS) har vi mange undervisningsopplegg på 
ulike trinn forankret i skolens læreplaner. DKS-ordningen er organisert forskjellig i de ulike 
kommunene, noe som innebærer variasjon fra år til år i små kommuner og faste trinnvise årlige 
produksjoner i større kommuner. Vi har også produksjoner innenfor fylkeskommunal DKS, 
rettet mot videregående skoler. 

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

Hamsunsenteret

Ved Hamsunsenteret har det vært lokale DKS planer, og faste opplegg for 3., 6., 9. og 10. 
klassetrinn.  Det er videre utviklet en egen fagdag for Videregående trinn 3, som har tittelen 
«Berømt og fordømt», som omhandler Knut Hamsuns kontroversielle sider vurdert opp mot hans 
forfatterskap. Arbeidet med «Berømt og fordømt» har vært spennende og revitaliserende for 
formidlingsarbeidet, særlig med tanke på å utvide tenkemåten til andre vanskelig og 
kontroversielle temaer. 

Gjennom Den kulturelle spaserstokken var Hamsunsenteret i april på turne i Nordland fylke med 
«Markens Grøde» - en høytlesingskonsert. Det var også arrangert et opplegg for DKS i Mo i Rana 
“Hva hadde hun å frykte” - Formidling og workshop basert på Markens Grøde, November 2018. 

Berømt og fordømt  på Hamsunsenteret
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Hamsunsenteret vant pris for årets formidlingskonsept ved Museumsforbundets årsmøte for 
høylesningskonserten - Markens Grøde. 

Det har vært tre temporære utstillinger med vekt på samisk kunst, som et ledd i sammen-
slåingen av kommunene Hamarøy og Tysfjord. Det har vært et nært og produktivt samarbeid med 
Árran, gjennom storsatsingen “Mihá” - Stolthetskonsert, der Hamsunsenteret var medprodusent 
og hadde regiansvar for forestillingen. I september hadde Hamsunsenteret flere arrangementer 
under Forskningsdagene, der det ble satt fokus på lokalhistorie, og fortellerkunst. Det er inngått 
et godt samarbeid med Hamarøy kulturskole, som vil øke formidlingsaktiviteten på anleggene. 

Slagordet under sommersesongen 2018 var “litterære opplevelser hver time”, på Hamsun-
senteret, med guidede opplegg gjennom hele dagen. I tillegg har det vært “kaffeprat” i Hamsund, 
og åpne helger på Tunet, med fokus på familieaktiviteter. 

Avdeling Midt

Barn og Familier: Tiltak rettet mot barn og familier har vært et satsingsområde i avdeling Midt, 
og har faste tiltak som ulike julearrangementer ved ulike anlegg, «Anna i Bestemorstua» på 
Fauske, “Kreativ torsdag” i Beiarn, Påskeverksted i Saltdal, Familiedag i Kjelvika, Fortellerstund i 
Beiarn, Saltdal og på Fauske, og «Ho Frida» i Steigen. 

Artic Rail: I Saltdal har vi også i 2018 vært med på et reiselivsprosjekt «Artic Rail», i samarbeid 
med flere aktører. Dette er en turopplevelse som selges til cruiseturister (max 80 personer pr. 
gang) med anløp i Bodø, og der turen går med tog, og buss via Saltstraumen, til Saltdal. I løpet av 
2018 hadde vi 17 slike besøk. Dette er positivt, men er et ressurskrevende reiselivstilbud. 

Utstillinger: I 2018 har avdelingen hatt to nye midlertidige utstillinger. “Dyste Design” fra 
Nasjonalmuseet som ble vist på Fauske. Det er også laget en egenprodusert vandreutstilling 
“Åklær - Pryd og nytte”, der vi fikk hjelp fra både Beiarn Husflidlag, og Fauske Husflidslag. 
Utstillingen ble vist både i Beiarn og Fauske.

Jul på tunet - Handelsgården Breidablikk  i Hamarøy
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Foredrag: Foredrag til historiske tema med særlig vekt på lokalhistoriske nisjetema har blitt en 
merkevare i Nordlandsmuseet og blir mer og mer godt besøkte innslag på mange av våre 
anlegg, også i avd. Midt. Vi har blitt flinkere til å «dele» våre foredragsholdere og bidra med 
foredrag både innenfor avdelingen, innenfor museet som helhet og også utenfor denne. 
Spesielt kan nevnes et foredrag i Sulis om Medbyaffæren i 1918 og Tove Mette Mælands foredrag 
på Stormen om helbrederen Johannes Brateng som svært godt besøkte, så som Finn Rønnebus 
foredragsrekke på mange steder i Salten hvor han presenterte boka si «Et skammens eventyr». 

Avdeling Sør

Bymuseet i Bodø ble gjenåpnet etter ombygging den 20.april. De aller første som gjestet 
Bymuseet etter ombyggingen var byens 2. klassinger som deltok i DKS-en «Æventyrlige byen 
vårres». 
Bymuseet har hatt tre temporære utstillinger i 2018, og i tillegg lansert et nytt foredrags-
konsept – «Viten Avec» - Kunnskap med nogo attåt. Storsalen har også vist seg å fungere godt 
som konsertarena. 

På Gildeskål kirkested ble det i sommersesongen arrangerte omvisninger i gammelkirken 
hver dag. Det ble dessuten holdt 5 foredrag/vandringer med tema jernaldergården Det var også 
avviklet et vellykket «miniolsokstevne» hvor museets arrangement med foredrag/rollespill om 
lensherrene og amtmennene i Gammelkirka hadde i alt 80 deltakere. Totalt var det om lag 220 
som deltok på stevnet.

Den 8.juli ble den digitale løypa på Nordarnøy kystfort åpnet av ordfører Petter Jørgen Pedersen 
med god oppslutning fra befolkningen på Arnøyene. Etter åpningen hadde museet foredrag om 
«kystfortene i Nordland 1940-45» på Nordarnøy Brygge med ca. 50 tilhørere.

På Ørnes handelssted har det vært gjennomført 5 DKS-er i 2018 over et bredt spekter. 
1) Modernisering av Meløy (1900 – 1940), 2) Skole i gamle dager, 3) Kverna i bekken, 4) Kraft. 
Energi, 5) Muskedunder. Der har vær 6 forelesningskvelder gjennom året under konseptet 
“Historisk onsdag”, og kulturhistoriske vandringer til helleristningsfeltet på Åmøy og til 
jernalderstedet på Øysund.  

Fortellerstund på Fauske bygdetun
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På Løp gård er det kafé i helgene, fra juni og ut august. I år var det ny utstilling i 2. etasje - et 
miniatyrmiljø, fra da den svenske ornitologen, Sven Nilsson, gjestet Løp i 1816. 
Til utstillingen ble det laget et hørespill som folk kunne gå inn på Vandringen.no for å høre. 
I tillegg var det arrangert DKS «Frøknene på Løp» for 3. trinn i Bodøskolen i hele september. 
I oktober ble de populære spøkelseskveldene gjennomført med grøss og gru. 

5     FORVALTNING AV SAMLINGER
I 2018 har konserveringsenhet i Nordland hatt hovedfokus, der Nordlandsmuseet har vært en 
aktiv part. 

I Nordlandsmuseet har det vært arbeidet for å få på plass et samlingsforvaltningsteam, der vi har 
en målsetning om å ha ett fast medlem fra hver avdeling. I 2018 har dette vært litt utfordrende 
grunnet sykdom, permisjon og omorganisering. Det ble gjennomført 2 møter i samlingsforvalt-
ningsteamet i løpet av året. Det var også planlagt et internkurs, som dessverre måtte avlyses.

Restaureringen av Anna Karoline
Jekta Anna Karoline ble kjøpt inn til Nordlandsmuseets samlinger i 1954. I 1959 ble hun satt på 
land, på det samme sted som hun nå står. I de 60 årene hun har stått der uten et formidlings- og 
vernebygg rundt seg, har jektas tilstand blitt stadig forverret. 

Når Jektefartsmuseet nå skal realiseres er det i tolvte time for det sentrale kulturminnet; jekta 
Anna Karoline. Restaureringen av fartøyet er dermed mer omfattende enn museet kunne ønske. 
Likevel har vi hold en så restriktiv linje som mulig, for å ta vare på jektas autentisitet så godt som 
mulig. I samarbeid med rådgivere fra flere hold, og i tett samarbeid med Hardanger 
Fartøyvernsenters håndverksekspertise, har vi funnet en vei å gå. 

Jekta Anna Karoline restaureres og råtne deler byttes ut. Hardanger Fartøyvernsenter i arbeid.16



Anna Karolines skader var hovedsakelig en kombinasjon av gift og råte. Hele dekket ble på 
50- og 60-tallet innsatt med stoffet pentaklorfenol. Giftstoffet skulle hindre soppvekst og 
impregnere treverket. Siden fartøyet sto utildekket i mange år, samlet det seg vann på det 
impregnerte dekket, som trengte inn i tilgrensende materialer som liggeknær, beter og 
rekkestøtter. 
Når restaureringsprosjektet tok til i 2018 var mye av jektas konstruksjon overvanns så svekket 
av råte at det ikke hadde noen bæreevne lenger. 

Gjennom restaureringen i 2018 har jekta fått nye bærende elementer på dekksplan. Det gamle 
giftinnsatte dekket er dokumentet og sanert. Råtne knær, beter og spant er skiftet ut med nye 
kopier, de gamle er lagt på magasin. Til erstatning for dekket fra 1950-tallet, får jekta nå åpent 
lasterom og for- og akterdekk. Restaureringen tar utgangpunkt i jektas konstruksjon i årene 
1903-1908, den siste perioden hun enda seilte for råsegl og hadde den opprinnelige riggen 
intakt. Til åpningen av Jektefartsmuseet får Anna Karoline igjen råseglsmast om bord.

Gjenstandssamlingen
I forbindelse med arbeidet med utstilling til Jektefartsmuseet har en stor gruppe gjenstander 
fra museets samlinger blitt behandlet. Tilstandsvurderinger er gjort på en lang rekke objekter, 
og alle objekter som er utvalgt til å inngå i utstilling er rengjort og konservert etter behov. 

Nordlandsmuseet har en stor maritim samling, blant annet en stor samling nordlandsbåter og 
andre tradisjonsbåter. Etableringen av jektefartsmuseet gjør at flere av disse nå får et 
permanent visningssted og vil bli overvåket og ivaretatt på en bedre måte enn før.  
Forvaltningen av de maritime kulturminnene i Nordlandsmuseets samlinger har fått økt 
aktualitet og samlet får denne gjenstandskategorien et løft gjennom etableringen og driften av 
den nye museumsavdelingen.

Ordfører Ida Pinnerød på besøk på byggeplassen til Jektefartsmuseet
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Restaurering av interiører på Kjerringøy handelssted
Prosjektene med restaurering av interiørene på Kjerringøy handelssted startet i 2013, og har 
i 2018 vært i avslutningsfasen. Ved utgangen av året gjenstår kun et mindre delprosjekt, en 
gjenstandsrestaurering knyttet til interiørene. I prosjektperioden har de unike papirtapetene 
fra 1840-tallet gjennomgått grundige arbeider. På et av soverommene var tapetene tatt ned i 
sin helhet på den ene veggen for 20 år siden. Disse er nå restaurert og tilbakeført. 

Tak og veggkledning, ildsteder og murverk og andre interiørdetaljer er restaurert i til sammen 
ni rom, åtte i hovedbygningen og et i kramboden. Prosjektet har vært et stort løft i museet, og 
et viktig bidrag i ivaretakelsen av det fredede kulturminnet Kjerringøy handelssted. 
Prosjektet har også bidratt med verdifull ny kunnskap om bygningsarven på handelsstedet, og 
vil generere nye prosjekter og ny praksis i vernearbeidet i årene som kommer. 

6      BYGNINGSVERN / FDVU 2018
Stiftelsen Nordlandsmuseet forvalter ca. 130 bygninger fordelt i 9 kommuner.  
Det er en varierende bygningsmasse, som i tillegg de tradisjonelle trebygningene spenner fra 
bolighus med kledning i eternitt, bunkersanlegg og bygninger i teglstein.  

FDVU- avdelingen har tre faste 100 % stillinger og pr. nå en 30 % stilling. 
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.  

Restaurering på Kjerringøy handelssted
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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 er nå i gang med å rydde snekkerverkstedet på Alberthaugen for unødvendige maskiner og 
utstyr.  

Primus FDV er i bruk. De har vært noen utfordringer men det ser nå ut til å fungere greit. 
Vi har i forbindelse med prosjektet Prioritering i bygningssamlinger gjennomført en 
tilstandsvurdering av ca. 100 av våre bygninger. Disse ligger i Primus FDV under hvert enkelt 
bygg.   

Vi har i 2018 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. Vårt arbeid med 
sikringsplaner er i fokus og disse er være 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 min-
dre alvorlig grad.  Brannvernledere og verneombud er etablert på de respektive avdelinger.  
Vernerunder ble gjennomført i 2018
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Freda anlegg 

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

I Bymuseet i Bodø er det blitt utført en betydelig renovering i Storsalen og vestibylen. Dette 
prosjektet har vært utført i egen regi og FDVU har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats fra 
høsten 2017 til våren 2018.   

Som oppvarming ble det montert vannbåren varme i gulvene. Bymuseet har også fått nye 
tekniske anlegg, blant annet et nytt innbruddsalarmanlegg og brannalarmanlegg. 
Det elektriske anlegget er oppgradert med ny hovedfordeling og underfordeling.    

På Kjerringøy Handelssted ble to prosjekt avsluttet, restaurering av interiør og råteskader i 
gulv i hovedhuset. Et nytt prosjekt ble startet opp, restaurering av ildsteder og piper. Her er vi 
godt i gang med arbeidet og det er søkt Kulturminner i Nordland om mere midler for å fort-
sette prosjektet i 2019. Det er også søkt Kulturminner i Nordland om midler til reparasjon av 
en del av hovedhusets grunnmur. 

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 
driftsbygningen. Råteskadet panel er skiftet og fasader er malt.  

Det ble i 2017 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. Nye målinger i 2018 viser 
ingen tegn til bevegelse. Det vil bli foretatt nye målinger våren 2019.

Handelsgården Breidablikk - Hamarøy bygdetun
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I forbindelse med at Kjelvik er en del av utvalgte kulturlandskap i Nordland søkte vi midler til 
Fylkesmannen i Nordland om å sette i gang en dokumentering av naust og garnhjell tilhørende 
husmannsplassen. Midler ble stilt til rådighet og prosjektet ble gjennomført med oppmålinger 
og tegninger. Det er nå søkt sametinget om å gjenreise både naust og garnhjell, det er gitt 
aksept for dette og Nordlandsmuseet vil nå søke midler til gjennomføring av dette.  

Øvrige anlegg

I Beiarn ble alle fasader på Presteboligen malt og vinduer restaurert, Vindusrestaureringen ble 
utført på Fauske bygdetun. 

I Bodøsjøen er det brukt en del ressurser i forbindelse med flyttinga av Rødnaustet og Rorbua 
samt planlegging av nytt naust. 

På Løp Gård er det gjort en del nødvendig vedlikeholdsarbeid, det er blant annet tatt ned ei stor 
ask og noen mindre trær i hagen.   Vi har også bygd en redskapsbod som skal settes på plass 
til våren, dette for å unngå å lagre ting på låven. Det er Bodø kommune som eier fjøsen og her 
foreligger det rivingsplaner.  Dette er et søknadspliktig tiltak og må innom fylke og kommune 
for uttalelser. 

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. Leivsethusets torvtak har et sig mot rafta og her er det midlertidig lagt nye 
torvhaldstokker. Knevegger i Rødbrakka ble isolert.   

 

Befaring Kjelviksjøen / Husmannsplassen Kjelvik
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I Gildeskål har vi startet arbeidet med å skifte takrenner og nedløp samt male fasadene på 
fjøsen, i år ble langveggen mot nord ferdigstilt med nye renner og nedløp. 
Stallen har også blitt skrapet og malt. 

Vi fortsatte maling av fasader på fjøsen på Hamarøy bygdetun. I år ble gavlvegg mot sør malt. 
Det ble også gjort en del inne i fjøsen i forbindelse med å lage et utstillingslokale. Videre er det 
gjort en god del på Kappelanboligen, både ute og inne. På skolestua i Hamsun er det foretatt en 
del vindusrestaurering. 

Skippergården på Saltdal bygdetun har nå fått ny grunnmur på nordsida. Den gamle muren 
hadde store utfall og husets kortvegg bærer preg av setningsskader. Den gamle trappa på 
vestveggen ble revet, den var nå i en elendig tilstand. Her planlegger vi å bygge en ny tretrapp 
til neste år. Det ble også utført en isolering på nord og vestvegg, dette som frostsikring. 
Ellers er det utført en del vedlikeholdsarbeid på de andre bygningene på tunet.  

I Sulitjelma er det utarbeidet en ny strategiplan for museumsdrift og i den forbindelse har vi 
startet arbeidet med å tørrlegge museumsområdet i Fagerlia. Det har i mange år kommet mye 
overvann fra overliggende områder, det har blant annet påført den gamle kraftstasjonen store 
setningsskader i gulv og bærekonstruksjoner. Vi fikk til et samarbeid med SKS om å starte 
arbeidet med drenering av grøfta langs veien inn til Lomi kraftverk. Dette er nå utført og vi har 
nå søkt Riksantikvaren om midler til å starte arbeidet med drenering rundt selve kraft-
stasjonen.  

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

På Ørnes handelssted og Bygdemuseet på Øde I Meløy er det blitt utført generelt vedlikehold.  
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7 MARKEDSARBEID 
2018 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.
Hovedmengden aktivitet er naturlig nok i sommersesong da alle våre museer er i full drift.

Sosiale medier
Vi har ved utgangen av 2018 totalt 8 facebooksider i drift. Hovedsidene våre er Nordlands-
museet, Hamsunsenteret, Kjerringøy handelssted og Jektefartsmuseet. Våre øvrige facebook-
sider er for Ørnes handelssted, Husmannsplassen Kjelvik, Sulitjelma gruvemuseum og Beiarn 
bygdetun. Disse sidene benyttes i hovedsak til lokale tilbud og formidling av lokal historie.
Ved utgangen av 2017 hadde vi totalt 16018 følgere, og ved utgangen av 2018 har vi 20163 følgere 
på våre facebooksider. En samlet økning på 4145 følgere i løpet av 2018.

Nettsider/web
I 2018 er det rullet ut nye nettsider for hhv. Nordlandsmuseet, Kjerringøy handelssted, 
Hamsunsenteret og en ny nettside med aktivitetskalender for alle våre tilbud rundt omkring i 
Salten. https://Kalender.nordlandsmuseet.no. 
Nettsidene med aktivitetskalender ble lansert før sommersesongen og vi har fra oppstarten i 
juni lagt ut 139 arrangementer på siden i løpet av 2018. 

Statistikk for 2018 på besøk på våre nettsider er kun tilgjengelig fra lanseringstidspunktene, 
dvs. vår/sommer 2018.
Våre nettsider ved utgangen av 2018 omfatter: nordlandsmuseet.no, kalender.nordlandsmuseet.
no, kjerringoyhandelssted.no, hamsunsenteret.no, vandringen.no, gildeskål.vandringen.no.
Vi har hatt rett i underkant av 90.000 besøk på våre nettsider siden lanseringen.
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Annonsering og presse
Vår hovedmengde av trykte avisannonser er kjørt i sesong på sommeren. I tillegg kommer 
oppføringer og annonsering i kataloger og magasiner. Annonsene produserer vi i hovedsak 
selv. Dette omfatter alt fra små annonser til serier med helsiders annonser gjennom sesongen. 
Vi annonserer også digitalt på noen nettsteder og nettaviser.  
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, Bodø/Salten-guiden. 
Hamsunsenteret har i 2018 hatt 25 helsides annonser i Klassekampen.

Vi har hatt god dekning på aktuelle saker og arrangementer i media gjennom 2018. 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. Spesielt merker vi interessen omkring byggingen av 
Jektefartsmuseet har tatt seg opp i løpet av 2018.

Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2018 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 cruiseselska 
  per og Bodø som foretrukket havn for cruisebesøk. 
  

Japansk Tv lager reiseprogram og filmer på Blodveimuseet
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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.
Virke Reiselivsnettverk for museer.
Sulitjelma Museum 2030. 

Alle samarbeidsprosjekter er viktige arenaer for å styrke vår posisjon som opplevelsespro-
dusent og kulturformidler. Vi ser også at samarbeidsarenaer genererer besøk til våre anlegg. 

Vi opplever en fortsatt økende interesse, både lokalt og regionalt, for samarbeid med 
Nordlandsmuseet i ulike prosjekter. 
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8 FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON
Nordlandsmuseet består av fire avdelinger:  
Avdeling Nord (Hamsunsenteret), Avdeling Jektefart, avdeling Midt, og avdeling Sør. 
Nordlandsmuseet arbeider målrettet for å styrke forskning, forskningsdokumentasjon og 
-kompetanse ved alle museets avdelinger, og utvikle videre samarbeid og kunnskaps-
utveksling med andre forskningsinstitusjoner og -prosjekter – bl.a.: Nord universitet og 
Universitetet i Tromsø (flere fagmiljø); Tromsø museum; TRAUM (Transforming Author 
Museums). 

Av viktige milepæler for forskning i 2018:

•   To ansatte i Nordlandsmuseet autorisert i 2018 til konservator og førstekonservator NMF.

•   Nordlandsseminaret 2018 ble arrangert 19.- 20. september på Rognan, av Nordlands-
museet. Tittel: Entreprenørskap og innovasjon. Nordlandsseminaret er en arena der museene i 
Nordland kan presentere faglige tema de arbeider med. Faglige bidrag fra to av Nordlands-
museets ansatte (se nedenfor).

•   Forskningsplan for Nordlandsmuseet utarbeidet som ble vedtatt desember 2018. I planen 
slås det fast at grunnlaget for all forvaltning, fornying og formidling ved Nordlandsmuseet skal 
være faglig utviklingsarbeid og egen forskning hos museets ansatte.  
Det er et mål at forskningsaktivitet i tillegg til å anvendes innenfor museumsspesifikke kanaler 
som utstilling, katalogisering og brosjyrer, også i større grad dokumenteres ved vitenskapelige 
publikasjoner som faglige foredrag, artikler og monografier.  
Planen er tredelt, første del drøfter og definerer forståelsen av «forskning» og peker på 
nødvendigheten av dokumentasjon av forskning ved fagfellevurdering og akademiske 
publikasjonsformer.  

Andre del plasserer forskning inn i struktur, økonomi og ledelse av Nordlandsmuseet samt 
peker på forskningsfremmende incentiver og definerer spisskompetanse ved museet.  

Tredje del inneholder konkrete forskningsplaner for resten av inneværende planperiode for 
Nordlandsmuseet. Del III skiftes ut for hver planperiode. Forskningsgruppe og forsknings-
koordinator under etablering.

Den følgende gjennomgang av kunnskapsutvikling ved museet i 2018 viser at mye ny kunnskap 
arbeides fram ved Nordlandsmuseet som primært kanaliseres gjennom ikke-akademiske 
kanaler. Blant annet to faktorer ser vi som sentrale for å øke graden av dokumentert forskning: 
Økt kompetanse i akademisk skriving og standard hos de faglig ansatte, og tid for den enkelte 
til å utarbeide publikasjoner for fagfellevurderte tidsskrift. Kurs i akademisk skriving for 
museets ansatte i samarbeid med NMF planlegges i september 2019. Fordi museumsstillinger 
normalt ikke innbefatter forskningstid, og stillingene er knyttet til drift og behov ved det enkelte 
museum, er det ennå et noe uavklart spørsmål å finne tidsrom hos den faglige ansatte til å 
formidle sin forskningsaktivitet i akademiske publikasjonsformer.
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Avdeling Jektefart
Jektefartsmuseet åpner sommeren 2019. Et stort kunnskapsproduserende arbeid er nedlagt 
de siste årene og gjennom hele 2018, med innsamling og studier av kunnskaper om jektefarten 
langs nordlandskysten knyttet til betydningen for økonomisk historie regionalt og nasjonalt. 
Søk i egne arkiver og kilder, kartlegging av relevant materiale som gjenstander, bilder og filmer 
i andre arkiver og samlinger og arbeid med restaurering av jekta Anna Karoline har avdekket 
ny informasjon om jektas historikk som åpner nye spørsmål og stoff for forskning i kommende 
år. For å utnytte den store kunnskapsutviklingen som er gjort av de ansatte med ansvar for 
Jektefartsmuseet v. Nordlandsmuseet, er et mål for 2019 at forskningsaktiviteten munner ut i 
minimum to fagfellevurderte artikler utarbeidet i løpet av høst 2019. 

Hamsunsenteret
I 2018 har mye av Hamsunsenterets faglige arbeid vært sentrert rundt overskriften 
«De vanskelige historiene». Senteret ser på det som en viktig del av sitt mandat, og i tråd med 
nyere måter å se på museers rolle, å arbeide med å vise og formulere de mørkere sidene ved 
temaene og menneskene som det enkelte museum arbeider med; historiene som har vært feid 
under teppet, det som kan være upopulært og vekke negative følelser. På måter som ikke 
handler om fordømmelse, men der man arbeider med erkjennelse og aktualisering. 
Blant annet har senteret utviklet et nytt dagsopplegg for VGS-elever: «Berømt og fordømt», 
der Markens Grøde, siste del av Hamsuns liv og forfatterskap og hans ettermæle berøres på 
nyanserende, ærlige og drøftende måter. Bak dette skoleprosjektet ligger kunnskapsutvikling i 
form av nytenkning rundt resepsjon og Hamsun-konsepter.
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Publisert forskning og kunnskapsformidling ved Nordlandsmuseet 2018:

Fagfellevurderte artikler

Eva-Ditte Donat: «Krigsfangeleiren på Engeløya.» I Krig, okkupasjon og flyktninger, fortellinger 
om krigshistorien i Nordre Nordland, Tjalarájddo- Árran julevsáme nr. 3/2018. 

Finn Rønnebu: «Krigsfangenes frigjøring.» I Krig, okkupasjon og flyktninger, fortellinger om 
krigshistorien i Nordre Nordland, Tjalarájddo- Árran julevsáme nr. 3/2018. 

Andre fagartikler

Petter Snekkestad og Morten Stige: «Mariakirken i Oslo – Nytt syn på bygningshistorie og 
materialbruk.» I Middelalder-Oslo nr. 1/2018, s. 20-22.  

Petter Snekkestad: «‘Frøys utrast’ eller ‘Frøys utrøst’? En utolka kjenning av Øyvind Finnsson 
Skaldespiller.» I Håløygminne nr. 4/2018, s. 254–259.

Petter Snekkestad: «Middelalderstaten og Fukuyama.» I Fortid nr. 3/2018, s. 65–74.

Finn Rønnebu: «Den fordømte guttungen.» Malstrøm. I Nytt fra de kulturhistoriske formidlings- 
og forskningsinstitusjoner i Nordland. Vol. IV/2018. 

Helge Seim: «Smellene i Glomfjord.» I Meløy historielags årbok 2018 s. 88-89.

Helge Seim: «Operasjon Muskedunder – Flukten til Sverige.» I Meløy historielags årbok 2018 s. 
90-97.

Oscar Berg: «Kystfortene i Nordland 1940-45: Sterk utbygging, varierende stridskvalitet». 
Malstrøm 2/2018.
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Publisert forskning og kunnskapsformidling ved Nordlandsmuseet 2018 forts.:

Foredrag:

Finn Rønnebu: Ekskursjon og foredrag om kvernsteinsbruddet i Saksenvik. 
Nordlandsseminaret 19.-20. sept. 2018.

Petter Snekkestad: Jordan Peterson og nordnorske sagn. Konferanse-paper v. seminaret 
FAGLIG: Jordan Peterson 27.11.2018, Atelier NOUA i Bodø.

Petter Snekkestad: Hvor lå Utrøst? Om troll og gygrer ut til havs. Møte i LHL Bodø, 14.03.2018, 
Folkets Hus.

Alvhild Dvergsdal: «Hamsuns August som entreprenør». Nordlandsseminaret 19.-20. sept. 
2018. 

Alvhild Dvergsdal og Solveig Hirsch i samarbeid m. Vanessa Zeissig: Innledning og ledelse av 
Workshop: Literary Exhibitions. Ved TRAUMs forskningskonferanse i Sogndal sept. 2018. 

Andre publikasjonsformer: Utstillingskatalog, digitalløype, dokumentar

Erika Søfting: På tokt med Zahl. Katalog utarbeidet med bakgrunn i grunnforskning knyttet til 
økonomisk historie for Nordland, for ny utstilling og nytt museum: Jektefartmuseet.

Oscar Berg: Digitalløype v. Nordarnøy kystfort. 21 poster i terrenget m. tekst, lyd og bilde. 
Lokale kystfort satt inn i større sammenhenger regionalt, fylke, nasjonalt, og den tyske 
atlanterhavsvollen. Ref.: gildeskal.vandringen.no.

Helge Seim og Karina Krogh: Utarbeiding av viktig kunnskapsgrunnlag for dokumentar i 
3 episoder ferdigstilt og publisert 2018: Operasjon Muskedunder v. Tom Edvindsen, NRK.

Fagfellevurderinger: 1 stk., oppdragsgiver: Universitetet i Tromsø.

Kunnskapsbidrag til eksterne prosjekter innenfor og utenfor regionen – bl.a.:

Solveig Hirsch – utleid for faglig bistand til prosjekt: Visningssenter for Cermaque.

Solveig Hirsch – veiledning av studenter v. studiet «Opplevelsesbasert innovasjon og verdiskap-
ning», for Nord universitet.

Petter Snekkestad og Finn Rønnebu – «research contributions” til boka The Withdrawal of the 
Red Army … Nordnorsk kunstmuseum, 2018.

Erika Søfting og Petter Snekkestad – samarbeidspartner og kunnskapsleveranser bl.a. i 
forbindelse med Gunnar Eldjarns forskning på jektemodeller på landsbasis. 

Alvhild Dvergsdal: Medlem i prosjektkomite for forprosjekt: Hamsunmuseum i Grimstad.

Alvhild Dvergsdal: Medlem i komité for bedømmelse, innstilling og opposisjonsinnlegg for lit-
terær ph.d.-avhandling v. Høgskolen Innlandet i november 2018.

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. 
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10 INTERNASJONALISERING
Nordlandsmuseet deltok i Norsk -Russisk museumsnettverk i 2018. Det var avslutning for pros-
jektet høsten 2018, og det arbeides med å følge opp prosjektet med konkretiseringer av samar-
beid mellom Norge og Russland i 2019. 

På oppdrag fra Riksantikvaren har Nordlandsmuseet utført et forprosjekt om et minnesmerke 
ved Bjørnelva på Saltfjellet for krigsfangeleirene for jernbaneutbyggingen under 2. verdenskrig. 
Realisering av prosjektet skal skje i samarbeid med Russland. 

Det er innledet et samarbeid med svenske og finske museer om et Interreg-prosjekt gjennom 
Bothnia-Antlantica- programmet. Søknad ferdigstilles i 2019. 

11 FORNYING
Det er arbeidet med fornying i alle ledd av Nordlandsmuseets organisasjon. 
Nordlandsmuseet skal arbeide planmessig med faglig fornying, videreutvikling og profesjonali-
sering sli at vi er oppdaterte og aktuelle i alle deler av virksomheten. 

12 ÅRSREGNSKAP 2018

Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et underskudd på kr. -1.356.387.-.  
Regnskapet er ført i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Regnskapet er revidert. 

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

Geir-Ketil Hansen   Liv Krane   Randolv Gryt
styreleder    nestleder   medlem

Tone Magnussen              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

www.nordlandsmuseet.no

Hamsunsenteret
www.hamsunsenteret.no

Hamsunsenteret.Booking@nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 34 50

www.facebook.com/Hamsunsenteret/

Jektefartsmuseet (åpner 2019)

www.jektefart.no (under arbeid) 

www.facebook.com/Jektefartsmuseet/ 

 

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

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

