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Kjelvikdagen i Sørfold 2019

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 18 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 det fem helårsåpne anlegg, og tretten sesongåpne anlegg.
Helårsåpne museer i Nordlandsmuseet er pr. i dag Bymuseet i Bodø, Kjerringøy handelssted,
Hamsunsenteret, Fauske bygdetun og Jektefartsmuseet, som åpnet for publikum 22.juni 2019.
Sesongåpne anlegg er Ørnes Handelssted, Meløy bygdemuseum Gildeskål kirkested, Løp gård,
Beiarn Bygdetun, Saltdal Bygdetun og Blodveimuseet, Sulitjelma gruvemuseum, Husmannsplassen Kjelvik, Batteri Dietl, Steigen Bygdetun, Hamsuns barndomshjem og Handelsgården
Breidablikk. De sesongåpne anleggene er ellers åpne på forespørsel og arrangementer hele
året.

Nordlandsmuseet har følgende formål:

Nordlandsmuseet skal samle inn, bevare og forske i kulturhistoria i Salten.
I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av
kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon.
Museet skal drive en allsidig formidling av resultatene av dette arbeidet.
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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 2019 vært til sammen 38,8 fast ansatte fordelt på 31,5 årsverk i Nordlandsmuseet.
I tillegg har vi hatt 7,3 årsverk midlertidige engasjerte, og 2 årsverk finansiert gjennom
arbeidsmarkedstiltak. Sesonghjelpen innleid gjennom selskapet Makalaus AS, utgjør 7,2
årsverk. Til sammen er det utført arbeid i Nordlandsmuseet gjennom til sammen 48 årsverk.
Sykefraværet har vært på 7,7 % i 2019. HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i
samarbeidsutvalgets og arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hovedtillitsvalgt, verneombud, direktør og administrasjonssjef. NAV og Stamina bedriftshelsetjeneste
deltar på møtene i AMU. AMU har hatt 4 møter i 2019. Egen årsmelding er utarbeidet og lagt
frem for styret.

PUBLIKUM OG BESØKSTALL
Publikum og besøkstall
Det totale besøkstallet viser at 87 745 besøkte Nordlandsmuseet i 2019.
Dette er en økning på 20 301 (30 %). Publikumstallet har vært lavt de to foregående år på grunn
av stenging av to større museer og anlegg, Bodøsjøen friluftsmuseum og Bymuseet i Bodø.
Konsekvensen av etablering av Jektefartsmuseet, og utbedringene i Bymuseet i Bodø
er hovedårsaken til økningen, og det har også vært stabilt bra besøk i andre deler av
Nordlandsmuseet.
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Meløy: Helleristningsvandring på Åmøya

HOVEDTREKK 2019
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 verkstedsaktiviteter, samtaler, rollespill, lek eller lignende. Det legges også vekt på
kompetanseutvikling innen praktiske fag og tradisjonelle håndverk i flere av de pedagogiske
tilbudene våre.
Som prinsipper i vårt arbeid med formidling står kvalitet, kunnskap og opplevelse i sentrum.
All formidling skal kunne relateres til våre samlinger og prioriterte satsingsområder, og når det
rettes mot barn og unge skal det være pedagogisk fundert. Det er også et mål å utvikle
formidlingstiltak som er overførbare mellom våre ulike anlegg og arenaer.

Samarbeid og organisasjonsutvikling
I Nordlandsmuseet har vi høyt fokus i forhold til arbeidsmiljø. Dette er noe vi har jobbet
systematisk med over lang tid, og organisasjonen har etter hvert knyttet til seg bedriftshelsetjeneste, har et fungerende arbeidsmiljøutvalg og et aktivt HMS system.
Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er prioritert.
Organisasjonsutvikling gjennom samarbeid har vært et satsingsområde for museet.
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Museets organisering er fremdeles i utvikling, med etableringen av en ny avdeling i 2019 som
hittil siste tilskudd. Internt i avdelingene pågår arbeid med spissing av kompetanse og nye
samarbeidsformer. Gjennom justeringer i eksisterende stillingsbeskrivelser og gjennom endring
av stillinger ved turnover, blir stadig flere stillinger mer spesialiserte.
Samarbeid på tvers av avdelingene er også et fokusområde, og i 2019 må særlig samarbeidet
om samlingsforvaltning på tvers av avdelingene løftes frem som vellykket. Planer for alle viktige
fagområder er på plass, og i implementeringen av planene er tett samarbeid på tvers av
avdelingene viktig og vektlagt.

Jektefart, handel og kysthistorie/Avdeling jektefart
Med åpningen av det nye Jektefartsmuseet i Bodøsjøen ble også dette nye anlegget sammen
med to andre anlegg i Bodø kommune til en ny avdeling i Nordlandsmuseet. Kjerringøy
Handelssted og Løp gård drives sammen med Jektefartsmuseet i Bodøsjøen i avdeling Jektefart.
De tre besøksstedene formidler og bevarer en stor del av handels-, fiskeri- og sjøfartshistorien
i Salten og Nordland, og de presenterer en vesentlig del av den bevarte bygningsarven i vårt
område.
Den nye avdelingen har ambisjoner om å løfte denne historien enda bedre frem gjennom
videreutvikling av utstillingene og formidlingen av den. I tillegg er avdelingen den store motoren
i Nordlandsmuseets egeninntjening, og satser sterkt på å selge tjenester i kombinasjon med
historieformidling, gjennom matopplevelser, omvisninger og andre formidlingstilbud til
reiselivet, og utleie av lokaler med historisk kontekst.
22. juni 2019 åpnet verdens eneste jektefartsmuseum i Bodø.
Det var da 65 år siden Nordlandsmuseet kjøpte inn jekta Anna Karoline med formål om å ta vare
på, og formidle historien om jektefarten og dens betydning for kysten og landet vårt.
Jektefartsmuseet er anlagt i Bodøsjøen friluftsmuseum, et museumsområde som har vært i
Nordlandsmuseets eie siden 1937. Her har jekta Anna Karoline lagt siden 1954. Først ute i sjøen,
for så å bli dradd på land i 1959. Det har siden den gang vært mange initiativ for å reise et bygg
rundt jekta, og igangsatt ulike tiltak for å hindre nedbrytning og forvitring av båten.
Det ble reist et provisorisk bygg rundt Anna Karoline i løpet av 70-tallet, men til tross for et sterkt
engasjement rundt «jektesaken», og mange ideer ble det aldri noe mer omfattende prosjekt.
Men nå, endelig, er Jektefartsmuseet realisert.

Direktør Morten Steffensen taler ved åpningen av Jektefartsmuseet 22. juni 2019.
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Desemberdag i Bodøsjøen

Ambisjonen til Jektefartsmuseet er å bidra sterkt til at historien om den historiske handelsforbindelsen langs kysten – og mellom nord og sør – ikke blir glemt, og at det jekta
representerer fortsatt har relevans og betydning. Det skal skje gjennom forskning,
kunnskapsutvikling og ikke minst gjennom nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.
Jektefarten har forgreninger langt ut over Norges grenser og er en sentral del av vår, og
Europas, økonomiske historie, kulturelt og samfunnsmessig. Å besøke Jektefartsmuseet skal
ha stor opplevelsesverdi. Museet skal være en attraksjon som gir merverdi for de som besøker
oss, og for alle de som har «aksjer» i den fortellingen som jekta Anna Karoline og jektefarten
representerer.
Jektefartsmuseet er et maritimt museum, men utstillingene handler vel så mye om handel.
Jektefarten var handelens livsnerve i Nord-Norge i hundrevis av år. De store, åpne farkostene
fraktet tørrfisk, tran, klippfisk og sild til byene lengre sør. Derfra fant varene veien ut i verden,
som del av et globalt handelsnettverk. I jektefartsmuseet får du se og oppleve hvordan denne
kontakten holdt liv i samfunn langt mot nord. Du får kjenne på kreftene i jekteseilet og høre
om strabasiøs seilas med høy risiko og lange avstander.
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Utstillingen i Jektefartsmuseet er bygget rundt kjernefortellinger, materialitet, iscenesettelse,
opplevelsesteori og en forståelse av møtet mellom museum og gjest som en dialog.
Bruk av dramaturgiske grep, fokus på medskaping og sanselighet samt bruk av ulike
redskaper for opplevelsesproduksjon har ligget til grunn for mange valg i utstillingens
oppbygging. Formidling av jektefartens 500 år lange historie lang vår kyst har vært savnet og
etterlengtet. Nordlandsmuseet har bygget et museum som forteller en gammel historie for nye
generasjoner. Museets utstilling balanserer tekst, bilder, gjenstander og aktiviteter med
scenografi, lydkulisser og interaktivitet, på en måte som gir mulighet både til fordypning og lek.
Utstillingen treffer et bredt spekter av målgrupper og oppleves som både autentisk og
nyskapende.

Jektefartsmuseet har knyttet kontakter med andre maritime museer i Norge, og man kan si
at det er etablert et nytt «jektefartsnettverk» mellom museer langs hele kysten, pluss
organisasjoner som Forbundet Kysten og båtlagene rundt jekta Pauline og jekta Brødrene.
I tillegg har Jektefartsmuseet gjennom konsortiet Eurocod, og direkte kontakt med og besøk
hos Europeische Hansemuseum i Lübeck, Vasamuseet i Stockholm og Vikingskipsmuseet i
Roskilde, etablert et internasjonalt forum som vi ønsker å videreutvikle i årene som kommer.
På det lokale plan driver Jektefartsmuseet med organisatorisk innovasjon gjennom
etableringen av Bodøsjøen Nettverk. Flere frivillige lag og foreninger har drevet aktiviteter fra
Bodøsjøen Friluftsmuseum før Jektefartsmuseet ble bygget. Med etableringen av Jektefartsmuseet var det på tide å formalisere og rydde i samarbeidet. Løsningen ble å etablere et
samarbeidsnettverk, der lokallag av Forbundet Kysten, Norges Husflidslag og 4H, sammen med
lokale foreninger som Nyholmen Skandse og Bodvin Vikingelag, har gått sammen med museet
i et nyetablert nettverk, som sammen utvikler levende bruk av friluftsmuseet og en ny arena for
formidling og lagsarbeid på museet.

Avdeling Midt
Avdeling Midt organiserer museumsvirksomheten i kommunene Steigen, Sørfold, Fauske,
Beiarn og Saltdal.
Mulighetsstudien Sulitjelma Museum 2030 ble ferdigstilt tidlig i 2018. På bakgrunn av forstudien,
er det i helhet blitt et større fokus knyttet til Sulitjelmas kulturhistorie og kulturminner. I 2019 er
det arbeidet med eiendomsovertakelse og søknader i tilknytning til istandsetting/sikring/
bevaring av kraftstasjonen og smeltehytteruinen. Direktoratet for mineralforvaltning
gjennomførte i 2019 et omfattende sikringsarbeid i deler av gruveområdet for besøksgruva.
I september vedtok Fauske kommune Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i
Sulitjelma. Både sikringsarbeidet og kulturminneplanen er, i tillegg til mulighetsstudien, viktige
momenter for det videre arbeidet.

Sulitjelma
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Riksantikvarens Kult2 samarbeid i 2019. Eva-Ditte Donat på seminar i Moskva.

Avdeling Midt har i 2019 jobbet med tre prosjekter som omhandler andre verdenskrig og krigens
kulturminner.
• Skiltprosjektet langs E6: Oppsettingen av skiltene startet i 2019. Totalt skal det
produseres fire skilt. To av skiltene er montert, to gjenstår.
• Riksantikvarens Kult2 samarbeid. I 2019 har Eva-Ditte Donat og Finn Rønnebu deltatt
på seminar i Moskva 6.-8. mai og seminar Narvik 13.-14.november.
I Moskva presenterte Eva-Ditte Donat planene for et minnested i Bjørnelva, som
avdelingen hadde levert prosjektskisse for i 2018. (Dette er fortsettelse av arbeidet
knyttet til fangeleiren på Bjørnelva.)
• Anna i Makkvatnet: I dette samarbeidsprosjektet er det ryddet skog langs sti og på
boplassen og satt opp turskilt. Infoskilt og et minnesmerke kommer neste år.
Sommeren 2019 åpnet utstillingen «Det var en gang…», i Beiarn, som er en
introduksjon til en kommende utstillingsserie over ulike temaer knyttet til immateriell
kulturarv.
Det er 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 løpet av 2019, har vi hatt ca. 50 besøk gjennom Gode øyeblikk. I tillegg har vi et
godt samarbeid med «Eldres venner» i Sørfold. I 2019 var det visning av kåseri og bildespill for
pensjonister på Vaffelhjørnet på Straumen.
Cruiseturister er en voksende målgruppe i Nordlandsmuseet. Særlig ved Blodveimuseet og
Saltdal Bygdetun er dette økende, både på vintercruise og sommercruise.
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I tillegg har det vært visning av 3 midlertidige utstillinger. Vi hadde to egenproduserte
vandreutstillinger: “Åklær - Pryd og nytte” som ble vist i Steigen, og «Bevarte Øyeblikk –
Fotografen Lyder Kvantoland», som ble vist på Fauske og i Sørfold. I tillegg hadde vi utstillingen
«Varme hender», som var delvis egenprodusert. Her var det tekst og plansjer knyttet til
vottetradisjoner fra Tromsø Museum, og egenprodusert utstilling av votter og hansker fra egne
samlinger og innlån. Denne utstillingen ble vist på Fauske og i Steigen.
Nytt av året var et DKS tilbud til videregående skole. Med tiltaket «Du må ikke glemme...» reiste vi
inn til videregående skoler i Bodø, og hadde 7 gjennomføringer for totalt 349 elever og 32 lærere.
Dette er et formidlingstilbud som fokuserer på rasisme og diskriminering med utgangspunkt i
våre samlinger fra andre verdenskrig.

Avdeling Sør
Bymuseet i Bodø, Gildeskål gamle kirkested og Ørnes handelssted utgjør en avdeling i
Nordlandsmuseet. Forholdet mellom by, land og kirkeliv, samt modernisering, er sentrale tema
i avdelingen.
Over 10 000 besøkte Bymuseet i Bodø i 2019. Bymuseet ble delvis renovert i 2018, og det er
gledelig at besøkstallet er økende. Flere temporære utstillinger og et populært program for
formidling har bidratt sterkt til suksessen.
Året startet med to utstillinger knyttet til samisk kulturarv. Den første «Baastede – hjemkomst»,
Var innlånt fra Norsk Folkemuseum. Det ble også gjort egne innlån til utstillingen blant
annet lulesamiske gjenstander fra Arran og pitesamiske gjenstander fra Knut og Torill Sivertsen
i Beiarn. Også den neste utstillinga var samisk relatert: «I fotografiets tid», innlånt fra Tromsø
museum.

Cruiseturister på besøk på Saltdal bygdetun og Blodveimuseet
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Nasjonalmuseets utstilling «Eventyrlige interiører» om multikunstneren Gerhard Munthes liv og kunst

I sommersesongen var det Nasjonalmuseets utstilling «Eventyrlige interiører» om
multikunstneren Gerhard Munthes liv og kunst som sto i Storsalen. Året ble avsluttet med
malerier av Bodøkunstneren Adelsteen Normann, og også formidlingsoppleggene «Adelsteen
etter jobb» og Adelsteen på lørdag».
Foredragsserien «Viten Avec» ble arrangert gjennom hele året. 8 foredrag ble det alt i alt. I tillegg
var det også andre konserter og arrangementer knyttet til hendelser eller direkte til utstillingene.
Samisk uke er et høydepunkt i skoleformidlingen ved Bymuseet. 689 barn og 119 voksne deltok
på forestillingen «Revestreker» under samisk uke. «Byen vårres», er et annet viktig skoleopplegg
og DKS. 654 elever i 2. klasse fra Bodø kommune fikk lære om byen og dens historie, samt leke
gammeldagse leker sammen med 85 lærere.
I Gildeskål har kommunen lansert et prosjekt for utvikling av kirkestedet som fyrtårn for
reiselivet i kommunen. Det innebærer også utvikling av museumsvirksomheten. I hvilket
omfang er enda litt uklart. I sommersesongen ble det gjennomført et opplegg i Prestegårdsboligen med publikumsmottak og samarbeid om butikk og servering med lokale aktører.
Høydepunktene gjennom sommeren var Olsok-stevnet 29. juli med foredraget «Den ukjente
Blix», og omvisninger og salg av rømmegrøt, kaffe og vafler med tilhørende musikkinnslag.
I Meløy og på Ørnes handelssted har det vært stort fokus på skoleformidling. Det er utarbeidet
en DKS plan som rulleres, etter en plan som gjør at de fleste elevene får med seg alle DKS`ene
før de er ferdig i skolen. I 2019 ble det arrangert fem ulike opplegg.
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«Skole i gamledager». Den strenge og autoritære læreren Kristian Steene

I september ble det arrangert «Skole i gamledager». Dette er en ny DKS som ble prøvd ut første
gang i 2018. Da med kun en formidler som var i rolle ved oppleggets start. Barna ble møtt av den
strenge og autoritære læreren Kristian Steene. Noen av barna syntes dette var litt skummelt,
men heldigvis var formidler bare i rolle de første minuttene. Etter opprop gikk «læreren» ut av
rolle og barna fikk høre hvordan det var å gå på skolen før i tiden. De fikk også prøve å skrive
med fyllepenn og de fikk omvisning på Bygdemuseet på Reipå som tidligere var en internatskole.
I 2019 var flere av våre ansatte med på gjennomføringen, og litt morsom dialog mellom
formidlerne gjorde opplegget mye bedre og mindre skummelt.
Barn fra Gildeskål, var også med i 2019.

Hamsunsenteret 10 år
I 2019 var det ti år siden Hamsunsenteret åpnet, den 4. august 2009, på 150-årsdagen for Knut
Hamsuns fødsel. På disse ti årene har Hamsunsenteret etablert seg som en nyskapende
formidler av en omstridt forfatter og hans forfatterskap.
Senteret er etablert på grunnlag av Hamsuns levende og moderne skjønnlitterære forfatterskap,
men det har også vært viktig å løfte fram de historiene som ikke feires og markeres, som deler
av et komplekst historisk bilde. De vanskelige historiene om Hamsun skaper ulike og sterke
følelser: Sinne, sorg, skuffelse og bitterhet. Men de berører folk, det skapes engasjement, og på
ulike måter blir man nødt til å forholde seg til det faktum at store prestasjoner og gode
handlinger ikke utelukker store feil og feiltrinn hos mennesker. Dette er de vanskelige
historienes område, og i Hamarøy hvor Hamsunsenteret er lokalisert, er dette en viktig del
av Hamsunsenterets og Nordlandsmuseets samfunnsoppdrag.
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Markens grøde LIVE

Senteret har ønsket å løfte fokuset mot de vanskelige tematikkene, og har bl.a. lansert
formidlingsrekken; - “de gode samtalene om de vanskelige historiene”. I 2019 var det blant
annet en «Temakveld om Selvmord». Samtalen hadde særlig fokus på selvmord blant unge
samiske menn. Innledere var forfatter, joiker og reindriftsutøver Simon Issát Marainen og
psykologspesialist og forsker Anne Silviken fra Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk
helsevern og rus (SANKS)
Med støtte fra Bokåret 2019 og i forbindelse med ti-årsjubileet utviklet og produserte Hamsunsenteret SULT LIVE. En høytlesningskonsert med utgangspunkt i romanen Sult. Konserten er
fremført flere ganger og hadde premiere på Festspillene i Nord Norge i Harstad i slutten av juni
2019.
I dagene for ti-årsjubileet var det fest ved Hamsunsenteret, over tre dager til ende. Steven Holl,
arkitekten som har utformet bygget var til stede, og også mange andre av de som var involvert
i arbeidet med å etablere senteret, den gang for mer enn ti år siden. Det var flere høydepunkt i
programmet, og det hele ble avsluttet med en fest hvor hele museet var i bruk med 4 konserter,
7 retters tapas og litterære innslag basert på Hamsuns karakterer og verk.
Det utsolgte arrangementet vakte stor begeistring.
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Det har vært gjennomført et rikholdig formidlingsprogram gjennom hele 2019, og i tillegg har det
vært stor faglig aktivitet. I september ble det lagt frem en rapport om Litteraturfyket i Nord på
oppdrag fra Nordland fylkeskommune med råd om virkemidler for å styre litteraturens
stilling i fylket. Hamsunsenteret deltok også i oktober på den store bokmessen i Frankfurt med
egen stand.

Improoperatørene under Hamsunsenterets 10-årsjubileum

Inkludering
Inkludering har potensielt stort og bredt nedslagsfelt for museene. I Nordlandsmuseet har vi
valgt å rette fokus på noen områder, både med tanke på tilpassing av- og formidling av svakstilte
grupper i samfunnet.
I samarbeid med privat aktør, men også kommunal tjeneste, har vi arbeidet for tilrettelegging for
formidling til eldre innen omsorgstjenesten, og da spesielt hjemmeboende demente.
Dette er fortsatt i utbyggingsfase, men vi hadde over 50 besøk fra denne gruppen i 2019.
Rasisme, selvmord, diskriminering og de vanskelige fortellingene har også et ekstra fokus i vår
formidling. Her er krigsfangenes historie og vanskelig kulturarv prioritert.
Med åpningen av Jektefartsmuseet har inkluderingen av personer med funksjonsnedsettelse
blitt kraftig bedret i Nordlandsmuseet. Det nye museumsbygget er universelt tilgjengelig og
har teleslynge. Arbeid med enda bedre tilrettelegging for syns- og hørselshemmede ligger i de
videre planene.
Utstillingene i Jektefartsmuseet er i sin helhet formidlet på norsk og engelsk, noe som gjør den
språklig tilgjengelig for flere.
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Immateriell Kulturarv
Nordlandsmuseet har høyt fokus på formidling av immateriell kulturarv. Dette kommer til
uttrykk gjennom ulike formidlingstiltak i litteraturformidling ved Hamsunsenteret, fokus på
fortellertradisjoner, og utvikling av en helt ny utstilling «Beiarn gamle prestegård – senter for
immateriell kulturarv 2025». Bodøsjøen nettverk, hvor flere frivillige lag og foreninger
deltar i forbindelse med Jektefartsmuseet og Bodøsjøen friluftsmuseum er også et eksempel
på ivaretagelse av immateriell kulturarv. Nordlandsmuseet er en betydelig formidler av
Nordlands immaterielle kulturarv gjennom formidling og læring innen muntlige fortellinger
og folketro, tradisjonelle håndverk, matkultur og folketoner.

Hamsunsenteret på plass under bokmessen i Frankfurt
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Universell utforming
Flere av museumsanleggene i Nordlandsmuseet har pr. i dag utfordringer på feltet universell
utforming – med sine mange antikvariske bygninger, med til dels vanskelig ankomst.
Målet for museets arbeid med universell utforming:
- Alle museets avdelingers formidlingsarenaer skal kartlegges med tanke på universell
tilrettelegging. Kartlegginga skal følges av en tiltaksplan.
- Universell utforming skal være et prinsipp for alle nybygg, nye anlegg og utstillinger i
Nordlandsmuseet. I 2019 ble Jektefartsmuseet åpnet, og museumsområde i Nordland
smuseet med universell utforming er derfor betydelig utvidet.
- Nye nettsider skal ha god tilgjengelighet. Museets formidling skal så langt det er
praktisk mulig, tilrettelegge for grupper med særskilt behov, språklige og fysiske.

Samlingsforvaltning
I løpet av de siste årene har Nordlandsmuseet hatt ekstra fokus på museets samlingsforvaltning. Vi har arbeidet med planutvikling og organiseringen av samlingsarbeidet internt,
slik at arbeidet med samlingene har fått økt fokus og har blitt mer systematisk. Spesielt kan vi
trekke frem prosjekt «Prioritering i bygningsamlingene» og arbeid med ny utstilling i
Jektefartsmuseet. Dette har bidratt til at deler av samlingene, som omfattes av bygg og
kystkultur, er gjennomgått systematisk.
I 2019 har Nordlandsmuseet fått på plass et operativt samlingsteam, i henhold til overordnet
samlingsforvaltningsplan. Samlingsteamet består av en samlingsansvarlig fra hver avdeling
som sammen arbeider med utarbeidelse av planer, håndbøker og rutiner, og som også har
ansvar for å vurdere inntak til samlingene. I 2019 lanserte vi en egen portal på våre
hjemmesider for donasjonshenvendelser, https://nordlandsmuseet.no/samlingene.
Dette har sikret en god og effektiv håndtering og dokumentasjon av henvendelser og tilvekst.

Samlingsforvaltning og Konserveringsenhet for museene i Nordland:
Nordlandsmuseet leder også et fellesprosjekt «Samlingsforvaltning Nordland» Prosjektet er et
samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, Museum Nord, Norsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og Árran Lulesamisk Prosjektet arbeider for å få på plass en felles
bygningsvern- og konserveringstjeneste for museene i Nordland. Prosjektleder er tilsatt fra
2020.
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BYGNINGSVERN / FDVU 2019
Stiftelsen Nordlandsmuseet forvalter ca. 130 bygninger fordelt i 9 kommuner.
Det er en varierende bygningsmasse, som i tillegg de tradisjonelle trebygningene spenner
fra bolighus med kledning i eternitt, bunkersanlegg og bygninger i teglstein.
FDVU- avdelingen har nå to 100 % stillinger og en 50 % 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, vår største utfordring er vindu, tak
og grunnmurer. Vindusrestaurering er tidkrevende og vil være et satsningsområde de neste
to år, dette for å ta unna det store etterslepet vi har på dette. Vi har gode snekkerverksted på
Kjerringøy, Hamarøy, Fauske og Alberthaugen.
Vi har i år ferdiggjort tilstandsvurdering av våre bygninger. Disse ligger i Primus FDV under
hvert enkelt bygg.
Med åpningen av Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen blir det ekstra trykk på avdelinga,
med mange tekniske anlegg og et stort uteområde som må vedlikeholdes.
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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. Vi har i år
utarbeidet en overordnet sikringsplan, herunder kommer Ros-analyser for hvert anlegg.
Det er nå montert brann og innbruddsalarmanlegg på alle våre sikringsverdige anlegg.
Eldre sentraler er utskiftet, unntatt er Kjerringøy handelsted. Her ble det i år utarbeidet en
Ros- analyse og den vil være en viktig del av søknad for utskifting og oppgradering av
sprinkelanlegget og brannalarmanlegget.
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.

Freda anlegg
På Ørnes Handelssted ble alle fasader på Bakeriet skrapet og malt med linoljemaling.
På Hamsuns Barndomshjem ble det utført noe vedlikehold, pga. sykdom i staben ble dette
noe redusert i forhold til planene.
Bymuseet i Bodø har utfordringer med fuktige veggpartier, da spesielt ved inngangspartiet.
Det trekker inn fukt i puss og tegl, noe som påvirker innvendig puss og maling. Dette har
antagelig vært et problemområde siden bygget var nytt. Vi har i år gjort et midlertidig tiltak
for å se om dette vil gi resultat i en tørrere vegg.
På Kjerringøy Handelssted avsluttet vi prosjektet Restaurering av ildsteder og piper og
opprettet et nytt, Restaurering av Eldhuset. Her er vi godt i gang med arbeidet og det er søkt
Kulturminner i Nordland om mere midler for å fortsette prosjektet i 2020.
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
og -19 viser ingen tegn til bevegelse. Det vil bli foretatt nye målinger våren 2020.
Etter gjennomført dokumentering av naust og garnhjell tilhørende husmannsplassen søkte vi
Sametinget om tillatelse til å gjenreise både naust og garnhjell. Tillatelse er gitt og
Fylkesmannen i Nordland har stilt midler til disposisjon. Dessverre har uavklarte eierforhold
til tomta gjort at vi har utsatt prosjektet, vi håper dette løser seg slik at vi kan komme i gang i
løpet av våren -20.
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Løp gård

Øvrige anlegg
I Bodøsjøen har det vært høy aktivitet, mye på grunn av åpningen av Norsk jektefartsmuseum.
På Løp Gård er det gjort en del nødvendig vedlikeholdsarbeid.
På Fauske bygdetun har det blitt foretatt vindusrestaureringer i tillegg til en del takarbeid og
malingsarbeid. Leivsethusets torvtak er fjernet da det var mye sig i torv og knottplast.
I Gildeskål har vi startet arbeidet med å skifte takrenner og nedløp samt male fasadene på
fjøsen, i år ble langveggen mot sør ferdigstilt med reparasjon av råteskader og nye renner og
nedløp.
På Hamarøy bygdetun ble det utført noe vedlikehold, pga. sykdom i staben ble dette noe
redusert i forhold til planene.
På Saltdal bygdetun ble det jobbet en del med å beskjære torvtak, i tillegg til en del
malingsarbeid. På Skippergården er det laget ny midlertidig trapp som erstatning for den
gamle steintrappa.
På Gullbakkgården ble vegetasjonen rundt bygningene fjernet.
I Sulitjelma besøksgruve er det foretatt en omfattende sikring av fjellet i gruva, dette i regi av
Direktoratet for mineralforvaltning. Nordlandsmuseet har stilt lokaler, lokomotiv og materiell til
disposisjon.
Vi fikk dessverre avslag på søknad om midler til restaurering av Fagerli gamle kraftstasjon,
dette grunnet eierforholdet av bygningen. Nordlandsmuseet har nå startet en prosess med å
overta eierforholdet og håper dette går i orden i løpet av våren 2020.
På Steigen bygdetun ble det gjort den del arbeid med løs skiferstein på Doktorgården.
I tillegg til normalt vedlikeholdsarbeid. På Batterie Dietl ble det utført en del sikringsarbeid.
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På Meløy Bygdemuseum er det blitt utført generelt vedlikehold.

FORSKNING OG KUNNSKAPSPRODUKSJON
Nordlandsmuseet arbeider målrettet for å styrke forskning, forskningsdokumentasjon og
-kompetanse ved alle museets avdelinger, og utvikle videre samarbeid og kunnskapsutveksling
med andre forskningsinstitusjoner og -prosjekter – bl.a.: Tromsø museum, Nord universitet og
Universitetet i Tromsø (arkeologi, historie, litteraturvitenskap).
Viktige milepæler for forskning og fagutvikling i 2019:
Åpning av ny avdeling og nytt museum: Jektefartsmuseet. Juni 2019.
NMFs nasjonale forskningskonferanse for museumsansatte avholdt på Bodø,
Jektefartsmuseet. November 2019.
Den følgende gjennomgang av forskning og kunnskapsproduksjon ved museet i 2019 viser at
mye ny kunnskap arbeides fram ved Nordlandsmuseet. Ennå kanaliseres forskningsarbeid
primært gjennom museumsspesifikke / populærvitenskapelige / forskingsformidlende /
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 Bodø, Jektefartsmuseet, februar 2020.
Oversikten viser også at museet forvalter spisskompetanse av interesse også nasjonalt og
internasjonalt: Jektefarten og dens nasjonale betydning, krigshistorie i Salten, Hamsuns
litteratur, museumsformidling og -utvikling.
Avdeling Jektefart
Et stort og omfattende faglig arbeid er nedlagt de siste årene med innsamling av data og
forskning på jektefarten langs nordlandskysten og dens samfunnsmessige betydning regionalt
og nasjonalt. Søk i egne arkiver og kilder, kartlegging av relevant materiale 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 mye stoff for forskning og forskningsdokumentasjon i kommende år. Én fagfellevurdert artikkel basert på jekte-forskning er skrevet
og publisert allerede i 2019.
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Hamsunsenteret
Kontroversiell kulturarv og «De vanskelige historiene» er et tematisk område som Hamsunsenteret arbeider med og planlegger å søke eksterne forskningsmidler på i kommende
planperiode. Nobeljubileet skal markeres med blant annet nye vinklinger basert på faglig
grunnarbeid, og et nytt, ambisiøst utstillingsprosjekt hviler på et leserorientert litteraturbegrep
og utfordrer tradisjonelle måter å lage utstilling av litteratur på, er det utarbeidet forprosjekt til
– vår 2019 er det finansiering som er viktigste oppgave.

Publisert forskning og kunnskapsformidling ved Nordlandsmuseet 2019
Publisert forskning og kunnskapsformidling ved Nordlandsmuseet 2019:

Fagfellevurderte artikler
•

Erika Søfting og Alan Hutchinson: «Jektefart på museum.» Heimen nr. 3 2019.

Andre fagartikler
•
•
•
•
•

22

Helge Seim: «Operasjon Muskedunder». Artikkel i Årbok for Bodø og omegn
Turistforening.
Erika Søfting: «Jekteskipper, reder og matador.» Nor´sia nr. 4/2019.
Erika Søfting: «Nordlandsjekta Anna Karoline.» Nor´sia nr. 4/2019.
Finn Rønnebu: «Kvernsteinbruddene i Saksenvika», Malstrøm 2019
Maria Piel og Tove Mette Mæland: «Det var en gang… - Ei hardingfele frå Beiarn»,
artikkel i Årboka for Beiarn 2019.

Foredrag:
Vitenskapelige:
•
•
•

•
•

Alvhild Dvergsdal: «Avvæpningens kunst. Om Knut Hamsun: På gjengrodde stier (1949)».
Foredrag holdt ved den internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø, sept. 2019.
Alvhild Dvergsdal: «Henrik Wergelands dikt «Paa Havet i Storm» (1831/1833)».
Foredrag holdt ved Wergeland-konferanse i Volda, okt. 2019.
Karina Krogh: «Fra ubetjente bygningskirkegårder til museumsfaglige kunnskapssentra». Målgruppe: masterstudenter i Lektorutdanning i samfunnsfag på emnet
HI310LS (Historikeren i samfunnet), januar 2019 Nord Universitet
Erika Søfting: «Jektefart.» Saltenkonferansen 2019
Petter Snekkestad: «Om jektene og det nye Jektefartsmuseet». Institutt for arkeologi,
historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø, 8. mars 2019.

Andre faglige foredrag:
•

•
•
•
•

Alvhild Dvergsdal: «Hvorfor kom de? Hvorfor drog de? Om Hamsun-familien på
Skogheim.» Foredrag holdt ved NMFs forskningskonferanse i Bodø,
Jektefartsmuseet, nov. 2019.
Karina Krogh: «Museumskonsolidering. Erfaringer fra nord». For Helgeland Museums
avdelingsledere. Desember 2019.
Erika Søfting: «Kvinner og jektefart.» Kåseri for DNB kundearrangement 18. juni 2019
Eva-Ditte Donat: «Bjørnelva - et minnested over de sovjetiske krigsfanger på Saltfjellet».
Likhasjov institutt Moskva, 6. mai 2019.
Helge Seim: «Gull-Per og Direktoratet for fiendtlig eiendom.» Bodø Bymuseum,
23. oktober.

Lansering av “Sabotøren” Fortellingen om Operasjon Muskedunder i tegneserieform.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Helge Seim: «Operasjon Muskedunder.» Foredrag-turne i Salten, februar – september.
Helge Seim: «Heksebrenning og annen djevelskap i Guds navn.» Ørnes Handelssted,
20. november.
Solveig Hirsch: «Litterære gjestebud, Matopplevelser på Hamsunsenteret».
Seminar for Islandske opplevelses - og matprodusenter. NORA - nettverkssamling
Island. Februar 2019.
Solveig Hirsch: «Kunnskap og opplevelser». Samling: Nord-Norsk reiselivssamling,
tema kulturturisme. Mars 2019.
Solveig Hirsch: «Formidling som krysser grenser». Norsk opplevelseskonferanse.
Oktober 2019.
Arne André Solvang: «Bålfortelling». Nordlandskonferansen. Oktober 2019.
Finn Rønnebu: «Kvernsteinbruddene i Saksenvika», Malstrøm 2019
Tove Mette Mæland: «Johannes Brateng – helbrederen, mennesket og
fortellingene» 25.03 Saltdal historielag, 26.09.Skjerstad historielag.

Bok:
•

Alvhild Dvergsdal (red.): Blossoms and Blood. Highlights from Knut Hamsun’s
Authorship. Hamsunsenteret, 2019.

Andre publikasjonsformer: Utstillingskatalog, dokumentar m.fl.
•
•

Erika Søfting og Petter Snekkestad: Utstillingsmanus Jektefartsmuseet fastutstilling.
Oversetting til engelsk; Alan Hutchinson, Erika Søfting og Petter Snekkestad.
Korrektur Karina Krogh og Hanne Alvilde Olsen.
Helge Seim: «Sabotøren.» Fortellingen om Operasjon Muskedunder i tegneserieform.
Lansert 7. september 2019.

Fagfellevurderinger gjort fra Nordlandsmuseets ansatte:
•

1 for Universitetet i Trondheim.

Veiledning og kunnskapsbidrag:
•

Karina Krogh: Veiledet to masterstudenter gjennom praksisperiode v. museet i
masteremnet Historikeren i samfunnet. For Nord universitet.

Batterie Dietl
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Prestegårdsalleen i Steigen

Planarbeid
En overordnet sikringsplan ble ferdigstilt og godkjent av styret i 2019. Det foreligger da
godkjente overordnede planer for sikring, forskning, samlingsforvaltning, formidling og
markedsarbeid.
Arbeid med prosedyrehåndbok, samlingsoversikt og innsamlingsplan er påbegynt i 2019.
Arbeidet med en ny strategiplan for 2020 – 2025 ble igangsatt høsten 2019. Den skal ferdigstilles
til sommeren 2020.

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 2019 har vi hatt
24 kvinner og 16,8 menn ansatt i Nordlandsmuseet.

Nasjonale nettverk
Nordlandsmuseet er deltakere i de nasjonale museumsnettverkene: Bergverksnettverket,
Litteraturnettverket og i nettverket for fiskeri og kystkultur. Ellers er vi med i mange andre
relevante nasjonale og regionale nettverk, som for eksempel: Innovative opplevelser, Norske
litteraturfestivaler, Virkes nettverk for reiseliv, Virkes nettverk for museumsledere, Visit Bodø,
Cruisenettverket Bodø.

25

INTERNASJONALISERING
NORA-nettverket:
Gjennom Hamsunsenterets engasjement i klyngen Innovative opplevelser, er Nordlandsmuseet
engasjert i det Nordatlantiske Nettverket, NORA. Målet med dette nettverket er å gi små
regioner i Nord, forsterket attraktivitet gjennom samarbeid og erfaringsutveksling
Jektefartsmuseet – Eurocod nettverket
I 2017 ble det etablert et internasjonalt konsortium initiert av Nord Universitet og Nordlandsmuseet. Konsortiet ble dannet med mål om å søke midler fra EUs forskningsprogram Horizon
2020, CULT-COOP. Søknaden ble sendt, men vi nådde ikke gjennom. Konsortiet ble likevel enige
om å etablere et nettverk, og se etter nye muligheter for finansiering av et samarbeidsprosjekt.
I 2019 var Eurocod konsortiet representert og presentert på SKREI Convention i Henningsvær
14-15 oktober 2019. Flere av konsortiets parter var til stede. SKREI Convention var delvis
finansiert av Kreativt Europa. Nettverket inkluderer nå partnere fra Portugal, Italia, Tyskland,
Spania og Norge, både museer, universiteter og frivillige organisasjoner. Vi jobber videre med
mål om finansiering av et større internasjonalt prosjekt i 2020.
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MARKEDSARBEID
2019 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.
Ferdigstillelse og åpning av Jektefartsmuseet i Bodøsjøen og Hamsunsenteret 10 år er
høydepunkter hos oss i 2019.

Sosiale medier

Vi har ved utgangen av 2019 totalt 14 facebooksider i drift. Hovedsidene våre er Nordlandsmuseet, Hamsunsenteret, Kjerringøy handelssted, Jektefartsmuseet. Våre øvrige facebooksider er Bymuseet i Bodø, Løp gård, Ørnes handelssted, Gildeskål kirkested, Beiarn bygdetun,
Fauske bygdetun, Sulitjelma gruvemuseum, Husmannsplassen Kjelvik, steigen bygdetun og
knut hamsuns barndomshjem.
Disse sidene benyttes i hovedsak til lokale tilbud og formidling av lokal historie.
Ved utgangen av 2018 hadde vi totalt 20163 følgere, og ved utgangen av 2019 har vi 24852 følgere
på våre facebooksider. En samlet økning på 4689 følgere i løpet av 2019.

Nettsider/web

Vi har egne nettsider for hhv. Nordlandsmuseet, Kjerringøy handelssted, Hamsunsenteret,
Jektefartsmuseet og en nettside med aktivitetskalender for alle våre tilbud rundt omkring i
Salten.
Nettsidene har samlet hatt i overkant av 112000 unike besøkende med 152000 økter i 2019.
Våre nettsider ved utgangen av 2019 omfatter: nordlandsmuseet.no, kalender.nordlandsmuseet.
no, kjerringoyhandelssted.no, hamsunsenteret.no, vandringen.no, gildeskål.vandringen.no og
jektefart.no. I tillegg har vi vandringen.no.

Hamsunsenteret 10 år
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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 produseres 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, Bodøguiden, Kystriksveien,
og noen flere mindre kataloger.
Hamsunsenteret har i 2019 hatt 25 helsides annonser i Klassekampen, og vi har annonsert i
andre landsdekkende aviser og ombordmagasiner hos Widerøe, SAS og Norwegian.
Vi har hatt god dekning på aktuelle saker og arrangementer i media gjennom 2019. 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 ferdigstillelse og
åpning av Jektefartsmuseet i løpet av 2019.

Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2019 vært engasjert i markedssamarbeid med:
•
Visit Bodø. Vi deltar som medlem i destinasjonsselskapet Visit Bodø. Visit Bodø arbeider
med å utvikle Bodø og Salten til et attraktivt og foretrukket reisemål.
•
Cruisenettverk. Reiselivsaktører i Salten som arbeider for å bygge opp tilbud til
cruiseselskaper og Bodø som foretrukket havn for cruisebesøk.
•
Arena Innovative Opplevelser – deltakelse i videreføringen av ARENA-prosjektet med
fokus på å hente ut større effekt på vår opplevelsesproduksjon på Hamarøy, i Bodø og Kjerringøy. Hamsunsenteret har deltatt i nettverksmøter. Formelt er det Hamsunsenteret som står
som medlem i InnOpp.
•
Markedsråd Saltdal. Reiselivsprosjekt satt i gang i 2017. Vi er med.
•
Sulitjelma 2030.
•
Forprosjekt «Attraktive opplevelser hele året i Bodø og Salten»
Aktivitetstilbud for alle på Jektefartsmuseet
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ADMINISTRASJON
I administrasjonen har vi jobbet med effektivisering og gått fra 7 til 6 årsverk, bestående av
direktør, administrasjonssjef, markedssjef, leder for FDVU avdelingen og to regnskapsmedarbeidere.
Her utarbeides det styringsverktøy og strategier som skal klargjøre målsetningene styret og
organisasjonen som helhet har satt seg.
Administrasjonen jobber for å skape kortere avstand mellom de enkelte anleggene og ledelsen,
og bistå i det arbeidet som gjøres i avdelingene der det –er ønskelig.

MAKALAUS AS
Datterselskapet Makalaus skal drive konsept- og produktutvikling for Stiftelsen
Nordlandsmuseet. Vi skal finne det genuine for stiftelsen og utvikle produkter som viser
stedets- og museumsanleggenes identitet og Nordlands historie.
Datterselskapet har deltatt i Fram-prosjektet, gjennom Innovasjon Norge, og har jobbet med
å utvikle lønnsomhetsanalyser og nøkkeltall for virksomheten med fokus på effektivisering og
kostnadskontroll. Det er også utviklet rutiner og strategier som skal gi stordriftsfordeler hos
Stiftelsen Nordlandsmuseet.
Det har vært jobbet med å utvikle data applikasjoner som skal gi produktene økt tilgjengelighet
for publikum. Nettbutikk ble etablert i oktober 2019.
Makalaus AS har også bidratt økonomisk til utvikling av nye museumsprodukter, og deltar i
nettverk for å fremme Stiftelsen Nordlandsmuseet for bedriftsmarkedet.

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

Erika Søfting, Avdelingsleder Jektefartsmuseet og forfatter av boken Jekta, Evntyrets farkost, Bjørn Tore Pedersen.
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Gildeskål kirkested

ÅRSREGNSKAP 2019
Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et overskudd på kr. 75.127.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 		
medlem			

Jan Folke Sandnes		
medlem			

Karina Krogh
medlem

Morten Steffensen
direktør
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Følg oss / Kontakt oss:

Hamsunsenteret

Nordlandsmuseet

Hamsunsenteret.Booking@nordlandsmuseet.no

www.hamsunsenteret.no

www.nordlandsmuseet.no

tlf: 75 50 34 50

post@nordlandsmuseet.no

www.facebook.com/Hamsunsenteret/

tlf: 75 50 35 00

Jektefartsmuseet

www.facebook.com/Nordlandsmuseet/

www.facebook.com/Jektefartsmuseet/

Kjerringøy handelssted

booking.jektefart@nordlandsmuseet.no

www.kjerringoyhandelssted.no
www.facebook.com/KjerringoyHandelssted/
booking.kjerringoy@nordlandsmuseet.no
tlf: 75 50 35 05 / 910 06 443

www.jektefart.no

tlf: 75 50 35 00 / 930 02 950

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

www.nordlandsmuseet.no

