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«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum 
skal fortelle  historien om norsk jektefart gjennom 500 år 

 
• Den eneste bevarte nordlandsjekta «Anna Karoline» blir sentral i fortellingen. 

Anlegget skal sikre en nasjonal, maritim skatt for framtida.  
• Jektefartsmuseet legges til Bodøsjøen, midt i Bodø. Det bygges på historisk grunn, 

omgitt av et bygningsmiljø fra 1800-tallet.   
• Et nytt jektehus bygges rundt en fullrigget «Anna Karoline». Ved siden reises et 

servicebygg og en formidlingsfløy. Samlet gulvflate blir ca. 2 200 m2. 
• Anlegget skal understøtte Bodøsjøen som utfartssted og aktivitetsområde.  
• Målet er at  minst 40 000 mennesker er innom anlegget hvert år.  
• Det legges opp til en fleksibel drift, tilpasset sesong og behov. 
• Jektefartens betydning for verdiskaping, internasjonale forbindelser og kystkulturen 

skal formidles inne og ute i  «Bodøsjøgrenda».  
• Publikum skal møte et levende museum som gir kunnskap og gode opplevelser 
• Jektefartsmuseet er utformet med tre separate bygg som er knyttet sammen. 
• Anlegget vil koste ca. 100 mill. kr. Det kan bli et nasjonalt kulturbygg.  
• Anlegget søkes finansiert med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. 
• Forutsatt finansiering kan grunnsteinen legges ned i 2016, samme år som Bodø fyller 

200 år. 

Sammendrag av prospektet   
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Jektefart langs 
norskekysten i nær 500 år  
• Handel med tørrfisk startet tidlig på 1100-tallet, frakt 

sørover med vikingetidas fartøy, knarren og byrdingen 

• Fra slutten av middelalderen overtok jekta som 
arbeidshest langs kysten 
 

• Jektene seilte en til to turer i året med tørrfisk og 
andre varer til Bergen (og Nidaros)  

• Nordlendingene fikk tilbake varer som var vanskelig 
eller umulig å produsere hjemme, viktigst korn og 
melvarer 

• Og etter hvert europeiske luksusvarer og 
kulturimpulser 

• Jektefarten, ledd i en internasjonal handelskjede og 
omtalt som 
 «selve grunnlaget for Bergens eksistens» og 

 «livsnerven i Nord-Norge» 

• Det er «kunnskapshull» om jektefarten og den er 
fragmentarisk framstilt 
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«Anna Karoline»  
- en nasjonal, maritim skatt 

• «Anna Karoline» er den enste bevarte jekta som har 
sin opprinnelse knyttet til Nordlandshandelen og 
jektefarten langs kysten 

• Bygd i 1876  i jektefartens avviklingsfase. Senere 
ombygd. Stor dokumentasjonsverdi. 

• Kjøpt i 1956, under et provisorisk tak 1979.  

• «Anna Karoline» er i meget dårlig forfatning, men 
kan ennå berges for framtida 

• Enighet blant fagfolk: «Anna Karoline» er et sjeldent, 
kulturhistorisk objekt 

• Jørn Holme (2010): 

 «Anna Karoline» må tas bedre vare på 

 «Jekta vil bli en rubin for vår kysthistorie» 
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75 års jobbing for å bevare jektefartshistorien  

1939: 

• Nordlandsmuseet kjøpte jekta «Brødrene», som 
havarerte på Rognan i 1940. 

 

1956 > 1959 > 1979 >>> 

• «Anna Karoline» kjøpt, satt på land, under tak 

• Senere mange forsøk på å bevare og presentere 
jekta 

 

2011:   

• Nordlandsmuseet og Bodø kommune går 
sammen om å planlegge et jektemuseum i 
Bodøsjøen.  

 

2012:  

• Skisseprosjekt Arkitektene Rintala Eggertson  

• Bystyret gir sin enstemmige tilslutning 
 

2014, sept: Arbeidet med forprosjektet starter  

         med dette grunnlaget 
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Skisseprosjektet 



Hovedmålene  
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1) Bevare, istandsette og vise fram den originale nordlandsjekta «Anna Karoline». Båten skal 
være råseilrigget i bygget. 

2) I et nasjonalt kulturbygg i Bodøsjøen skal «Anna Karoline» fortelle om norsk jektefart 
gjennom 500 år og dens betydning for verdiskaping, internasjonale forbindelse, og den 
norske kystkulturen.  

3) Anlegget skal bli en del av kystkulturnettverket og bidra til et forskningsløft for å 
videreutvikle kunnskapen om jektefarten 

4) Jektefartsmuseet skal bli en spennende «godbit» av Bodøs kultur- og reiselivstilbud med 
sin plassering på historisk grunn.   

5) Jektefartsmuseet skal understøtte Bodøsjøen som friluftsmuseum og utfartssted.  

6) Minst 40 000 mennesker ventes innom anlegget hvert år.  

f) Grunnsteinen legges ned i 2016, mens Bodø markerer sitt 200 - års jubileum som 
by.  

 



Andre holdepunkt for planarbeidet 

• Utvikle et jektefartsmuseum, ikke bare 
et jektemuseum 

• Faglig kobling til nasjonale og regionale 
nettverk 

• Nøkterne ressursrammer, god 
funksjonalitet og arkitektoniske 
kvaliteter  

• Tilføre merverdier til bruken av 
Bodøsjøen 
 

• Målgruppene er bl.a. tilreisende som søker 
opplevelser og kulturforståelse og Bodøs og 
distriktets egen befolkning  

• Formidling for barn- og ungdom, barnefamilier 
og eldre vektlegges 

• 40 000 besøkende, minst 25 000 betalende 

• Fleksibelt driftsopplegg med sesongtilpassinger 
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Skandsholmen 

Bodøsjøen 1819 



På historisk grunn, midt i byen 

Historisk grunn 
• Bosetting i Bodø i 10 000 år ; Saltstraumen > 

Vågønes > Bodøgård – kimen til Bodø  
• Bodøgård :  gravhauger, Bodin kirke 1240, jektesett, 

skandse, amtmann og prest, sykehus 1796  
• Bodøsjøen friluftsmuseum, kjøpt i 1937 
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Stormen 

Bodøsjøen 

friluftsmuseum 

Universitet 
Vågønes 
(bautasteiner) 

Luftfarts-

museet 

96 

Bodin kirke 

Bodøgård 

Framtid 

• Nært andre nasjonale 
kulturbygg / institusjoner 

• Del av «byparken», som snart 
omsluttes av byen 

 



Jektefartsmuseet bygges omkring «Anna Karoline» 

Hovedanlegget legges midt i friluftsmuseet med adkomst og parkering som i dag 
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P 



Tre separate bygg  
er knyttet sammen 
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Servicebygg, 
1 035 m2 

Jektehus,  
850 m2 

Aktivitetshall  
315 m2 

• Servicebygget over tre plan med 
resepsjon, garderober, toaletter, 
kafé,  auditorium, kontorer 

• Jektehuset med utstilling av "Anna 
Karoline» og historien bak  

• Aktivitetshallen med utstillinger, 
egenaktiviteter og visninger  

• Utekafe mot sjøsiden. 

• Gangsti forbi anlegget på sjøsiden 

• Pir /flytebrygge kan gi atkomst 
sjøveien 

• «Anna Karoline» kan ses fra 
nordøst, ellers er jektehuset ganske 
lukket 

• Det brukes i hovedsak 
trematerialer, limtrekonstruksjoner, 
fasader i kvalitetsfuru, bjørkefiner i 
interiør 

 
 

 



Bygningsanlegget; funksjoner og størrelser 
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Hovedfunksjoner: 
• Service, 260 m2 
• Formidling, 1 400 m2          
• Drift, 540 m2            
• SUM 2 200 m2 

Aktivitetshall       Jektehus             Servicebygg 

Plan 1 

Plan 3 

Plan 2 

Høyder: 
• Servicebygget 11,5 m 
• Jektehuset 19,4 m 
• Aktivitetshallen 10,7 m 

Arealer: 
• Servicebygget, 1 035 m2 
• Jektehuset, 850 m2 
• Aktivitetshallen, 315 m2 
• SUM 2 200 m2 



Hele friluftsmuseet som formidlingsarena 

• Museumsanlegget settes i et miljø med 
autentiske bygg fra 1800 – tallet.   

• Friluftsmuseet skal videreutvikles og vise 
hvordan folk arbeidet og levde på den tiden, 
mellom jekteturene.  

• Inne og ute, skal bl.a.: 
 jektefartens historie levendegjøres gjennom 

utstillinger, aktiviteter, kreative 
formidlingsmetoder og undervisning. 
Opplegget skal skape interesse, nysgjerrighet, 
provosere og berøre. 

 gode historiene fortelles og oppleves. 
Menneskelige sider løftes fram og forsterkes.  
«Mennesker møter mennesker» 

 publikum innbys til delaktighet slik at alle 
sanser tas i bruk - både syn, hørsel, lukt, smak 
og følelser 

 kvalitet og kunnskap danne basis for all 
formidling 

 museet være i utvikling, slik at tilbudene 
endres jevnlig for flere gjenbesøk. 

 

30.01.2015 «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum  12 



Hovedinnholdet og noen formidlingsgrep 

• Selve jektefarten og dens nasjonale og 
regionale betydning  fokuseres i 
basisutstillingen: 

 «Anna Karoline», historien bak og om jekta 
som fartøy (i jektehuset) 

 jektefart som organisasjon og 
næringsaktivitet  

 jektefart som seilas og kultur, jekteleia  

 jektefart innen handelssystemet  

 jektefart og nordnorsk økonomisk utvikling  

 et tidsbilde fra heimebasen / lokalmiljøet, 
«Bodøsjøgrenda» rundt 1850 

• AV-intro, faste og skiftende utstillinger, små 
forestillinger, egenaktiviteter, 
«seilingssimulator», verksted, PC-hjørne, 
muligheter for fordypning og gruppearbeid 
og servering med «ekte» jektemat 
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Eierskap og driftskonsept 

• Stiftelsen Bodø Museum eier «Anna Karoline» og friluftsmuseet. Stiftelsen foreslås som 
anleggseier og  gjennomføringsansvarlig (forutsatt mva-fritak på investeringer) 

• Driftsavtale med det konsoliderte Nordlandsmuseet der fellesfunksjoner tillegges 
hovedadministrasjonen 

• Fleksibelt, sesongtilpasset driftsopplegg,  også med en person til hverdags 
• Bemanning på 5,5 årsverk, med en «jekteskipper» som avdelingsleder 
• Tilskuddsbehov på 1,5 mill. kr på årsbasis 
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Investeringsbehov og finansiering 

 

Investeringskostnader  ca. 100 mill.kr.  
• 75 mill. kr til bygnings- og 

utomhusanlegg 

• 8 mill. kr til istandsetting av «Anna 
Karoline» 

• 17 mill. kr til utstillinger, videre 
planlegging og uforutsette kostnader 

 

Driften gir ikke grunnlag for låneopptak 
 

Finansiering som en «storspleis»: 

• 29 mill. kr statlig tilskudd nasjonalt 
kulturbygg (1/3 av byggkostnader) 

• 60 mill. kr i lokale og regional 
investeringsstøtte, herunder DA-midler 

• 11 mill. kr som bidrag fra private og 
egeninnsats fra Nordlandsmuseet 
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Et felles løft;  
videre arbeid og framdrift 
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• Finansieringsarbeidet blir det mest krevende og 
usikre i forhold til grunnsteinsnedleggelse i 
2016.  

• Med kontinuerlig planarbeid og tilstrekkelige 
ressurser kan jektfartsmuseet åpne i 2018. 

• I 2015 settes fokus på behandling av 
prospektet, finansieringsarbeidet, utvikling av 
faglige nettverk og detaljplanlegging av 
innholdet  

• «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum får 
betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, 
bl.a. i kunnskapsbygging om en lang og viktig 
epoke i utvikling av norsk kystkultur.  

• Anlegget blir et godt supplement til 
fylkeshovedstadens kultur- og reiselivstilbud. 


