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«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
Nordlandsjekta «Anna Karoline» skal sikres for framtida
og blir sentral i formidlingen av norsk jektefartshistorie gjennom 500 år.
Dette er fortellingen om hvordan kyst-Norge ble formet i en viktig periode av nasjonsbyggingen.

Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

*

Utkast til prospekt 05.01.15

side 1

Forord
Innhold
Forord ..................................................................................................................................2
Sammendrag og tilrådinger ..............................................................................................3
Innledning, kulturfaglig grunnlag.....................................................................................5
Mål og rammer ...................................................................................................................8
På historisk grunn, midt i byen ......................................................................................10
Utforming av hovedanlegget ...........................................................................................12
Museets innhold, formidlingsmål og -opplegg .............................................................18
Utviklingsmodell og organisasjon ..................................................................................22
Investeringsbehov og finansieringsmuligheter. ...........................................................23
Driftsopplegg og driftsøkonomi ......................................................................................26
Oppfølging og framdrift ...................................................................................................28
Referanser ........................................................................................................................29
Innhold separat vedleggshefte .......................................................................................29

Nordlandsmuseet har arbeidet i mer enn 75 år for å ta vare på, og få anledning til
å formidle, norsk jektefartshistorie. Jekta «Brødrene» ble kjøpt allerede i 1939,
men den havarerte på Rognan under en storm i 1940.
I 1956 ble jekta «Anna Karoline» innkjøpt til samme formål. Dette er verdens
eneste bevarte Nordlandsjekt. Mange regner fartøyet som et nasjonalt ikon. Båten
trenger sårt en fagmessig konservering og restaurering. Situasjonen krever rask
handling dersom «Anna Karoline» skal bevares for ettertida.
Det har vært gjort flere forsøk på å sette jekta inn i et tidsmessig
museumsanlegg. I 2011 ble Bodø kommune og Nordlandsmuseet enige om å ta
et felles løft for å bevare «Anna Karoline» der jekta står i Bodøsjøen.
Arkitektene Rintala Eggertson utarbeidet et skisseprosjekt i 2012. Bodø bystyre ga
samme år sin enstemmige tilslutning til skisseprosjektet og ønsket arbeidet
videreført.
Dette prospekt er laget høsten 2014 med basis i skisseprosjektet. Materialet er
utviklet av ei prosjektgruppe med deltakelse fra Bodø kommune (Arne Vinje og
Hans Nordhus) og innleide rådgivere (Frank Jakobsen og Steinar Skogstad).
Rintala Eggertson har vært arkitekt og Norconsult rådgiver i tekniske fag. Andre
spesialrådgivere er trukket inn. Nordlandsmuseets egne fagfolk har vært aktiv
med i planprosessen.
Det har i planprosessen vært arbeidet med to alternativ for utforming av anlegget.
Styret i Nordlandsmuseet bestemte på møte 30.01.2015 at den løsningen som
presenteres her, skal legges til grunn for videre arbeid med saken.
Nordlandsmuseet håper at prospektet blir et tjenlig beslutningsgrunnlag for
realisering av jektefartsmuseet og at grunnsteinen kan legges ned i 2016, samme
år som Bodø by markerer sitt 200-årsjubileum.
Bodø, den 30.01.15.
Morten Steffensen
direktør Nordlandsmuseet
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Sammendrag og tilrådinger

-

Kulturhistorisk grunnlag

-

1.

2.
3.

4.

Det har vært handel med nordnorske naturprodukter og tørrfisk i mer enn
1 000 år. Jektefarten tok til i middelalderen og varte i nesten 500 år, som del
av en internasjonal handelskjede. Tørrfisken ble omsatt i Bergen og
nødvendighetsvarer og kulturimpulser brakt nordover. Denne epoken i norsk
kysthistorie og nasjonsbygging har kunnskapshull og er underkommunisert.
Nordlandsmuseet har arbeidet i 75 år for å ta vare på og kunne formidle
jektefartshistorien i sitt friluftsmuseum i Bodøsjøen.
Jekta «Anna Karoline» ble kjøpt i 1956 til formålet. Dette er den eneste
bevarte jekta som har sin opprinnelse knyttet til Nordlandshandelen og
jektefarten langs kysten. «Anna Karoline» er en nasjonal, maritim skatt som
er i sterkt forfall. Jekta kan ennå berges i et tilpasset bygningsanlegg.
Dette prospektet viderefører arbeidet med et skisseprosjekt fra 2012.

Mål og strategier
5.

6.

7.

Hovedmål:
a) Bevare, istandsette og vise fram den originale nordlandsjekta «Anna
Karoline». Båten skal være råseilrigget i bygget.
b) 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.
c) Anlegget skal bli en del av kystkulturnettverket og bidra til et
forskningsløft for å videreutvikle kunnskapen om jektefarten
d) Jektefartsmuseet skal bli en spennende «godbit» av Bodøs kultur- og
reiselivstilbud med sin plassering på historisk grunn.
e) Jektefartsmuseet skal understøtte Bodøsjøen som friluftsmuseum og
utfartssted. Minst 40 000 mennesker ventes innom anlegget hvert år.
f) Grunnsteinen legges ned i 2016, mens Bodø markerer sitt 200 - års
jubileum som by.
I planarbeidet er det lagt vekt på:
a) å utvikle et jektefartsmuseum, ikke bare et jektemuseum
b) faglig kobling til nasjonale og regionale nettverk
c) nøkterne ressursrammer, god funksjonalitet og arkitektoniske kvaliteter
d) å tilføre merverdier til bruken av Bodøsjøen
Andre holdepunkt for planlegging og dimensjonering av anlegget:
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målgruppene er bl.a. tilreisende som søker opplevelser og kultur, Bodøs
og distriktets egen befolkning
formidling for barn- og ungdom, barnefamilier og eldre vektlegges
minst 40 000 besøkende, hvorav minst 25 000 betalende
fleksibelt driftsopplegg med sesongtilpassinger

På historisk grunn, redskap for byutvikling
8.

9.

Jektefartsmuseet legges på historisk grunn i et sjeldent kulturlandskap, midt
i byen. Omgivelsene byr på både natur- og kulturopplevelser. Besøkende skal
få kontakt med Bodøs historiske røtter fra bosettingen i førkristen tid,
opptakten til byen og tidsbilder fra jektefartsepoken.
Jektefartsmuseet kvalifiserer til å bli et nasjonalt kulturbygg og et bidrag til
fylkeshovedstadens samfunnsmessige infrastruktur. Anlegget prioriteres i
masterplanen for Bodøs reiselivssatsing.

Museumsanlegget i Bodøsjøen
10. Hovedanlegget er bygd omkring «Anna Karoline» der hun står i Bodøsjøen i
dag. Det består av tre atskilte bygninger med gangforbindelser og universell
utforming:
et servicebygg (1 035 m2) over tre plan med resepsjon, garderober,
toaletter, kafe, utstillingsrom, auditorium, grupperom og kontorer
et jektehus (850 m2) med utstilling av «Anna Karoline» og historien bak
en formidlingsfløy / aktivitetshall (315 m2) til utstillinger, verksted og
aktiviteter. Aktivitetshallen har en enkelt bygningsteknisk standard.
Samlet gulvflate på 2 200 m2, hvorav ca. 1 400 m2 brutto er
formidlingsarealer.
11. Jektehuset får en høyde på ca. 20 m for å romme en råseilrigget «Anna
Karoline». Bygningsmassen er delt opp for en best mulig tilpassing til tomt
og landskap. Anlegget kan utvides med nye bygg vestover eller med at
modulene forlenges nordover.
12. Parkering og hovedatkomst til anlegget blir som i dag, men noe utvidet. På
sjøsiden ligger en natursteinsterrasse med en gjennomgående gangsti og
uteservering. En pir kan anlegges ut i bukta for å ta i mot besøkende som
kommer sjøveien, f.eks. i RIB-båter.
13. Selve jektehuset er ganske lukket av hensyn til skadelig lysinnfall på fartøyet.
Ved inngangspartiet i nordøstre hjørne kan man se «Anna Karoline» rigget
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gjennom «spesialglasset» fasade. Ellers er bygningene åpnet mot
omgivelsene det det er formålstjenlig.
14. Det er i hovedsak brukt treverk i bygningsanlegget, bl.a. med
bærekonstruksjoner i limtre, fasader i kvalitetsmaterialer og interiør i
bjørkefiner.
15. Et naust og ei rorbu må flyttes innenfor friluftsmuseet. Det forutsettes
utarbeidet en samlet bruksplan for friluftsmuseet der mulighetene for nye
aktiviteter og arrangement ivaretas.

Historieformidlingen
16. 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. Over hele denne formidlingsarenaen, inne og
ute, skal bl.a.:
jektefartens historie levendegjøres gjennom utstillinger, aktiviteter,
kreative formidlingsmetoder og undervisning. Opplegget skal skape
interesse, nysgjerrighet, provosere og berøre.
De gode historiene fortelles og oppleves. Menneskelige sider løftes
fram og forsterkes. Levende mennesker blir derfor en viktig del av
formidlingsopplegget
publikum innbys til delaktighet slik at alle sanser tas i bruk - både syn,
hørsel, lukt, smak og følelser
kvalitet og kunnskap danner basis for all formidling
museet skal være i utvikling, slik at tilbudene endres jevnlig for flere
gjenbesøk.
17. Det blir fokus på kjernehistorien, selve jektefarten og dens nasjonale og
regionale betydning. I basisutstillingen vektlegges de lange linjene omkring
hovedtema som bl.a.:
«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
jektefarten som fundament for handelsbyene, utenrikshandelen og
jektefart og nordnorsk økonomisk utvikling
et tidsbilde fra heimebasen / lokalmiljøet, f.eks. rundt 1850
18. Utstillinger og formidlingsopplegg skal detaljplanlegges i neste prosjektfase.
Læring fra andre (gode eksempler), egne erfaringer og bruk av virkningsfulle
effekter vil bli vektlagt. Digitale hjelpemidler tenkes brukt både i
promoterings- og praktisk formidlingsarbeid.
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Utviklingsmodell
19. Det foreslås at stiftelsen Bodø Museum (som i dag eier jekta og
friluftsmuseets grunn) også blir eier og ansvarlig for utvikling av
museumsanlegget. Det inngås en drifts- og forvaltningsavtale med det
konsoliderte Nordlandsmuseet.
20. Nordlandsmuseets fellesadministrasjon må tilføres ekstra ressurser for å
videreutvikle og gjennomføre prosjektet. Ved oppstart regnes det med at
rundt 5,5 årsverk knyttes til jektefartsmuseet, herav 1,5 årsverk i
fellesadministrasjon og håndverker som restaurerer jekta.

Økonomi og gjennomføring
21. Jektefartsmuseet er kostnadsberegnet til ca. 100 mill. kr, ekskl. mva. Av
dette er 75 mill.kr knyttet til bygnings- og utomhusanlegget, ca. 8 mill. kr til
istandsetting av «Anna Karoline» og ca. 17 mill. kr til utstillinger, utstyr,
videre planlegging og uforutsette kostnader.
22. Driften gir ikke grunnlag for låneopptak. Nordlandsmuseet har ingen
sparemidler å sette inn. Prosjektets alternativ 1 foreslås derfor finansiert
som en «storspleis» med ca. 29 mill. kr i statlig tilskudd som nasjonalt
kulturbygg, ca. 60 mill. kr i lokale og regionale investeringstilskudd (herunder
DA-midler) og ca. 11 mill. kr som bidrag fra private og i egeninnsats fra
Nordlandsmuseet.
23. Med et fleksibelt driftsopplegg, bemanning på 5,5 årsverk og besøk på nivå
med ambisjonene, ville driften trenge et årlig tilskudd på ca. 1,5 mill. kr
dersom museet ble åpnet i 2015. Dette er midler som må dekkes av offentlige
tilskudd. Alternative utviklingsbaner er simulert.
24. Finansieringsarbeidet blir det mest krevende og usikre i forhold til
grunnsteinsnedleggelse i 2016. Med kontinuerlig planarbeid og tilstrekkelige
ressurser kan jektfartsmuseet åpne i 2018.
25. I 2015 settes fokus på behandling av prospektet, finansieringsarbeidet,
utvikling av faglige nettverk og detaljplanlegging av innholdet. I første
omgang må styrene velge det alternativet som skal fremmes for
kulturdepartementet.
26. «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum får betydelige ringvirkninger
nasjonalt og regionalt. Først og fremst i kunnskapsbygging om en lang og
viktig epoke i utvikling av kystkulturen. Anlegget blir et godt supplement til
fylkeshovedstadens kultur- og reiselivstilbud.
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Innledning, kulturfaglig grunnlag
Litt om jektfarten
Det har vært ferdsel og handel sjøveien i
uminnelige tider. Beretningen om Ottar fra
Hålogaland sitt besøk hos kong Alfred i London i
880 gir innblikk i handelen med etterspurte
luksusvarer fra arktiske strøk. Vikingetida
videreutviklet sjøfarten og handelsforbindelsene.
Så tidlig som på 1100-tallet begynte handelen
med tørrfisk. Den ble etter hvert grunnlaget for
jektefarten, en handelsfart som gikk langs kysten
fra Vestlandet til Nord-Norge fra slutten av
middelalderen til tidlig på 1900-tallet.
Sørover hadde jektene med seg tørrfisk og andre
ettertraktede handelsvarer som tran, hvalolje og
skinn av ulike slag. Tørrfisken var viktigst både i mengde / volum og i verdi.
Nordover fraktet jektene bl.a. mel- og kornvarer, tøy- og metallvarer, keramikk,
krydder, salt, tobakk, øl og brennevin. I tillegg til den lange ruta langs
norskekysten, ble jekta brukt i regional fraktefart i noen kjerneområder.
Et tidsbilde fra ca. 1760 (Karlsøy bygdebok):
Jektene ca. 15 m lang
Kostet 800 1000 daler, nedbetalt på 5 6 år
Levetid 15 20 år
10 mann, hyre 9 daler
En høsttur, av og til også en tur på våren
Ca. 150 mil til Bergen
Reisen tok ca. 2 måneder
Unntaksvis overvintring
Last sørover 60 70 tonn tørrfisk og tonn tran
Nordover med mel og andre matvarer
(110 jekter seilte fra Bergen over 10 dager)

Jekta dominerte fraktefarten
langs norskekysten i nesten 500
år. Handel med og frakt av
tørrfisk var den viktigste
drivkraften. Dette ble selve
livsnerven for mange
lokalsamfunn.

Jektefarten var del av en større
handelskjede og mellomleddet
mellom fisker / tilvirker og kjøper
i flere hundre år. Den hadde et betydelig omfang. Hundrevis av jekter trafikkerte
Bergen.
Jektefarten bidro dermed til:
varebytte, matforsyning og frakt av nødvendighetsvarer til Nord-Norge
frakt av fiskeprodukter til nye og større markeder og dermed
verdiskaping og utvikling lokalt og nasjonalt, ikke minst i Bergen der
handelen ble omtalt «selve grunnlaget for Bergens eksistens». Betydningen
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-

for kystfolket så man når melet ikke kom fram eller ble for dyrt. Det førte til
stor nød.
eksport og utvikling av nasjonale og internasjonale handelssystemer
å organisere lokalsamfunn til løsning av felles oppgaver
sjømannskap, ferdselskompetanse og båtbygging
å utvikle og binde kystkulturen sammen, nye slekts-forbindelser og sosiale
relasjoner
kulturimpulser fra utlandet og fra Bergen

Norsk jektefarts grunnlag, omfang og betydning er fragmentarisk framstilt. Det er
kunnskapshull og behov for å knytte sammen nettverk på ulike nivå og ulike
fagområder og ett sted å presentere en viktig brikke i byggingen av nasjonen
Norge.

Jekta som fartøy
Ei jekt er tradisjonelt et stort og fyldig fraktefartøy uten fast dekk. Jekta har ei
mast med råseil og som regel toppseil. Jektene ble klinkbygget på tradisjonelt
nordisk vis, basert på båtbyggernes erfaring og uten tegning eller modeller. Mot
slutten av jektefarts-epoken ble kravellbygging tatt i bruk i nybygg og
ombygginger.
Forgjengerne til jekta finner vi i vikingenes knarr eller «byrdingen» og i
hansakoggen1. Vikingetidas «byrding» var et kort og bredt langskip. Den ble brukt
som fraktebåt i kystfarten. En «byrding» med koggens akterspeil og bakror var
trolig utgangspunktet for middelalderens jekter.
Jektestørrelsen ble gjerne oppgitt i lasteevne. På slutten av 1700-tallet kunne
jektene laste 60 70 tonn. I farten langs kysten ble de større med årene. Formen
og det løse dekket gjorde den spesielt godt egnet for frakt av tørrfisk som ble
stablet omkring og oppover masten og beskyttet av treflak. Senest fra tidlig på
1600-tallet var nord
Jekta beholdt sin
hovedform i sin lange levetid, selv om det forekom variasjoner over tid, i størrelse
og byggemåte.
Fraktefart innenfor kjerneområder som Sogn / Nordfjord, i Trondheimsfjorden og
Salten / Lofoten ga rom for regionale tilpassinger. Det ble bygd jekter både i
Beiarn og i Saltdal, også langt oppover i bygda.
1

Knarrene var rundbukete skip med færre årepar enn langskipene. Skipene var utformet for
sjødyktighet på åpent hav og stor lasteevne. Kogg er et fartøy med dekk og mast med råseil. Koggen
er brei, høg og relativt kort. Stor lastekapasitet.
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«Anna Karoline» - et nasjonalt kulturminne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anna Karolines kulturhistoriske verdi
Eies av stiftelsen Bodø Museum
Bygd i 1876 i Brataker i Mosvik (NordTrøndelag)
19 m lang og 6,6 m brei
Lasteevne 90 tonn
Enmastet råseilrigg med ca. 150 m2
storsegl og ca. 20 m2 toppsegl
Opprinnelig bygget med klinkerhud og
uten fast dekk
Kravellhud lagt utenpå i 1890
Motorisert med 16 HK Kelvin i 1903
Kjøpt av Nordlandsmuseet i 1956
Satt på land i 1959
Har stått under tak siden 1979

«Anna Karoline», i fjæra og senere satt på land i Bodøsjøen (1959)

Landets fremste fagfolk på området er enige om jektas kulturhistoriske verdi.

«Anne Karoline» er verdens siste bevarte jekt som har sin opprinnelse
knyttet til Nordlandshandelen og jektefarten langs kysten .
«Anna Karoline» eies av stiftelsen Bodø Museum. Den forvaltes av
Nordlandsmuseet som i mange tiår har arbeidet for å bevare jekta som fartøy og
kulturen omkring jektefarten. «Anna Karoline» er en av de siste (flake-) jektene
som ble bygd for frakt av tørrfisk. Båten kom til i jektebrukets avviklingsfase. Den
ble ombygget i flere omganger ettersom bruksområdet endret seg. Det finnes
klare elementer fra de ulike fasene i ombyggingen som er bevart i båten i
dag. Denne historien, og båtens dokumentasjonsverdi, gjør «Anna Karoline» til et
sjeldent kulturhistorisk objekt.
Det finnes flere bevarte jekter. «Pauline» er den eneste som fortsatt seiler. Den
har sin opprinnelse i regional jektefart i Trondheimsfjorden og har vært gjennom
en omfattende restaurering og gjenoppbygging. Tilsvarende finnes jekter på
Vestlandet. Og flere kopier er bygd.

Førstekonservator Johan Kloster ved Norsk Sjøfartsmuseum uttalte følgende i 1996:
Den er det eneste større norske tradisjonelle lasteførende fartøy fra etterreformatorisk tid som en kan si befinner seg helt innenfor den norske
byggetradisjonen.
Arne Emil Christensen ved Oldsakssamlingen sammenlignet «Anna Karoline» med
«Fram» og «Gjøa» som symboler av nasjonal betydning.
Riksantikvaren Jørn Holme besøkte «Anna Karoline» i 2010. Han ga overfor NRK
uttrykk for at verdens eneste originale nordlandsjekt må tas bedre vare på og sa at
«jekta vil bli en rubin for vår kysthistorie».

«Anna Karoline» er i svært dårlig forfatning, bl.a. med råteskader. Nye
undersøkelser (1) viser imidlertid at den kan konserveres og settes i stand for
visning for et større publikum.

Anna Karoline satt på
land på 50-tallet.
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Kulturfaglige utfordringer og muligheter
Kunnskapen om kulturhistorien som jekta representerer, bør videreutvikles og
formidles med «Anna Karoline» som eksempel. Dette vil bli en naturlig del av og
bidrag til arbeidet som pågår i det nasjonale nettverket for fiskerihistorie og
kystkultur, der også Nordlandsmuseet og historiemiljøet ved Universitetet i
Nordland medvirker. Alan Hutchinson ved UiN har gjennomgått bl.a.
forskningshistorikken omkring jekter, jektebruk og jektefarten (2) på oppdrag fra
Nordlandsmuseet. Han setter jekta inn en samfunnsmessig sammenheng og
foreslår et større, nasjonalt forskningsprosjekt med fem hovedemner, se
tekstboks.
Disse forskningsfeltene tenkes undersøkt i tre dimensjoner; som emner, med
variasjon i tid og med øye på innbyrdes sammenheng.
Dette er også en ramme for og aktuelle tema som overskrift for
jektefartsmuseets kunnskapsformidling og opplevelser.
Jektefarten blir da satt inn i en større sammenheng i tid og rom. Bodø og Salten
er i ett av jektefartens kjerneområder og ligger nært ressursgrunnlaget for
tørrfiskhandelen. Den regionale kystkulturhistorien med bl.a. fiske, fangst,
båtbygging, handel og framvekst av byer og tettsteder i flere århundrer kan
dermed kobles opp mot handelsveier i inn og utland. Dette bør vekke interesse
for besøkende fra fjern og nær.

Skandsholmen,
Bodøsjøen og
Bodøgård. NordNorges første
sykehus til
venstre (1796) .
Jekta er på plass.

Aktuelle emner i et nasjonalt forskningsprosjekt
Jekta som fartøy:
Jektas opprinnelse
Den etniske dimensjon i
jektebygging
Byggeteknisk variasjon i tid og rom
Endring i bruk og driftsform i
avviklingsfasen
Byggtekniske endringer i
tilknytning til bruksendringer i
avviklingsfasen
Fokus på råseilproblematikken
Jektefart som seilas og kultur
Bygdefarordningens institusjonelle
egenskaper
Jektefart som opplevelse,
variasjon i tid
Jekteoppsett og Jekteleia
Jekta som organisasjon og
næringsaktivitet:
Jekteskippernes sosiale status,
variasjon i tid og rom
Rekruttering til oppgaven som
jekteskipper, slekts og
næringsforhold
Bygdefarordningen, variasjon i tid
og rom
Økonomiske forhold vedrørende
bygdefar
Omfanget av jektefart, variasjon i
tid og rom
Avviklingen av bygdefarordningen,
variasjon i tid og rom

Jektefart innen handelssystemet
nordlandshandelen i bergenskjøpmennenes
økonomi
bergenskjøpmennenes funksjon i forhold til
opprettholdelse av handelssystemet, herunder
bygdefar
endringer i handelssystemet over tid, regionale
variasjoner, herunder
omlegging av handelsforhold i sammenheng
med frigjøring av handel som næring
det totale handelsbildet i enkelte distrikter,
variasjon i tid
nordlandske handelsmenns relasjoner med
hverandre og med byene
nordlandske handelsmenns andre økonomiske
interesser
nordlandske handelssteder før 1800, fysisk og
sosialt miljø
omfanget og karakter av skreppehandel
Jektefart og nordnorsk økonomisk utvikling
gjeldsforhold blant bøndene, handelsmenn og
kjøpmenn, i rom og tid
økonomiske forhold i periferien av
handelssystemet
kontekstualisering av myndighetenes syn
vedrørende nordlandshandelen
hvordan bøndene brukte handelen i sine
livstrategier
tilgang på nye varer, endringer i forbruksatferd,
mentalitetsendringer
hvorfor kom byutviklingen så sent i Nord-Norge
til tross for Nordlandshandelen?

Fargelagt tegning
av M.Mathisen
1819.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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som en selvstendig enhet / avdeling i det konsoliderte Nordlandsmuseet.

Mål og rammer
Prosjektforutsetninger
Utviklingsarbeidet i denne fasen er basert på bl.a. følgende realiteter og
ambisjoner:
Nordlandsjekta «Anna Karoline» er i sterkt forfall. Dette enestående,
nasjonale kulturobjektet kan ennå sikres for framtida.
- Kunnskapen om jektefarten er begrenset og lite helhetlig framstilt. Det
trengs både et forsknings- og formidlingsløft om en så vidt sentral og lang
epoke av norsk kysthistorie.
- Nordlandsmuseet ønsker fokus og et bredt faglig nettverkssamarbeid om
kunnskapsfeltet, med aktiv bruk av «Anna Karoline» i formidlingen
- Nordlandsmuseet og Bodø kommune ønsker å bygge et museumsanlegg
omkring en fullrigget jekt der den står på historisk grunn i Bodøsjøen
- Legge skisseprosjektet fra 2012 til grunn
- Realisere museumsanlegget i sammenheng med Bodø bys 200-årsjubileum

Visjon, profil og navn

Linjene trekkes tilbake til handel og skipsfart i vikingetida og til
«tørrfiskhandelen» som startet på 1100-tallet og framover mot moderne
kystfarten som etter hvert overtok for jekta. Fokus settes på Nordlandsfarten som
bindeledd mellom regional utvikling og nye, utenlandske markeder for
landsdelens naturprodukter generelt og tørrfisken spesielt.
Staten yter tilskudd til bygninger og lokaler «for institusjoner og tiltak som har en
nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig
landsdelsfunksjon». Jektefartsmuseet oppfyller slike krav. Derfor søkes det
status som «nasjonal kulturbygg».

Hovedmål
I tråd med forutsetninger og tilnærmingen foran, formuleres hovedmålene slik:

1.
2.

Det foreslås følgende visjon / misjon for jektefartsmuseet2 :

Se din historie! Vi ønsker å vekke nysgjerrighet og skape interesse om
norsk jektefarts lange historie. Vårt oppdrag er å ta vare på og levendegjøre
denne kulturarven for nåtiden og kommende generasjoner. Det skal vi gjøre
gjennom forskning, utstillinger og aktiviteter som gir verdifulle opplevelser
og utgjøre en kilde til kunnskap.
med dette hovedbudskapet :

3.
4.
5.
6.

Den siste Nordlandsjekta «Anna Karoline» forteller spennende historier om
norsk jektefart gjennom nær 500 år
og at museet får navnet: «Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum 3

Bevare, istandsette og vise fram den originale nordlandsjekta «Anna
Karoline», råseilrigget
I et nasjonalt kulturbygg skal «Anna Karoline» fortelle om norsk jektefart
gjennom snart 500 år og dens betydning for verdiskaping, internasjonale
forbindelser og kystkulturen.
Anlegget skal bli en del av kystkulturnettverket og bidra til et
forskningsløft for å videreutvikle kunnskapen om jektefarten
Jektefartsmuseet skal bli en spennende godbit av Bodøs kultur- og
reiselivstilbud med sin plassering på historisk grunn.
Jektefartsmuseet skal understøtte Bodøsjøen som friluftsmuseum og
utfartssted. Minst 40 000 mennesker ventes innom anlegget hvert år.
Grunnsteinen legges ned i 2016, mens Bodø markerer sitt 200årsjubileum som by.

Sommeren 2016 er Kystlaget Salta og Bodø også vertskap for Landsstevnet til
Forbundet Kysten.

2

Med inspirasjon fra Forstudien Nordlandsmuseet 2016 (2008)
«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum skal ivareta oppgaver for et museum slik ICOM definerer
dette: "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og
3

dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler
og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-,
utdannings-

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Strategiene (tilnærming / arbeidsmåte)
Det er tatt initiativ for å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i samarbeid med UiN
og nasjonale fagnettverk. Formidlingen skal kobles til Nordlandsmuseets øvrige
avdelinger i distriktet og med samarbeidende institusjoner.

Målgrupper, besøksmål og dimensjoneringsgrunnlag for hovedfunksjonene
Utforming og dimensjonering av jektefartsmuseet på følgende målgrupper :
tilreisende som søker
attraksjoner, opplevelser og
kulturforståelse
Bodøs, Saltens og Nordlands
befolkning
bedrifts-, kurs- og
konferansemarkedet

Prosjektet fremmes i en krevende tid for offentlig, regional økonomi. De skisserte
løsningene er derfor basert på nøkterne ressursrammer for både etablering og
drift. Samtidig skal prosjektet ivareta krav om god funksjonalitet og høy
arkitektonisk kvalitet som nasjonalt kulturbygg.

Tilrettelegging for barn- og ungdom, barnefamilier og eldre vektlegges.

Besøksambisjonen / -mål er at:
-

Friluftsmuseet i 2014.

Et bygg som rommer ei nordlandsjekt blir ruvende i det veletablerte, småskalerte
friluftsmuseet og et mye brukt parkområde i strandkanten. Det er lagt vekt på at
bygningsmassen og tilbudet i og omkring anlegget skal bli inkluderende for
bruken av området. Hele friluftsmuseet blir en formidlingsarena for kystkultur.
Det legges til rette for servering og nye aktivitetstilbud. Siktemålet er at
jektefartsmuseet skal gi merverdier i en helhetlig bruksplan for det «nye»
friluftsmuseet.
Det legges vekt på en fleksibel utforming av anlegget i forhold til ulike
brukssituasjoner over året og nye behov i framtida.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

minst 40 000 mennesker er innom jektefartsmuseet hvert år, herav minst
25 000 betalende besøk

Dette er på nivå med Norsk Luftfartsmuseum. Nordlandsmuseets 20 enheter
hadde i sum 90 515 besøkende i 2014. Av disse hadde Kjerringøy gml.
Handelssted og Hamsunsenteret hhv 15 403 og 21 955 besøk.
Anlegget planlegges for helårsbruk med sesongtilpassinger og muligheter for
besøk og visninger etter nærmere avtale. Typiske gruppestørrelser er en til to
skoleklasser, en busslast og (unntaksvis) grupper på inntil 150 personer. Det
legges opp til en enkelt kafedrift med uteservering sommerstid, med ekte / enkel
jektemat eller Saltenkost. Lokalene skal kunne leies ut til spesielle arrangement
med catering-servering.
Jektefartsmuseet ligger nært Nordlandsmuseets hovedadministrasjon. Fag- og
støttefunksjoner har tilhold her til vanlig. Anlegget dimensjoneres for 5
kontorarbeidsplasser for driftspersonale, guider og sesongansatte.
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En seilende
kopi av jekta
Brødrene

På historisk grunn, midt i byen
Plassering i et sjeldent kulturlandskap
Vi finner spor av en 10 000 år gammel
bosetting rett over fjorden i
Saltstraumen. Da lå det meste av
dagens strandsone under vann.
Landhevningen førte til at folk slo seg
ned i kanten av liområdet som
omkranser byen. Ved Vågønes ble det
reist bautasteiner i førkristen tid. Her er
det nylig gjort arkeologiske funn fra
merovingertiden (600 800). Bodøelva
starter i dette området. Like før den
renner ut i fjorden ved Bodøsjøen,
passeres Bodin kirke fra 1200 tallet
(bygd på et gammelt gudehov) og
Bodøgård.
Dette ble kimen til Bodø by. Her holdt øvrigheten til, prest og amtmann. Det første sykehuset i NordNorge ble reist ved Rishaugen i 1796. Her er det også påvist gravhauger fra jernalderen, en skanse
fra 1650-årene og et jektesett. Historien omkring Bodøgård er dokumentert i bl.a. prosjektet «Fotefar
mot nord» (1991, 2003) og Bodøs nyutgitte byhistorie (2009).

Illustrasjon:
Anna
Karoline
under tak i
Bodøsjøen

I 1938 ble det gamle jektesettet ble klargjort for oppsett av den nykjøpte jekta
«Brødrene». Den havarerte imidlertid på Rognan i et uvær i 1940 i forbindelse
med restaureringsarbeider (der det for øvrig i 1995 ble sjøsatt en kopi av
«Brødrene» som nå har tilhold på Melbu).
Senere kjøpte museet «Anna Karoline».
Jektefartsmuseet etableres derfor på historisk grunn der det 75 år har vært
planer om å ta vare på og formidle norsk jektefartshistorie. I anlegget er det
naturlig å vise det regionale tidsbildet fra 1800-tallet.

Kobling til bystrukturen og planlagt byutvikling

Mellom husene i Bodøsjøen

I 1936 besluttet det nystartede Nordlandsmuseet (Nordland fylkesmuseum) å
etablere et friluftsanlegg i Bodøsjøen. Målet var å lage et Nordlands Maihaugen. I
dag står 14 1800-talls bygninger (bl.a. våningshus, rorbuer, naust, mølle) fra
distriktet i det ca. 45 daa store friluftsmuseet.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Mot sentrum ligger større kultur- og besøksanlegg, bl.a. nasjonale anlegg som Norsk
Luftfartsmuseum, det nybygde konserthuset Stormen og Bodø Spektrum som har ca. 25 000 m2 til
aktivitetstilbud under ett tak. I kanten av flystasjonen, mellom luftfartsmuseet og Bodøsjøen, ligger det
intakte og autentiske Anlegg 96 fra «kald krig»- perioden.
I naboskapet finner vi også Galleri Bodøgaard som huser landsdelens største private samling av kunstog kulturgjenstander. Naboer er også Bodin kirke og Nordland kultursenter med det nyrestaurerte
Ludvig Filip-rommet.
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Jektefartsmuseet kommer i enden en sammenhengende 3 km lange by- og
elvepark fra Bodøsjøen til Storlia. Langs elveparken ligger natur- og
kulturverdier. Parken er lett tilgjengelig og mye brukt, bl.a. med et årlig
kveldsarrangement som samler 3 - 4 000 bodøværinger. Denne blågrønne
diagonalen gjennom byområdet er ivaretatt i Bodø kommunes planverk.
Jektefartsmuseet vil understøtte de historiske fotefarene i området.
Planene for Bodøhalvøya er under revurdering etter beslutningen om å avvikle
kampflybasen i Bodø. Det ligger nå godt til rette for å forankre jektefartsmuseet til
den nye bystrukturen. Dette er spørsmål som vil bli belyst i den oppstartede
planprosessen for regulering av Bodøsjøen.
Sankthansaften i Bodøsjøen

Med sin sentrale og naturskjønne beliggenhet er Bodøsjøen et mye brukt utfartsog aktivitetsområde. Området får økende betydning de neste tiårene.
Vestover mot Hangåsbukta kan det ligge til rette for sjørettede aktiviteter i
framtida.

Friluftsmuseet i Bodøsjøen

Bodøsjøen har et potensial for flere tilrettelagte aktiviteter og arrangement,
kanskje også konserter og teater på en utescene. Jektefartsmuseet vil by på
servering for turgåere og kan også være utgangspunkt for slik tilrettelegging. I
planprosessen vil behov og muligheter analyseres nærmere med sikte å utforme
en framtidig «bruksplan» der hovedelementer formaliseres i reguleringsplanen.
Situasjonsplanen for jektefartsmuseet blir et innspill i dette arbeidet.

Friluftsmuseet, midt i byen

Utviklingsmuligheter
Friluftsmuseet i Bodøsjøen ligger i krysningspunktet mellom elveparken og
kyststien langs fjorden. Landskapet i Bodøsjøen domineres i sør av Saltenfjorden
og Børvasstindene. Mot vest og nord grenser museet mot Bodø Hovedflystasjon,
samt av campingplass og dyrket mark. Mot øst ligger boligområder.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Oversikt vestover
mot flyplassen:
kyststien kan
videreføres vestover
(1), forslag om
reetablering av
dagens
jekteoverbygg som
aktivitetshus (2),
Skandsholmen (3),
gravhauger og
campingplass i
naboskapet. I
Hangåsbukta kan det
ligge til rette for en
småbåthavn i
framtida.
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Tomta, planstatus

Utforming av hovedanlegget
Innledning
Det er Rintala
Eggertson
Arkitekter som har
utformet
bygningsanlegget.
Norconsult har vært
rådgiver for bygg og
andre tekniske fag.
Illustrasjon av skisseprosjektet fra 2012 med 4 atskilte bygningskropper

Museumsanlegget bygges rundt jekta der hun ligger i strandsonen. Grunnen
består stort sett av svaberg med lite vegetasjonsdekke, med sand og stein i
strandsonen. Anlegget blir eksponert mot naturkrefter i form av vind, nedbør og
sjø. Under stormflo kan vi forvente bølgeslag mot bygningenes sørfasader.
Tomta er pr i dag regulert som «Museum». Den ligger på grensen mellom rød og
gul flystøysone. Deler er underlagt lov om kulturminner. Nye parkeringsplasser
kan komme til å berøre landbruksområde og mulige fornminner.
Byplankontoret har igangsatt ny regulering i samsvar med planene for
jektefartsmuseet. Arbeidene forventes utført gjennom 2015.

Forprosjektet er en
videreutvikling av Bodø kommunes skisseprosjekt fra 2012 (3). Romprogrammet
er endret og tilpasset hovedideen om å bygge et jektefartsmuseum, bl.a. med
større formidlingsarealer.
Plantegningene er tatt med i vedlegget. Museumsanlegget er mer utførlig
beskrevet i (4) som også følger i et separat vedleggshefte. Her ligger også alle
plan- og fasadetegninger. I dette avsnittet sammenfattes dette materialet.

Situasjonsplan

P1 forslag til parkering av 3 busser og utvidet
bilparkering
P2
dagens parkering i Bodøsjøen
S
Service- og varetransport og utrykning
H Hovedinngang

Museumsanlegget plassert inn i friluftsmuseet i Bodøsjøen

U Mulig, senere utvidelse av anlegget

Plassering av museumsanlegget, atkomst og
parkering. Utvidelsesmuligheter antydet med flere
bygg vestover.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Om arkitekturen
Arkitektene omtaler bygningsanlegget i bl.a. slik:
«Arkitekturens grunnleggende oppgave er å beskytte. Skape rom for menneskers
handlinger i ly for vær og vind og sørge for overlevelse. I denne oppgaven handler det om å
beskytte en båt som bærer på en del av vår kulturhistorie og bevare den for fremtidige
generasjoner. "Anna Karoline" er den siste av sitt slag, noe som gjør denne oppgaven
desto viktigere, for når kulturhistoriske gjenstander blir borte forsvinner kunnskap og
tankegods for alltid.»

De tre bygningene har en konstruksjon av limtre og en ytterkledning av malmfuru eller
andre lokale treslag. Dette konstruksjonsprinsippet kjenner vi igjen fra trebåtbyggeriet der
spantene danner en hovedstruktur med trebord på utsiden for å holde trykket fra vannet og
fartøyet flytende. Samme gjelder her å holde vannet utenfor og utstillingsgjenstandene
tørre, slik at bygningene blir som båter satt opp ned i overført betydning».

Format og funksjoner

«Etter grundig forarbeid og diskusjoner med Nordlandsmuseet har man valgt å dele
romprogrammet inn i tre bygningsvolumer som får hver sin spesialiserte oppgave:
Servicebygget med bl.a. resepsjon(inngangspartiet mellom byggene) , garderober,
toaletter, kafé, utstillinger, auditorium, grupperom og kontorer
Jektehuset med utstilling av "Anna Karoline" og historien bak.
Aktivitetshallen med utstillinger og aktivitetsmuligheter
Denne inndelingen er svært praktisk i forhold til de ulike krav som stilles til belysning,
temperaturstyring og sikring, men også i forhold til drift, med svært varierende
publikumsmengder i ulike deler av året. Inndelingen i tre separate bygninger bidrar også
til en god tilpasning til formasjonene landskapet, og til å skalere museumsanlegget ned
mot de eksisterende bygningene i Bodøsjøen.

Bryggene på Rognan

Aktivitetshall (315 m2)

Jektehus (850 m2)

Servicebygg (1 035 m2)

Børvasstindene

Denne repetisjonen av bygningsvolumer vil også gi assosiasjoner til bryggeanlegg langs
norskekysten som vi kjenner fra Rognan og andre steder og ikke minst de vakre
Børvasstindene som ruver over den sydlige horisonten .»
«Bygningen er plassert på et betongfundament som beskytter jekta og funksjonene rundt
fra havets dønninger som kan være store og kraftige i vinterhalvåret. Ved å trekke
bygningene litt tilbake fra kanten av fundamentet får man også en gangvei på forsiden og
en lun og solrik terrasse utenfor caféen som kan brukes til servering i sommerhalvåret.
På utsiden av caféterrassen er det planlagt et utendørs amfi for offentlige tilstelninger,
eller for å nyte sola i det fine parkområdet i Bodøsjøen.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Samlet gulvareal brutto 2 200 m2
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Servicebygget tar hånd om publikum, både besøkende til kafeen og betalende

Jektehuset rommer selve jekta. Hun blir stående i sin nåværende posisjon.

museumsgjester. Brutto gulvareal er på 1 035 m2.

Bygget tilrettelegges for istandsetting av jekta. Disse arbeidene kan foregå over
tid, og kan i seg selv være med på å holde publikums interesse oppe. Jektehuset
bygges høyt nok til å romme jekteriggen. Bygningens volum gir store muligheter
til sekundære utstillinger. Brutto gulvareal er på 850 m2.

Hovedinngangen ligger mellom Servicebygget og Jektehuset

a)

a)

b)

Mellom Servicebygget og Jektehuset ligger hovedinngangen. Her tas besøkende
I mot i resepsjon. I første etasje ligger publikumsfasiliteter som butikk, kafe og
toaletter. Disse blir tilgjengelige også for ikke-betalende publikum i museets
åpningstider. Her er det også areal for midlertidige utstillinger i et fleksibelt
flerbruksopplegg. Skyvedører av glass kan åpnes fra kafeen mot utearealet.
Betalende museumsgjester sluses opp til 2. etasje der de finner et auditorium
for introduksjon til jektefartshistorien og utstillingene og utstillinger i
fellesarealer. Denne delen av anlegget kan også brukes til arrangement
Herfra inviteres publikum via ei gangbru inn i selve museet.

Oversikt og utstillinger på galleri rundt «Anna Karoline»

a)

b)

c)

På underetasjes og første etasjes plan er det gitt nok rom til at publikum kan få
grep om linjeføringen i skroget. Tekniske rom legges mot sør i underetasjen.
Verkstedarealer for istandsettingen kan innrettes i deler av 1. etasje. Her er også
muligheter for å innrede lager og sekundære utstillinger.
2. plan vil framstå som et galleri med utstillingsmuligheter. Dette ligger omtrent
på nivå med dekket og vil oppleves litt som en kaikant som man betrakter jekta
fra. Etasjen bygges i hovedsak mot sør og vest, slik at den ikke ligger til hinder
for innsyn gjennom glassfasadene. Det etableres nødutgang til en utvendig
rømningstrapp.
Det anlegges en lett atkomst inn på jektas dekk med mulighet for å komme ned
i skroget.

Aktivitetshallen utgjør en fleksibel del av museet. Brutto areal er på 315 m2.
a)

Fra kafeen med midlertidige utstillinger i bakgrunnen.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Her er det rom for utstillinger og aktiviteter, også for beslektet virksomhet fra
tradisjonshåndverk og båtmiljø. Gavlveggene kan åpnes for inn- og uttransport
av større utstillingsobjekter.

Publikumskapasiteten er antatt opptil 200 personer. Museet er tilrettelagt for å
kunne drives av alt fra 1 til 6 ansatte, avhengig av sesong og aktivitet.
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Planløsning 1., 2. og 3. etasje

Innhold, arealer og byggkostnader
Innhold / funksjoner:
Etasje
Kjeller
1. etasje

2. etasje

3. etasje

Service
Tekniske rom
Inngang, resepsjon,
garderobe, WC, heis,
trapp, lager, kjøkken,
kafe, butikk
Auditorium,
grupperom,
utstillinger, lager, WC,
heis, trapp
Kontorer, grupperom
Wc, heis, trapp,
rømningsvei

Jektehus

Aktivitet

Anna
Karoline,
utstillinger,
trapp
Anna
Karoline,
utstillinger,
trapp

Utstillings- og
aktivitetshall

Fordeling på bygg og etasjer:

Plan 1
Formidlingsfløy

Jektehus

Servicebygg

Etasje
Kjeller
1. etasje
2. etasje
3. etasje
SUM

Service
92
456
269
218
1 035

Jektehus
133
494
220

Aktivitet

847

315

SUM
225
315
489
218
2 197

Fordeling på hovedfunksjoner (brutto):
Utstillings- og formidlingsarealer, brutto
Publikumsservice, brutto
Tekniske rom, kontorer og drift
SUM

1 400 m2
260 m2
540 m2
2 200 m2

Byggkostnader

Plan 2

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Noen tekniske hovedgrep
Fløyene for utstilling og formidling får et begrenset omfang av vinduer. Man må
unngå skadelig innfall av solstråling på gamle utstillingsobjekter. Det er krav til
styrt lyssetting og bruk av audiovisuelt utstyr i formidlingen. Jektehusets fasade
blir imidlertid åpnet opp med UV-filtrerende glassfelt og godt innsyn på nordøsthjørnet. I servicebygget er det luftige løsninger med friere bruk av glass.
Den modulbaserte løsningen legger til rette for fremtidige utvidelser med nye
fløyer mot vest eller ved at enkeltbygg kan utvides mot nord (i lengderetningen
innover land). Dette forberedes ved å bruke portalrammer av limtre i bærende
konstruksjoner.
Dimensjonerende sjøvannsnivå er kote 3,24 NGO iflg. Bodø kommunes miljømål
og miljøpremisser. Dette ivaretar en meter stigning av havnivået i løpet av
bygningenes levetid. En underetasje med tekniske installasjoner tilpasses mot
berget og bygges vanntett.
Anlegget er plassert og tilpasset slik at inngrepene i terrenget blir minimale.

Plan 3 i servicebygget (til høyre)

Anlegget sett fra nord.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Utomhus anlegg
Inntil bygningene anlegges et flatt uteareal med naturstein. Mot sjøen bygges en
promenade på en forstøtningsmur av naturstein. Denne har en bi-funksjon ved at
bølger under stormflo vil slå av seg energien før de treffer bygningene. Utearealet
på sjøsiden og østsiden vil utgjøre en attraktiv fortsettelse av kafeen. Her er det
glass-skyvedører som kan åpnes når været tillater det.
Vest for Aktivitetshallen kan det legges en pir ut i sjøen. Den kan ved behov danne
landfeste for flytekai til lette fartøyer i turisttrafikk. Her er påtenkt både charterRIB og barkasser fra cruise-skip. I kalkylen for er pir og flytekai ikke tatt med.
Eksisterende naust og rorbu nærmest jekta må flyttes for å gi plass til
Servicebygget. Det åpner muligheter for å integrere dem i museumsanlegget og
gjøre dem mer tilgjengelige for publikum.
Eksisterende parkeringsplass er tenkt utvidet slik at der går an å snu en
turistbuss. Ellers skal grøntarealer og stier nede på selve museumsområdet i
liten grad endres. Større parkeringskapasitet etableres i et felles anlegg med
Nordland Kultursenter og Bodin Kirke, i form av et langstrakt anlegg langs
Bodøsjøveien og Kvernhusveien. Dette betinger tomteleie og regulering.

-

Arkitekten legger vekt på bærekraftig byggeri. Det innebærer forsiktige
naturinngrep og bruk av naturmaterialer. Interiøret skal ha en viss referanse
til atmosfæren fra «gammelnaustet».

Brannløsninger og tekniske anlegg
Dette er beskrevet detaljer i separat vedleggshefte. I tekstboksen er noen
momenter oppsummert:

Materialbruk
Museet blir et monumentalbygg som må konstrueres for lang levetid (100 år +)
med dertil hørende kvaliteter og klimadata.
Interiørene er tenkt i tre, overflatebehandlet med mørk beis eller varmebehandlet
for større bestandighet. I samspill med dagslyset vil det oppstå nærmest sakral
stemning rundt jekta, utstillingen og den nøye planlagte utsikten utover i
landskapet.
Hovedelementer i konstruksjonen:
Fundamenter, grunnmurer og pilarer bygges i betong forankret påfjell.
Underetasje i Servicebygget og tekniske kulverter under golv bygges vanntette
betongkonstruksjoner.
Det må støpes betonggolv under jekta for å få kontroll over luftfuktighet og ev. radongass.
Ringmurer over terreng / golv forblendes med naturstein.
Golv i Servicebyggets 1. etasje samt gangsoner rundt byggene blir i naturstein. Ramper og
mezzaniner bygges i heltre eller massivtre.
Bærende konstruksjoner er limtrerammer med avstivningskryss og forbindelsesdetaljer i stål.
Fasadene bygges i tre. Fasadeløsninger i naturlige eller modifiserte treslag vurderes. Av hensyn
til levetid og drift stilles strenge krav til materialer og detaljering.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

-

Mellombyggene får glassfasader. For øvrig blir det en styrt bruk av UV-filtrerende glass i de 3
fløyene. Vinduene må ha høyeste isolasjonsverdi, slik at inneklimaet ikke forstyrres av kondens
på kalde dager.
Takflatene tekkes med takbelegg.
Innvendige veggflater og himlinger kles med trepaneler. Flatene må være så glatte at støv i liten
grad fester seg.
Kjøkken- og toalettarealer får keramisk flis på golv og vegger.
Etasjene i Servicebygget konstrueres i betong iht. brann- og lydkrav.

Generelt.
Museumsanlegget har risikoklasse 5. Anlegget håndteres som ett bygg og enbranncelle. Det må
arealsprinkles.
De sentrale tekniske rommene etableres på kjellernivå i Servicebygget og bygges i betong. Til
oppvarming antas varmepumpe.
Tekniske føringer fra sentrale anlegg til nabofløyene legges i grunnen.
Avløp må pumpes ut.
Jektehuset
skal holde 15 grader C og 65 % RF. Temperatur og fuktighet senkes til et nivå der
nedbrytningsprosessene i treverket i jekta bremses ned til et minimum.
Derfor må det støpes betonggolv under jekta. Oppfuktingsanlegg må ha kapasitet for utjevning
på kalde vinterdager.
Der må være utskifting av luft i tilstrekkelig grad til å holde avdunsting fra jekta og andre utstilte
objekter på et akseptabelt nivå
Det må legges til rette for punktavsug og sponavsug ifm. arbeider på fartøyet.
Servicebygget skal ha vanlig komfort ventilasjon med vannbåren gulvvarme i 1. etasje.
Formidlingsfløyen inneholder faste arbeidsplasser som krever vanlig komfort ventilasjon. Spesielle
krav i verkstedet.
Mellombyggene må ha anlegg for å hindre dugg / rim om vinteren eller overoppheting om sommeren.
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Det blir ekte opplevelser både av kultur og natur og en møteplass for alle. Barn
og ungdom og barnefamilier vil stå sentralt i formidlingsarbeidet. Men også eldre
mennesker blir en stor og viktig målgruppe. I en karikert beskrivelse av den
typiske besøkende på Kjerringøy Gamle Handelssted, sies at: «det er en 63 år

Museets innhold, formidlingsmål og -opplegg
Grunnlag, mål og strategier

gammel kvinne, interessert i kultur og handverk, som etterspør ekte vare med
mannen på slep». Dette er ofte tilreisende og mye likt situasjonen i Bodøsjøen.
Lokalt har besteforeldre tid, historie- og kulturinteresse, penger og ofte lyst til å
fortelle om egne røtter.

Jektefartsmuseets bygningsanlegg modellert inn på friluftsmuseets område.

Jektefartsmuseet plasseres i et aktivitetsområde med autentiske bygninger fra
1800 tallet. Dette gjør det mulig å formidle selve jektefarten, dens organisering
og vise hvordan folk og mannskap levde og arbeidet mellom jekteturene. Over
hele denne formidlingsarenaen, inne og ute, ønsker vi at:
a) jektefartens historie levendegjøres gjennom utstillinger, aktiviteter,
kreative formidlingsmetoder og undervisning. Opplegget må skape interesse,
nysgjerrighet, provosere og berøre.
b) de gode historier fortelles og oppleves. Menneskelige sider løftes fram og
forsterkes. Levende mennesker blir derfor en viktig del av formidlingen.
c) publikum innbys til delaktighet slik at alle sanser tas i bruk både syn,
hørsel, lukt, smak og følelser.
d) hver besøkende skal føle seg unik og betydningsfull .
Formidlingsopplegget må ha dette for øye. Barn har andre behov enn voksne,
og turister kan ha andre ønsker enn fastboende
e) kaféen og butikken tilrettelegges som del av det totale formidlingskonseptet,
med jektekost og lokal tradisjonsmat.
f) kvalitet og kunnskap danner basis for all formidling, ikke minst i
basisutstillingen som skal ha lang «holdbarhet».
g) museet skal hele tiden være i utvikling og utstillingene og tilbudene endres
/ skiftes ofte.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Visning av gamle håndverk i Bodøsjøen

Kjernefortellingen i anlegget har i seg mye dramatikk bl.a. i naturelementene,
forlis, tap og vinning som berører hele samfunn. Dette skal fram.
Nordlandsforskning har gitt innspill til prosessen (5).
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Hovedfunksjoner og tilbud
Jektefartsmuseet skal ta i mot både enkeltbesøkende, små og store grupper på
helårsbasis, herunder cruiseturister og konferanser. Anlegget skal også være
inkluderende i forhold til turgåere og brukere av området. Dette krever en
fleksibel tilrettelegging av bygg, uteområder og av driften.

Bygningskonseptet åpner for ulike og fleksible formidlingsgrep. Utstillinger og
driftsopplegg er ikke detaljplanlagt ennå. Tekstboksen gir en illustrasjon av et
samlet tilbud som publikum vil møte inne og ute.

De tre adskilte byggene ivaretar publikumsservice, formidling og drift:
- Servicebygget tar i mot folk, gir nødvendig service og en introduksjon til
jektefartsmuseet og arbeids- / fordypningsmuligheter. Her tilrettelegges
også for andre arrangement og utleie av lokaler.
- Jektehuset gir muligheten til å formidle historien om «Anna Karoline» og om
jekta som båt, mens
- Aktivitetshallen tar opp andre hovedtema / større gjenstander i utstilling i
hele volumet. Her er det også plass til ulike aktiviteter som knyttes til kystog handverkskulturen.
Illustrasjon av mulige tilbud ved jektefartsmuseet:
ei museumsløype gjennom uteområdet og (innom) de historiske anleggene
en introduksjon til jektefarten i et auditorium, film eller billedspill. Kvalitet vektlagt / lang
holdbarhet.
«Anna Karoline» restaurert og tilpasset slik at det er mulig å komme ned i båten
ei (fast) basisutstilling der sentrale tema i jektefarten formidles
temporære utstillinger, egenprodusert eller leid
en jektesimulator for å utprøve seilingskunster / verksted
tilrettelagte egenaktiviteter inne og ute

-

omvisning til faste tider eller etter avtale, inne og ute
pedagogiske «pakker» for barnehager og skoler
grupperom med mulighet til møter, fordypning og til å løse skoleoppgaver
butikk med litteratur og varer knyttet til ulike sider av jektefarten
servering inne hele året og ute når været tillater dette
mattilbudet blir en del av opplevelsen og skreddersydd for gruppemarkedet
foredrag, åpne arrangementer, konserter, kanskje en årviss teaterforestilling

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Hardanger Fartøyvernsenter har belyst mulighetene for å konservere og istandsette «Anna Karoline».
Restaureringen blir en del av formidlingsopplegget.

Framtidig konservering og istandsetting av jekta
«Anna Karoline» trenger en bergingsaksjon før den råtner ned. Fagfolk (1)
har vurdert jektas tilstand og sett på mulighetene for både sikre og vise den fram
for publikum. Ideelt sett skulle jekta stå i et kaldt tilfluktsrom fritt for oksygen og
lys. Da vil den være utilgjengelig for publikum. Kompromisset er et klimatisert
bygg for å stoppe nedbryting i form av råteangrep. Temperaturen holdes så lav
som publikum og ansatte kan tolerere, forsøksvis 15 grader C. Det kreves stor
kapasitet på klimaanlegg for samtidig å regulere fuktigheten. Sollys virker
nedbrytende over tid. Vinduer og glassfasader må brukes med omtanke og med
UV-blokkerende glass. Det må iverksettes andre tiltak for å sikre enkeltdeler av
jekta.
«Anna Karoline» er opprinnelig en klinkbygget flakejekt som senere er ombygd,
bl.a. med kravellhud.
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Det foreslås en (begrenset) restaurering, uten tilbakeføring til den opprinnelige
konstruksjonen. Da formidles båttypens betydning for den økonomiske
utviklingen i Nord-Norge, samtidig som jekta representerer hele sin historie.
Restaurering i form av utskiftinger må begrenses til det mest nødvendige. På den
måten bevares spor etter skipsbyggerne, bruksspor og naturlig slitasje.
Publikumsadkomst inn i fartøyet vil være verdifullt, men gammelt treverk må
beskyttes mot direkte slitasje fra gangtrafikk.
En tur gjennom anlegget
Det legges opp til ei guiderute med en
tematisk framstilling. De besøkende
blir tatt med fra tema til tema, ikke
gjennom tid.
Denne ruta kan starte i resepsjonen og
fortsette med en tur innom den
midlertidige utstillingen (1)I
Servicebygget. Deretter går man opp
trappa til auditoriet (2) i 2. etasje der det
gis en introduksjon til jektefarten. Det
legges utstillinger (3) på vei inn i det
romslige Jektehuset der besøkende får
inntrykk av en råseilrigget «Anna
Karoline» og en oversikt over dekket og
jektas hoveddeler fra et galleri (4) og en plattform ned på dekket (5). På galleriet kan man også følge
dramatiserte fortellinger ombord.
Publikum går tilbake til galleriet og videre ned ei trapp der man får se baugen og få et inntrykk jektas
form, volum og lasteevne. På bakkeplanet følger ligger det nisjer / rom (6) langs yttervegg. Her
belyses ulike tema i basisutstillingen. I nærkontakt med fartøyet er det naturlig å formidle historien
om «Anna Karoline» eller utdype informasjon om jekta som fartøy.
Deretter kan man besøke Aktivitetshuset (7) med utstillinger, egenaktiviteter og demonstrasjoner.
Med stor takhøyde er det rom for kreative formidlingsgrep. Ruta går tilbake til Jektehuset og langs
jektas andre lang- / kortside side (8) det det formidles av tematiske emner i mot jekta eller yttervegg
En guidet tur kan avsluttes ved museumsbutikken - som ligger ved resepsjonen - og i kafeen.
Det er også alternative ruter som folk kan følge på egen hånd eller som del av et annet
formidlingsopplegg.

Aktuelle tema i basisutstillingen
Fra kunnskapsfeltet jektefart er det mange formidlingstema. Det er også pekt på
sammenfall med aktuelle forskningsoppgaver. I basisutstillingen vektlegges de
lange linjene omkring hovedtema som bl.a.:
«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
Aktuelle praktiske
formidlingsgrep:
Alle hovedtema har en
fordypningsdel
Utstillingen oversettes til flere
språk
Lite tekst, heller interaktiv
fordypning
Små avlukker med mulighet
for å se, lukte ta på varer til og fra Bergen som krydder,
tørrfisk m.m. Lyder i utstillingene.
Funksjonell råseilrigg som det eventuelt projiseres film på?
Aktuelle egenaktiviteter, inne:
Heise seil, trekke tau (i konkurranser)
Rulle tønner over plank
Ungene får prøve å ro, noe som setter i gang lyd og
filmkulisser
Aktuelle egenaktiviteter ute / i friluftsmuseets andre bygg:
Ro i bukta, seile modellbåter i tjønna, prøve gamle leker,
spikke seljeføyter og rivepinner
Reperbane lages, slik at de besøkende kan lage tau
Lefsebaking og lage potetkaker m.m. i Hunstadhuset
Garnbøting i rorbua og salting av sild i naustet,
Demonstrasjon av gamle håndverk, utrustning til Lofotfiske
m.m.

Det trekkes forbindelser
fra tidlig jernalder fram til i
dag, fra Kirkenes til
Lübeck eller Lisboa og
kjeden fra færingen til
hansakoggen eller
dampskipet (og
Hurtigruta).
Nidarosdomen og
Bryggene i Bergen har
langt på vei sin eksistens
knyttet til tørrfiskhandelen.
Fiskeeksport og returlast
kan utstilles i tilknytning til
fartøyet, på samme måte
som det fokuseres på
Lofotskreien,
fiskeredskapene,
fiskefartøyene, båtbygging
og fiskerbonden.
Det forutsettes samspill og

rolledeling med andre museer i inn- og utland.
De tre adskilte byggene åpner for parallelle omvisninger for ulike brukergrupper
uten at man forstyrrer hverandre.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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I Jektehuset vil det være mulig samle mange mennesker på galleriene over
dekket og rundt «Anna Karoline». Publikum kan stå (eller sitte) og har god
oversikt over hele båten. Dermed kan større grupper guides samtidig og
forestillinger om f.eks. jekteseilasen dramatiseres

Formidlingsgrep og egenaktivitet
Hele jektefartens betydning for Norge, landsdelen og Bodø / Salten skal løftes
fram. Det ligger til rette for å personifisere og formidle personlige historier om
vinning og tap, ikke minst i dramatiserte omvisninger. Koblingen opp mot
regional historie er naturlig, ikke minst Kjerringøy Gamle Handelssted. Folk i
Salten må kjenne seg igjen i fortellingene og bli stolt av anlegget. Dette og
interessante, skiftende utstillinger, trigger gjenbesøk. Universalhistorier om
helter, samfunnsbygging m.m. har positiv virkning på besøkende utenfra.
Digital formidling blir en del av formidlingsopplegget, både i markedsføring-,
kunnskapsbygging i digitale utstillinger og fordypning hovedtemaene i anlegget.
Det tenkes små sittegrupper / -hjørner der det er tilgang på datautstyr / større
nettbrett. Brukergrupper særlig ungdom bør trekkes med i
detaljplanleggingen av formidlingen. Det er positive erfaringer med
håndverksprosjekt der det demonstreres gamle teknikker som også er knyttet
til videreutvikling av museumsanlegget. Det er ønskelig med ett slikt prosjekt
hver sesong.

Det vil være mulig å komme tett innpå jekta og ned på dekket. Siktemålet er at
publikum også skal komme ned i laste- og mannskapsrom. Dette åpner for flersanselige opplevelser og et autentisk bilde av forholdene om bord.

Aktivitetshallen har rom for både utstillinger, egenaktiviteter, tradisjonshandverk og verksted.
Takhøyden gjør det mulig å henge noen av nordlandsbåtene fra museets komplette samling.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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b)

Utviklingsmodell og organisasjon

jektefartsmuseet bemannes som en selvstendig avdeling / enhet i
Nordlandsmuseet, tilsvarende øvrige avdelinger

Eierskap, drift og gjennomføring
Utgangspunktet er at:
Jekta Anna Karoline og Bodøsjøen Friluftsmuseum eies av stiftelsen Bodø
Museum
Stiftelsen Nordlandsmuseet har ansvaret for faglig utvikling og drift av
anleggene i hht. avtale
Stiftelsene har samme administrasjon. Det er naturlig at det konsoliderte
Nordlandsmuseet også får driftsansvaret for jektefartsmuseet. Anlegget ligger
nært Nordlandsmuseets hovedadministrasjon og kan dermed trekke både faglige
og driftsmessige veksler på moderorganisasjonen.
Spørsmålet om eierskap til og gjennomføringsansvaret for det nye
jektefartsmuseet er vurdert ut fra tilsvarende situasjoner og Nordlandsmuseets
egne erfaringer, jf. bl.a. Hamsunsenteret og Kjerringøy Gml. Handelssted.
Eierskapet for det fysiske anlegget kan legges til en stiftelse, til det offentlige eller
til et aksjeselskap med flere deltakere. Alle alternativene har sine fordeler og
ulemper. Spørsmålet er drøftet med aktuelle samarbeidspartnere.

I denne omgang tilrås at bygningsanlegget eies av og realiseres i regi av
Stiftelsen Bodø Museum. Det inngås en avtale med Stiftelsen Nordlandsmuseet
om driften. Her forutsettes at Bodø Museum søker om og får innvilget mva-fritak
på investeringene. Dette spørsmålet må vurderes i neste fase av
prosjektutviklingen.

I plan- og utbyggingsperioden forutsettes at:
det er ressurser nok til å engasjere en prosjektleder som koordinerer
utviklingsoppgaven
museets egne ansatte bidrar på sine fagfelt og at
det tilføres / engasjeres spesialkompetanse der Nordlandsmuseet ikke har
tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse, f.eks. på håndtering av byggesaken,
utforming av utstillinger m.m.
Når jektefartsmuseet skal settes i
drift, antydes en basisbemanningen i
startåret på 5,5 årsverk, inklusive
tjenester fra fellesadministrasjonen
(økonomi, administrasjon,
informasjon- og markedsføring,
gjenstandssamlingen m.m).
Daglig leder forutsettes å ha
faghistorisk bakgrunn. De første
driftsårene engasjeres i tillegg en
håndverker til «etterarbeider» etter hoved restaureringen, som del av
formidlingsopplegget.
Basisbemanning , foreløpig dimensjonering
(årsverk i parentes):
Daglig leder, «jekteskipperen» (1)
Ansvarlig formidler (1)
Publikumsmottak / kafe (1)
Kafedrift (0,5)
Bygningsdrift (0,5)
Sesonghjelp (0,5)
Bistand fellesadministrasjon (1)
Engasjert håndverker (0,5)
(Faghistorisk samarbeid UiN)

Nordlandsmuseet vil dessuten søke faghistorisk samarbeid med UiN, f.eks.
gjennom en stipendiatstilling. Kafedriften må vurderes særskilt, i egen regi eller
som utleie til private.

Organisasjon og bemanning
Realiseringen av jektefartsmuseet er en stor oppgave og en betydelig utfordring
for dagens organisasjon. Det samme er driften. Ny kapasitet og kompetanse må
tilføres i forhold til gjennomføring og drift.
Det legges opp til at:
a) fellesadministrasjonen styrkes i nødvendig utstrekning for å håndtere
bygging av museet og utvikling av innholdet i anlegget

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Samarbeid i nettverk

Investeringsbehov og finansieringsmuligheter.

Videreutvikling av jektefartsmuseets faglige basis bør kunne skje i samarbeid
med ulike forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt og med beslektede
institusjoner og miljø i nettverk. Nordlandsmuseet ønsker også å etablere
formalisert samarbeid med bl.a.:
Anna Karolines Venner, som lenge
har ivret for saken
Kystlagene, båtmiljøet i distriktet og
båtbyggermiljøet på Rognan der det arbeides
med å realisere Nordland båtbyggermuseum
i intakte bygninger i fjæra. I Beiarn og Saltdal
ble det også bygd jekter, sist en kopi av jekta
«Brødrene»
Lokale arrangementsmiljø, bl.a. Nordland Musikkfestuke. Her ligger et
potensial for gjensidig nytte og skape engasjement og interesse for historien
og museumsanlegget.
Universitetsmiljøet, bl.a. nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæring,
Nordlandsforskning m. fl.

Økonomiske planrammer
I denne sammenheng brukes begrepet økonomiske planrammer, dvs.
holdepunkt for videre planlegging og finansiering av jektefartsmuseet.
Planrammene tar for seg økonomiske konsekvenser av omfang og standard /
kvalitet på det fysiske bygningsanlegget slik det skisseres i prospektet. For
utstillingskostnadene kan det være langt mellom ytterpunktene for en
minimumsløsning og et fritt økonomisk spillerom. Det er videre lagt inn overslag
for kostnadene for videre planlegging av både bygg og utstillinger.
De forutsetningene som her er lagt inn kan endres i den videre utviklingen av
prosjektet, både fordi detaljplanleggingen gir grunnlag for justeringer og fordi
finansieringsmulighetene blir mer avklart.

Kostnadsoverslag
Investeringsbehovet er estimert slik (mill. kr), ekskl. mva:
Kostnadselement
Servicebygg
Jektehus
Aktivitetshall
Utomhusanlegg
Fartøyet
Utstillinger og formidlingsutstyr
Prosjektutvikling
Uforutsett
SUM kostnader

Kostnad
35,1
25,3
8,3
6,0
8,0
8,0
4,2
5,0
99,9

Noter
1)
1)
1)
1)
2)
3)
4)
5)

Noter:

1)

2)

Snitt gjennom anlegget.
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Kostnadskalkyle etter elementmetode der Calcus prisdatabase danner utgangspunkt.
Reserver (forventede tillegg) er lagt inn med 8 % av prosjektkostnad, marginer
(byggherrens sikkerhetsmargin) med 5 % og prisstigning (frem til byggeprosessens
tyngdepunkt) med 10 %.
Kostnadsberegning Hardanger Fartøyvernsenter, tillagt marginer og reserver, se separat
vedleggshefte. Kostnadsoverslaget er justert fordi fartøyet ikke skal flyttes. Her inngår
basisarbeidene før åpning av museet. Det er forutsatt videre løpende restaureringsarbeider
som del av formidlingsopplegget og driften.
Brutto utstillingsareal er ca. 1 400 m2, inklusive jekta og arealet omkring der det ligger opp
til enkle montre / nisjer som «kommuniserer» mot fartøyet. Basisutstillingen antas å
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4)
5)

omfatte ca. 400 m2 netto. Kvadratmeter pris antas å ligge i området 15- 30 000 kroner, her
satt til kr 20 000. Det er videre antatt at utstillingene i aktivitetshallen er mindre
kostnadskrevende.
Prosjektledelse (2,5 mill. kr), detaljplanlegge utstillinger (0,7 mill. kr) og videreutvikle faglig
plattform (1,0 mill. kr)
Diverse kostnader: Tomteverdi 2,0 mill kr, 1 % av prosjektkostnadene avsatt til
kunstprosjekt (hhv 1,2 og 1,0 mill kr) og uforutsett / reserver 2,0 mill kr. Dette er krav i
retningslinjer for nasjonale kulturbygg. I kostnadsoverslaget for byggene ligger det også
marginer og påslag for prisstigning.

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Finansieringsmuligheter
Stiftelsen Bodø Museum eier jekta og tomtegrunn i Bodøsjøen. Dette forutsettes
aktivisert som egenkapital i prosjektet. Bodø Museum eier også hele arealet som
omfattes av friluftsmuseet, ca. 45 daa. Dette brukes i dag som et offentlig
tilgjengelig park- og friluftsområde. Den ubebygde delen av kan selges til Bodø
kommune dersom partene ønsker dette. Egenkapitalen blir i så fall større. Driften
av et jektefartsmuseum gir ingen økonomi til å forsvare noe låneopptak, snarere
tvert i mot. Derfor er Nordlandsmuseet avhengig av at eksterne bidragsytere,
gjerne i form av en «storspleis» der offentlige myndigheter og private interesser
går sammen om dette løftet.

Grunnlag for beregning statlig tilskudd: investeringer bygg (68,7 mill. kr), utomhusanlegg
(6,1 mill. kr), istandsatt "Anna Karoline" (8,0 mill. kr) og uforutsett (5,0 mill kr). Sum 87,8
mill kr. Tilskudd = 1/3 av denne summen.
Prosjektet søkes definert som DA-pilar- subsidiært og / eller fylkeskommunalt
investeringstilskudd
DA-midler til videre planlegging, 50 % egne midler
Bidrag fra Bodø kommune
Her inngår tomteverdien. Realisering av museets grunnverdier i friluftsområdet i
Bodøsjøen med Bodø kommune som kjøper kan øke egenkapitalen / redusere
kommunens investeringsbidrag tilsvarende (tilsvarende økning eiendomserverv).
Kommunens kostnader blir de samme.
Det søkes om tilskudd fra ulike fondsordninger, private bedrifter mv. Dette blir krevende.
Nordlandsmuseets eget bidrag til planlegging og faglig utvikling av innholdet i
jektefartsmuseet.

Finansieringsskissen er en sammensatt «storspleis» som har i seg stor
usikkerhet og mye arbeid. Et tidlig, positivt signal om økonomiske bidrag fra
fylkeskommune og kommune, vil gjøre det enklere å oppnå statlige tilskudd.

Byggestart i 2016 er realistisk ut fra plantekniske hensyn. Finansieringsarbeidet
vil imidlertid være krevende og kan ta tid. Grunnsteinsnedleggelse i 2016 er et
optimistisk mål. En slik framdrift anbefales for tidligst mulig å komme i gang med
å berge «Anna Karoline» for framtida og for å holde fokus og momentum i saken.
Som utgangspunkt for finansieringsarbeidet, foreslås denne skissen:
Finansieringskilder
Kulturdepartementet, tilskudd som statlig kulturbygg
Nordland fylkeskommune / DA-pilar
Planleggingsmidler DA
Investeringstilskudd Bodø kommune
Bidrag fra private
Egenkapital tomt
Egeninnsats, fagressurser planlegging
SUM
Noter:

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Bidrag
29,2
27,5
2,1
30,0
7,0
2,0
2,1
99,9

Noter
1)
2)
3)
4)
6)
5)
8)

Utsikt fra nord

Ringvirkninger
«Anna Karoline» Norsk Jektefartsmuseum har i seg mange positive
ringvirkninger, bl.a. at:
En underkommunisert del av norsk kysthistorie blir helhetlig og godt
framstilt

Prospekt 30.01.2015
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-

-

Kunnskapen om denne epoken kan videreutvikles i samordnet
forskningsinnsats
Fylkeshovedstaden får supplert sin samfunnsmessige infrastruktur om et
viktig tema for Nordland. I et nettverk med andre institusjoner i fylket kan
historiegrunnlaget kompletteres.
Jektefartsmuseet blir en ny, nasjonal attraksjon i et reiselivsmarked som i
stadig større grad søker kultur- og historiekunnskap og ekte vare og
Distriktets og Bodøs egne innbyggere får et nytt møtested med fokus på egne
røtter som også i Salten er underkommunisert.

(...)
Nu maae jeg mig snoe til
den Nordlandske Torsk,
Som Fiskerne kalde
monn' Skreien paa Norsk,
Han nævnes maae
Nordmandens Krone,
Han kroner vor Gielde
han kroner vor Skiaae
O! Sæel est du Bonde,
som Torsken kand faae,
Han føeder baad' dig og din Kone.
Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug,
Du skaffer fra Bergen saa mangen Tønd' Rug,
Den stakkels Nordfarer til Føde.
Barmhiertige Fader oplade din Hand,
Velsigne os fattige Folk her i Land
Med dine Velsignelser søde!

Vort Land er ey heller et Canaan sød,
Hvor Marken med Melk og med Honning
omflød
Her findes ey Druer at plukke;
Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød,
Og miste vi hannem, da lide vi Nød,
Og jammerlig nødes at sukke.
(...)

Skuld' Torsken os feyle, hvad havde vi da,
Hvad skulle vi føre til Bergen herfra?
Da seyled' vist Jægterne tomme.
Hvad have vi andet, her bygger og boer,
End søge vor Føde med Angel og Snor
Og pløye de Bølger hin gromme?
Og skulle du HErre forkorte din Hand,
At stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land,
Da lagdes vi hastelig øede.
Vi har ey at lide paa Most eller Viin,
Her findes ey heller Sølv-Biergene fiin,
Os mangler Guld-Gruven den røde.

Utdrag fra Petter Dass Nordlands Trompet, kapitlet "Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav"
påbegynt i 1670 årene.

Det må til et stort, felles løft for å realisere jektefartsmuseet

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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St. Hansaften og «Elvelangs» og et betydelig potensial for nye (samarbeidende)
arrangement knyttet til f.eks. Nordland Musikkfestuke, teaterforestillinger på
utescene m.v.

Driftsopplegg og driftsøkonomi
Driftskonseptet
Jektefartsmuseet skal ha sesongtilpassede åpningstider og gi et variert tilbud til
ulike grupper besøkende. Turgåere skal få servering inne eller ute uten å løse
billett. Lokalitetene kan aktiviseres i forbindelse åpne dager og større
arrangement, bl.a. den tradisjonelle St. Hansfeiringen i Bodøsjøen. Det ligger til
rette for å utvikle nye arrangement i eller utenfor anlegget.
Dette driftskonseptet er utprøvd i flere av Nordlandsmuseet avdelinger med gode
erfaringer, jf. Hamsunsenteret og Kjerringøy. Bynær beliggenhet gir muligheter
for flere besøk, året rundt.
Jektefartsmuseet ligger nært hovedadministrasjonen. Da blir det enklere å ta ut
faglige synergier og ta publikumstopper, f.eks. ved større arrangement.
Det må det påregnes betydelige svingninger i besøket; fra relativt stille hverdager
med få mennesker innom anlegget til anledninger der huset blir fylt opp av
cruisepassasjerer. Denne spennvidden er en utfordring både i
detaljplanleggingen av bygningsanlegget og vurdering av driftsopplegget.

Bemanningen blir også et sentralt spørsmål i driften av anlegget, der ønske om
høg kvalitet på faglig innhold, formidling og servicetilbud må vurderes opp mot
realistiske ressursrammer. Dette er spørsmål som må vurderes nærmere i
videre planlegging av jektefartsmuseet, ikke minst sammenhengen til
Nordlandsmuseets hovedadministrasjon, muligheter for forskningssamarbeid
med Universitetet i Nordland mv. Det er antydet en basisbemanning på 5,5
årsverk. Med engasjert håndverker i halv stilling brukes 6 årsverk for å estimere
behov / nivået på driftsøkonomien i startåret. Dette er «etterarbeider» etter hoved
restaureringen som er tatt med i investeringsbudsjettet. Disse forutsetningene
må justeres med rammer som videre planlegging vil gi.
Driften av referanseanleggene har gitt holdepunkt for vurdering av samlet
besøkstall, andel betalende besøk, omsetning pr. betalende besøk på kafe og i
butikk, egne inntekter på guiding og utleie av lokaler og personalkostnader, se
separat vedleggshefte.

Driftskostnader og -inntekter. Basisalternativet. Utviklingsbaner.

Anlegget er tilrettelagt med en fleksibilitet der ytterpunktene et en-personbetjening til å ta større grupper på rundt 150 personer.

I likhet med de fleste museumsanlegg i Norge, kan det ikke påregnes at
jektefartsmuseet vil ha nok egeninntekter til å dekke løpende drift. Det er da
heller ingen mulighet for å forrente lån til delvis dekning av
investeringskostnadene.

Vurderingsgrunnlaget
Driftsgrunnlaget er vurdert ut fra Nordlandsmuseets egne erfaringer og i
nærliggende referanseanlegg som bl.a. Norsk Luftfartsmuseum, se
gjennomgangen i vedlegg (6). Dette gjelder bl.a. besøkstall der ambisjonen er at
rundt 40 000 mennesker er innom anlegget hvert år, hvorav ca. 25 000 betalende
besøk (62,5 %).
Friluftsmuseet i Bodøsjøen har allerede et besøk på mellom 5 og 10 000
mennesker på faste, årvisse arrangement. Disse tallene svinger noe. Slik vil det
trolig også bli ved jektefartsmuseet. Etter at «nyhetens interesse» har lagt seg,
blir det en særlig utfordring å opprettholde besøksnivået.

Nordlandsmuseets har i dag ikke økonomi til å påta seg nye, større
driftsoppgaver. Etablering og drift av «Anna Karoline» Norsk Jektefartsmuseet
blir derfor avhengig av offentlige tilskudd.
I denne sammenheng er det laget driftsbudsjett for både å antyde nivået på
eksterne tilskudd og hvordan driftsøkonomien vil utvikle seg over tid i alternative
utviklingsbaner med endrede forutsetninger. Grunnlag og detaljer ligger i
vedleggsheftet.

Bodøsjøen er et bynært og mye brukt utfartssted. Det ligger særlig godt til rette
for besøk fra barnehager og skoler, fra turgåere, spesielle arrangement knyttet til

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Prospekt 30.01.2015

26

Her oppsummeres et forenklet bilde av driften i en tenkt situasjon der 2015 er
jektefartsmuseets første driftsår:

Driftsøkonomien det første driftsåret (2019) er belyst litt mer detaljert i
vedleggsheftet. Der er det tatt hensyn til prisutviklingen.

Budsjettpost
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter, kafe og butikk
Billettinntekter
Andre inntekter

Figuren under illustrerer tre utviklingsbaner for driftsøkonomien og
tilskuddsbehovet over en periode på 10 år. 2015 er brukt som startår. Det er lagt
tid der det er lagt inn alternative forutsetninger for bl.a. besøkstall mm. Det er
regnet med en generell lønns- og prisstigning på 2,5 % pr år.
a) Basisalternativet 25 000 betalende besøk, nullvekst i år to og senere en
prosent økning i besøk pr år
b) Et «optimistisk» alternativ med 28 000 betalende besøk i startåret , nullvekst i
år to og 3 % økning pr år framover
c) Et «pessimistisk» alternativ med 22 000 betalende besøk i startåret, 5 %
nedgang i år to og nullvekst påfølgende år, dvs. besøket ligger fast på 20 900
betalende besøk de neste 8 årene.

Budsjett startår

SUM driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Avskrivninger
Drift og vedlikehold anlegg
Administrasjons- og
kontorutgifter
Øvrige driftskostnader

SUM driftskostnader
«RESULTAT»

2 125 000
1 875 000
155 000

Merknader
1)
2)
3)

4 155 000
722 500
3 720 000
50 000
700 000
230 000
250 000

4)
5)
6)
7)
8)
9)

5 672 500
-1 563 500

Vi ser at en beskjeden
årlig vekst i besøkstallet,
kompenserer for lønnsog prisstigningen i
basisalternativet.
Tilskuddsbehovet ligger
da på et fast nivå.

= behov driftstilskudd

Noter:
1) Omsetning på kr 85,- pr betalende besøk, herav kr 70,- på kafe og kr 15,- i butikken
2) 40 000 innom anlegget (museumsdelen), herav 25 000 betalende besøk (62,5 %), gjennomsnitts
billettpris kr 75
3) Utleie av lokaler, guiding m.m.
4) Varekostnad butikk og kafe, her estimert til 35 % av salgskostnad
5) Lønns- og personalkostnad satt til kr 620 000 i gjennomsnitt pr. årsverk som ved
Nordlandsmuseet i 2014
6) Avskrivninger utstyr i anlegget, estimert til 50 000 (som Petter Dass museet)
7) Energikostnader, forsikringer, løpende vedlikehold, renhold m.m. Antatt på nivå med
Hamsunsenteret, dvs. RS kr 700 000
8) Inklusive reiser, på nivå med Hamsunsenteret, RS kr 230 000
9) Annonser, reklame, formidling, andre driftskostnader, på nivå med Kjerringøy og
Hamsunsenteret, RS kr 250 000

Vi ser at jektefartsmuseet hadde behov for et årlig, offentlig driftsstilskudd på vel
1,5 mill. kr. Dette er 26 % av «omsetningen».

I et optimistisk alternativ
med noe større
besøkstall i startåret og
en jevn vekst, bringer tilskuddsbehovet nedover. Tilsvarende blir det økning i det
pessimistiske alternativet.

Dette illustrerer utfordringen i å gjøre jektefartsmuseet tiltrekkende fra start og
drive slik at besøkstallet holdes oppe og helst øker noe.

Til sammenligning kan nevnes at Nordlands 10 museer i 2013 hadde et samlet
driftstilskudd fra stat, fylkeskommune og kommuner på ca. 112 mill. kr. Dette er
ca. 62 % av inntekten (7).
Forutsatt fullfinansiering i løpet av 2015, kan jektefartsmuseet åpnes i 2018.

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum
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Oppfølging og framdrift
Faser i hovedprosjektet

Videre arbeid med museumssaken må tilpasses utvikling i
finansieringsspørsmålet. Med positive, tidlige tilbakemeldinger fra viktige
bidragsytere kan det holdes fullt trykk på planarbeidet. Det er uansett tjenlig med
utsettelser som fører til diskontinuitet og restart av planprosesser over tid.

Oppfølgingsarbeidet beskrives her i 4 faser:
Fase
1

Stikkord hovedoppgaver
Prospektet Anna Karoline Norsk Jektefartsmuseum, oppfølging
Informere samarbeidspartnere og offentlighet
Intern behandling i stiftelsene Bodø Museum og Nordlandsmuseet
Prinsipiell avklaring om medvirkning fra Bodø kommune og Nordland
fylkeskommune

Søknad om statlig tilskudd nasjonalt kulturbygg
2

Arbeid med «finansieringspakken» jektefartsmuseet
Finansiering videre utviklingsarbeid
Følge opp kontakt med aktuelle faginstanser
Bidra i reguleringsplanarbeidet
> Beslutning videreføring

Detaljplanlegging og prosjektering
Prosjektorganisasjon; kompetanse, bemanning og ressursbruk
Nettverk, brukerforum og venneforening
Utdyping av innhold og hovedgrep formidling
Samarbeidsavtaler / engasjement rådgivere
Prosjektere bygg, rammetillatelse, utvikling anbudsgrunnlag,
entrepriseform
Planlegge / prosjektere utstillinger
Oppdatert beslutningsgrunnlag, bl.a. kostnadsoverslag og finansiering
Byggeorganisasjon
> Beslutning realisering

3

Bygging og gjennomføring
Engasjement entreprenører
Grunnstein og oppstart bygging
Administrasjon byggesaken
Videre detaljering av og forberedelser utstillinger

4

Forberedelser åpning og drift
Utstillinger ferdigstilles
Driftspersonalet ansettes
Praktisk drift planlegges
> Åpning

«Anna Karoline» Norsk jektefartsmuseum

Framdrift
Her illustreres en grov framdrift basert på at grunnsteinen skal kunne legges ned
i 2016, helst i forbindelse med kystlandsstevnet i månedsskiftet juni juli.
Fase
Prospektet
Detaljplanlegging
Bygging
Driftsplanlegging
Åpning
Noter
1)

2)
3)
4)

5)

Prospekt 30.01.2015

2015
********
*****

2016
******
****

2017

2018

********
*****

****
****
*

Noter
1)
2)
3)
4)
5)

Finansieringsarbeidet blir kritisk for framdriften. Oppsettet er basert på at det foreligger en
fullfinansiering (tilsagn / garantier) av jektefartsmuseet i løpet av 2015, dvs. i praksis i
forbindelse med behandling av Statsbudsjettet for 2016. Forskyvninger her betyr
tilsvarende utsettelse av byggestart / åpning.
Detaljplanleggingen må foregå parallelt med finansieringsarbeidet dersom grunnsteinen
skal kunne legges ned i 2016.
Det antydes her to års byggetid, inklusive bygging av utstillinger (1,5 år for bygg og 0,5 år
for utstillinger)
Driftsplanlegging og forberedelser for åpning bør foregå parallelt med byggearbeidene.
Driftspersonalet bør tilsettes i god tid før åpning, daglig leder minst ett år før slik at det ikke
blir kluss i vekslingen.
Åpning kan kanskje bli 20. mai 2018, på Bodøs 202 årsdag!
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Vedlegg
Plantegninger alle etasjer

Innhold separat vedleggshefte
1)
2)

3)
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b) Kostnadsberegninger
c) Alt tegningsmateriale
Vurderinger driftsgrunnlaget
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Plantegning, 1. etasje:
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Plantegning, 2. etasje:
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Plantegning, 3. etasje:
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