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Bymuseet i Bodø

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 20 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 fem helårsåpne anlegg, og tolv sesongåpne anlegg. Helårsåpne
museer i Nordlandsmuseet er pr. i dag Bymuseet i Bodø, Kjerringøy handelssted,
Hamsunsenteret, Fauske bygdetun og Jektefartsmuseet.
Sesongåpne anlegg er Ørnes Handelssted, Gildeskål kirkested, Løp gård, Beiarn Bygdtun,
Saltdal Bygdetun og Blodveimuseet, Sulitjelma gruvemuseum, Sulitjelma besøksgruve,
Husmannsplassen Kjelvik, Batterie 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
Nordlandsmuseet består av en fellesadministrasjon og tre fagavdelinger: Avdeling Nord,
avdeling Midt, og avdeling Sør. I 2020 og 2021 har det vært gjennomført en justering av
organisasjonen, og antall fagavdelinger er redusert med en avdeling – fra fire til tre.
Omorganiseringen trådte i kraft fra 1. september 2021. Arne Andre Solvang ble tilsatt som
avdelingsdirektør for den nye avdelingen. Han kom fra stillingen som avdelingsdirektør på
Hamsunsenteret, og tidligere nestleder og formidlingsleder, Solveig Hirsch ble tilsatt i stillingen
som avdelingsdirektør for Hamsunsenteret fra 1. oktober 2021.
Det har i 2021 vært til sammen 37 fast ansatte, fordelt på 28,7 årsverk i Nordlandsmuseet. Vi har
hatt 28 midlertidige ansatte med10,8 årsverk, pluss 109 verter innleid fra Makalaus AS, som til
sammen produserte 11,69 årsverk.
Sykefraværet har vært på 12,03 % i 2021. HMS-arbeidet er fulgt opp med jevnlige kontroller, og i
samarbeidsutvalgets og arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) faste møter. AMU består av hovedtillitsvalgt, verneombud, direktør og administrasjonssjef. Avonova - bedriftshelsetjeneste deltar
på møtene i AMU. AMU har hatt 3 møter i 2021.

Formidling og museumsbesøk i en tid av usikkerhet
Smittevernhensyn og mindre mobilitet i samfunnet har gjort at besøket i år har vært redusert,
en del har blitt avlyst, men mange arrangementer, foredrag, utstillinger og skoleopplegg har
likevel vært gjennomført med de begrensninger som har vært nødvendig.

Publikum og besøk
Det totale besøkstallet viser at 59481 besøkte Nordlandsmuseet i 2021. Dette er en nedgang på
4 % fra 2020. Dette er klart langt under forventningene fra et normalår, og Covid-19 situasjonen
må kunne tilskrives en hovedårsak.
På den andre siden, så har vi registrert et meget godt besøk på f.eks. Batterie Dietl. med størst
vekst i forhold til tidligere år. Også Kjerringøy handelssted hadde et godt besøkstall i 2021,
tilsvarende et normalår. Dette speiler sikkert den gruppen av reisende som var dominerende i
sommersesongen, bil- og bobilturisten på jakt etter det eksotiske. Det er vanskelig å spå noe
om publikumsutviklingen for 2022, men målsettingen er å komme tilbake på minst det nivået vi
på før pandemien. Om vi klarer det i 2022, 2023 eller i 2024 gjenstår enda å se, men vi vil uansett
legge vekt på å være relevante og aktuelle for alle typer besøkende de neste årene, både med
hensyn til de som i dag besøker oss og til nye grupper av besøkende.

Steigen bygdetun har hatt en stor oppgradering av hageanlegget.

5

Digital formidling
Formidling gjennom digitale plattformer har vært et fokusområde både i 2020 og 2021. Spesielt
har det vært arbeidet med den egenutviklede appen Vandringen.no, som nå er oppe og går i både
Bodø og Gildeskål. Arbeidet med Meløy fortsetter. Det er blitt samlet historie til 60 poster i Meløy.
Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Manus for 15 av postene er klare og 6 av dem er spilt inn
og er ferdig redigert., arbeidet fortsetter i 2022.
Også ved Hamsunsenteret og i Avd. midt har det vært arbeidet med digital formidling, men her
har sosiale medier vært brukt til å strime eller poste innslag. Det har vært innslag med fortellinger, høytlesninger, musikksnutter og dokumentasjon av prosesser i arbeidet med utstillinger.

Barn og unge – Skoleformidling
Nordlandsmuseet anser barn og unge som en viktig målgruppe for museet og legger vekt på å
tilby gode produksjoner, samt være en god læringsarena i tilknytning til undervisning og
utdanning. Under pandemien har det vært spesielt vanskelig med skoleformidlingen. I mange av
undervisningstilbudene våre er det nødvendig med busstransport på grunn av avstander.
Dette, i tillegg til andre begrensninger og hensyn har gjort arbeidet med å nå ut særlig
utfordrende.
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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.

Hamsunsenteret

2021 har vært preget av pandemi med periodisk nedstengning og raske omstillinger. Til alt hell
har Hamsunsenteret kunne gjennomføre store deler av sommer og høstsesong som planlagt,
med restriksjoner, men med allikevel med gode besøkstall og stødig leveranse på formidling,
produksjoner og arrangementer. Staben på senteret har gjennom hele året gått helhjertet inn for
å tilpasse driften de skiftende retningslinjene og har så langt det har latt seg gjøre gjennomført
planlagte satsninger og levert solide og spennende kunnskapsopplevelser både på senteret og
ute på turnè.
Hovedtstillingen i 3. og 4. etg på Hamsunsenteret ble rigget ned i april. Etasjene ble klargjort for
sommerutstillingen «Nervenes Poesi – tekst møter kunst», med åpning 29.05. Utstillingen ble
produsert i samarbeid med Nord Norsk kunstmuseum i Tromsø og ble utviklet gjennom et nært
samarbeid mellom deres kuratorer og Hamsunsenterets fag – og formidlingsavdeling.
Utstillingen var første ledd i prosessen med å skifte ut hele hovedutstillingen.
Sommerutstillingen sees også som først ut i en utstillingsserie der vi undersøker forholdet
mellom litterær og visuell kunst i museumskontekst.
Arbeidet med hovedutstillingen ble videreført i høsthalvåret da vi inngikk et samarbeid med
det danske designbyrået Kvorning om utvikling av en masterplan for arbeidet med hele hovedutstillingen. Planen ferdigstilles januar 2022. I planen inngår alle senterets etasjer, men med
spesielt fokus etasjene i utviklingsarbeidets første trinn (3. og 4. etg)
Hamsunsenteret har inngått en rammeavtale med Bodø 2024. Hovedsatsningen i avtalen er
prosjektet «Messy Corners», et fagutviklingsprosjekt om Den kontroversielle Hamsun. Temaet
skal blant annet synliggjøres i den nye hovedutstillingen, gjennom utstillingen «med strømmenmot strømmen», i femte etasje.
Det er gjennomført større oppgradering av Æventyrsalen som resultat av støtte fra Kulturrom.
Dette har mye å si for utviklingen av salen som en arena for kulturformidling; konserter,
forestillinger, foredrag og litterære arrangement.
Formidlingsavdelingen ved Hamsunsenteret har hele året levert formidling til alle senterets
målgrupper. Foruten hovedsatsningen på sommersesong, har det vært et fokus på formidling til
barn og unge, både gjennom formidling på senteret og gjennom flere turneer i samarbeid med
Den kulturelle skolesekken. Alle årets formidlingsopplegg for barn og ungdom vektlegger aktiv
deltakelse og skapende estetisk aktivitet i kombinasjon med mer faktabasert kunnskapsformidling. Denne metodikk har vi utviklet gjennom flere år, med tydelig utgangspunkt vårt mandat
som både kunst/litteraturinstitusjon og kunnskapsformidler.
I perioder har senteret, grunnet pandemi, kun vært åpent ved forhåndsbestilling. I disse
periodene leverte formidlingsavdelingen tilpassede opplegg for de gruppene som booket besøk.
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Fra Utstillingen “Helt konge” på Bymuseet i Bodø.

Avdeling Sør
Avdelingen omfatter museumsvirksomheten i Bodø, Gildeskål og Meløy. Avdelingene har
utviklet nye formidlingsopplegg, åpnet egenproduserte utstillinger, formidlet vandreutstillinger
og produsert opplegg for DKS. I Gildeskål er det utviklet et eget formidlingsrom –
«studerkammer» i Dortestua på Blixtunet; et rom for fordypning i Elias Blix liv og diktergjerning.
Matkultur og kunnskap om medisinplanter var tema da museet samarbeidet med
Opplysningsvesenets Fond, om markeringen av fondets 200-årsjubileum på Gildeskål kirkested.
I Meløy ble det gjennomført historiske vandringer med temaer knyttet til bergkunst og jernalder. Det er blitt satset på etablering av digital formidling, der det tas sikte på en kulturløype
med 60 formidlingspunkter i Meløy. Manus for 15 poster er klargjort til satsingen «Vandringen»
som foreløpig er ferdigstilt i Bodø og Gildeskål.
Bymuseet har hatt to utstillinger vandreutstillinger «Att synliggöra det osynliggjorda» og «Helt
konge». Den siste utstillingen besto av en dokumentasjon av innslag av kongelige i ulike
miljøer. Her bidro museet selv med en rekke interiørdetaljer og produksjon av en egen film over
kongebesøk i Bodø.
Jektefartsmuseet har presentert en foredragsrekke som har løftet spesifikke tema om
jektefartshistorien. Under kulturminnedagene ble det gjennomført arrangementer med vekt på
kulturmangfold, og museet hadde sitt første kulturhistoriske foredrag noensinne på arabisk.
Jektefartsmuseet utviklet et nytt DKS tilbud – «Bygdefaret» for 7. klassetrinn. Sammen med
Stella Polaris – en reiselivsaktør i Salten, ble det utviklet en kulturhistorisk matopplevelse –
«Vårt arktiske skattekammer», for gruppe- og konferansemarkedet.
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I tillegg ble det utviklet to omvisningskonsepter for barn, og tørrfisken fikk endelig sitt eget
foredrag – som råvare, for, av og med Jektefartsmuseet kjøkkensjef.

På Kjerringøy Handelsted ble det utviklet tre nye teatertablåer med utgangspunkt i historier om
ste-dets tjenerskap. På Heimbrygga ble det åpnet en ny permanent utstilling med vekt på jektefart, og generell kysthistorie.

Avdeling Midt
Avdeling Midt består av museumsvirksomheten i kommunene: Fauske, Saltdal, Beiarn, Sørfold
og Steigen. Det er flere bygdetun som inngår i dette, men også et søkelys på krigens kulturminner med vekt på krigsfangenes historie, industrihistorie i Salten, blant annet knyttet til
Sulitjelma og gruvevirksomheten der.
Avdeling Midt har i 2021 jobbet med flere prosjekter som omhandler andre verdenskrig.
Skiltprosjektet knyttet til krigens kulturminner langs E6, ble endelig avsluttet i 2021. Med innleid
arbeidskraft fikk vi satt de resterende skiltene i jorda. Utfordringen fremover blir å komme med
utfyllende informasjon på nettsidene som QR-kodene på skiltene leder til.
Nordlandsmuseet ved Eva-Ditte Donat har utarbeidet et utkast til formidlingsinnhold for et
minnested på Saltfjellet-Bjørnelva, og fangeleiren som var der under 2. verdenskrig. Prosjektet
er finansiert av Riksantikvaren, og har vært ledet av Narviksenteret. Åpning av minnestedet på
Bjørnelva måtte utsettes, både grunnet forsinkelser i arbeid som følge av pandemien, men også
fordi det dukket opp utfordringer i forbindelse med jernbaneutbygging og som følge av dette med
reindriftsnæringen. Åpning til året som kommer er dermed blitt høyst usikkert.
Saken er under utredning. Avslutning av tilretteleggingen ved Dunderland fangeleir og
gjenreisning av minnestøtte der – et prosjekt som ble ledet av Helgelandsmuseet – ble markert
i september 2021 med den russiske generalkonsul til stede. Det er nå igangsatt forskriftmessig
fredning av området.
Eva-Ditte Donat har også bidratt sterkt i prosjektet Anna i Makkvatnet, et prosjekt om den
samiske grenselosen Anna i Makkvatnet. Prosjektet er et in-situ prosjekt og er lagt til det stedet
Anna drev sin virksomhet. Prosjektet ble avsluttet med en markering 22. juni 2021.

Prosjekt Nordlandsbanen. Foto: Noelle Dahl-Poppe
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I 2021 har det vært arbeidet med å fornye utstillingen i Blodveimuseet. Hovedfokus har vært den
innledende historien, samt bygging av et filmrom. Det er også utarbeidet noen nye plansjer og
På Fauske bygdetun har det vært to utstillinger i 2021: Nasjonalmuseets “Visuelle Nabolag” og
vår egenproduserte tekstilutstilling “Folk skaper KLÆR skaper folk”.
På Batterie Dietl ble det vist en vandreutstilling fra Narviksenteret «Stjålne år. Barn under 2.
verdenskrig i Nord-Norge og Nordvest-Russland».
I Beiarn var det visning av den egenproduserte utstillingen «Det var en gang …».
Det har vært en utfordring med skolebesøk som følge av Covid-19 situasjonen. På grunn av
avstander har det vært en høy terskel for skoleklasser å busse sine elever til museumsbesøk.
Skoleformidlingen har derfor vært mindre enn i et «normalår».

Forskning og faglig formidling
Nordlandsmuseet forvalter spisskompetanse med nasjonal og internasjonal relevans:
Jektefarten og dens økonomiske og internasjonale betydning, krigshistorie i Salten, Hamsuns
liv og forfatterskap.
Nordlandsmuseets ansatte har uformelt samarbeid og faglig utveksling med bl.a. Tromsø
museum, Nord universitet, Universitetet i Tromsø (arkeologi, historie, litteraturvitenskap).
2021 har for Nordlandsmuseet vært preget av pandemi og problemstillingene som dukker opp i
den sammenheng og setter grenser for bl.a. faglig aktivitet. Hamsunsenteret er i gang med
arbeid for fornying av hovedutstilling og fagressursen ved senteret går i stor grad med til dette.

Skriftlige publikasjoner
Fagdebatt:
Alvhild Dvergsdal: «Kunsten å skrive om Hamsunsenter-planer i nord og sør.» [Svar til Marianne
Egeland.] Nordisk museologi 31/1 2021. https://doi.org/10.5617/nm.8829.
Alvhild Dvergsdal: «Dilemmaet Hamsun.» Kronikk. Morgenbladet. 6.5.21.
Fagartikkel:
Oscar Berg: «Sandvika – jekteleie og handelssted.» Årbok for Gildeskål 2021.
Oscar Berg: «Gildeskål for 100 år siden.» Årbok for Gildeskål 2021.
Oscar Berg: «Badet. Om folkebadet i Kongens gate.» Avisa Nordland 29.10.21.
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Foredrag
•
•
•
•
•
•

•
•

Helge Seim: «Heksebrenning og annen djevelskap i guds navn.» Bodø, august 2021.
Oscar Berg: «Solparkens historie.» Bymuseet i Bodø, innenfor konseptet «Viten avec»
28.9.21.
Oscar Berg: «Gildeskål 1945-1970.» Olsokstevnet, Gildeskål kirkested 29.7.21.
Oscar Berg: «Nordarnøy kystfort 1941-1945.» I anledning arrangement v. Nordarnøy
kystfort 21.7.21.
Alvhild Dvergsdal: «Hamsun, Sult og sakprosa». Hamsunsenteret 21.9.21, i anledning
besøk av Nynorsk kultursentrum.
Alvhild Dvergsdal: «Hamsun og rasisme med særlig vekt på det jødiske og det
samiske». Hamsunsenteret 23.9. v. besøk fra Kommunal- og moderniseringsdeparte
mentet.
Eva Ditte Donat: «Steigen Prestegård – bygningshistorie». Foredrag holdt ved OVF
markering 200år på Steigen Prestegård, 20.7.2021.
Eva Ditte Donat: «Benjamin Sjønøst – en tidlig fotograf fra Skjenaust i Steigen». Foredrag
i samarbeid med Steigen Historielag. Bogen kultursenter, 29.11.2021.

Andre publikasjonsformer
•

Oscar Berg: Skjermpresentasjon: «Elias Blix liv 1836-1902 i tekst og bilder.»

Hamsunsenterets sommerutstilling 2021: Nervenes poesi
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Samlingsforvaltning
Samlingsteamet har avholdt 7 møter i 2021. Dette er noe mer enn hva som vil være normalen,
men som er en konsekvens av arbeid med plan for innhenting av etterslep og dokumentasjonsutvikling.

Aksesjon og henvendelser
I henhold til møteplan så har samlingsteamet møte annen hver måned for å gjennomgå
henvendelser om donasjon, dersom vi har fått inn henvendelser. Så langt i år så har vi hatt 5 av
disse faste møtene. I 2021 har vi behandlet 10 henvendelser.
I tillegg arrangeres det utvidete møter hvor det tas utgangspunkt i en eller flere bestemte
samlinger. I 2021var Løp gård og samlingene på Meløy-bygdemuseum i fokus. Det ble også
gjennomført et kurs i preventiv konserving i forbindelse med møtet i Meløy.
Det arrangeres dugnader i våre magasiner/lager i Valnesfjord når større operasjoner skal
utføres.

Plan for innhenting av etterslep og dokumentasjonsutvikling
Det viktigste arbeidet knyttet til innhenting av etterslep i 2021, var arbeidet med å få på plass en
plan for innhenting av etterslep og dokumentasjonsutvikling. Denne ble ferdig utarbeidet
desember 2021, og skal legges frem for museets styre i februar 2022.
Et større praktisk arbeid med etterslep ble startet våren 2021 med overføring av en meget stor
tekstilsamling fra Mathildestua i Bodøsjøen til Fauske. Arbeid med å gå gjennom denne samlingen er gjennomført, og registreringsarbeid er påbegynt.
Deler av vårt film- og lydmateriale ble i vår sendt over til nasjonalbiblioteket for digitalisering.

Kurs og opplæring
Primuskurs for nybegynnere og for viderekommende har vært et prioritert område i 2021.
På grunn av Covid -19 situasjonen har KulturIT arrangert sine kurs digitalt. Noe som har gjort
det enklere for medarbeidere å delta. I 2021 har syv av Nordlandsmuseets ansatte deltatt på
Primuskurs i regi av KulturIT
Opplæring i primusregistrering for frivillige museumslag har vært en del av det planlagte
arbeidet i 2021. Det skulle gjennomføres tidlig vår, men ble utsatt flere ganger grunnet Covid-19,
nedstengning og sykdom.

Samarbeid med museene i Nordland
I løpet av høsten ble det gjennomført to samlinger i arbeidsgruppe samlingsforvaltning Nordland. Blant annet arbeidet med prosedyrehåndbok en prioritet. Dette var arbeidsmøter som gikk
over to dager. Prosjektet Samlingsforvaltning Nordland ble avsluttet ved årsskiftet. Prosjektet
har gode resultater å vise til, men målsettingen om å etablere en egen organisatorisk enhet for
konservering- og bygningsvern i Nordland ble bestemt avsluttet. En videreføring av samarbeidet
blir forsøkt igangsatt i løpet av våren 2022.
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Bestandsanalyser
I arbeid med å få en bedre oversikt over våre samlinger, og også muligheter bevaring,
oppbevaring, innsamling, avhending eller destruksjon så er bestandsanalyser en god tilnærming.
I 2020 ble det gjennomført bestandsanalyse knyttet til vår båtsamling, og i 2021 er det påbegynt
et arbeid knyttet til større jordbruksredskaper. Dette arbeidet skal videreføres, og vil være viktig i
planlegging av nytt magasin og eventuelt annen type oppbevaring.

Prosjekt: Nytt Magasin
Det er i 2021 gjennomført en mulighetsstudie for nytt magasin i samarbeid med Arkiv i Nordland.
Både Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet mangler magasinplass. Derfor er det innledet et
samarbeid om å realisere en felles magasinløsning.
Ambisjonen er å også gi det et utvidet innhold. Prosjektet har fått tittelen ARVEN – Nordland
historiesenter der viktige deler av Nordlands historiske materiale samles under ett tak.ARVEN
skal inneholde magasiner for Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet (delvis publikumsåpne), et
fellesområde for mottak, konservering, forskning og formidling og administrasjonskontorer. Det
legges også til rette for utstillinger av Bodøs historie og fellestrekk av Nordlands historie.

Forslag presentert til prosjekt Arven, felles nytt magasin.
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Sylwia har storrengjøring av tørrakvariet i kjelleren på Bymuseet
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Magasinet i Valnesfjord
Over lang tid har vi arbeidet med ulike utfordringer i tilknytning til magasinet i Valnesfjord, der
det spesielt har vært stilt spørsmål knyttet til HMS spørsmål om lagring av deler etter Anna
Karoline i bygg 15 ABC. I løpet av våren 2021 ble det gjennomført kontroll av klimaet i bygg der
det ble gitt klarsignal for å arbeide med samlingen i bygget, men under forutsetning av at
verneutstyr må benyttes.
I mai ble det gjennomført en tredagers dugnad. Vi hadde to hovedoppgaver som skulle løses.
Den ene var ønske om å flytte delene etter Anna Karoline ut av bygg 15ABC, da dette hindrer oss
i videre arbeid med samlingene i dette bygget. Det var også ønskelig at det ble gjort en vurdering
av materialet om det var bevaringsverdig, eller om det kunne destrueres. Den andre oppgaven
var å få ryddet plass til en åttring fra Hamarøy i bygg 10B.
Det ble bestilt to konteinere, en for restavfall og en for spesialavfall. Noen av de viktigste
kriteriene for avhending var bl.a. bestand, tilstand, HMS-fare og skadedyr. Arbeidet ble
dokumentert.
I løpet av våren 2021 er det overført en del større objekt til Valnesfjord bygg10B. Dette gjelder en
del ulike typer vogner fra Sulitjelma, grunnet restaurering av Kraftstasjonen. Nå helt på tampen
av mai ble en åttring flyttet fra Buvågen i Hamarøy, dette på grunn av at bygget som den var
oppbevart i er blitt solgt. Kai Linde hjalp til med dette arbeidet.
På slutten av året ble det gjort en ny 2 dagers dugnad for å få lukket avviket knyttet til bygg
15ABC. Da ble alle resterende deler fra jekta flyttet ut av bygg 15ABC, og ned i bygg 10B.
Dermed er bygg 15ABC klar for en skikkelig rengjøring.

Bygningsforvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
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, en 50 % og to 20 % stillinger. 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.
Tilstandsvurdering av våre bygninger ligger i Primus FDV under hvert enkelt bygg. Disse skal
oppdateres hvert år i forhold til utførte tiltak.
Vi har i 2021 hatt gode økonomiske støttespillere i Kulturminner i Nordland, Sametinget, Norsk
kulturråd, Stiftelsen UNI og Sørfold kommune.
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HMS og internkontroll
Nordlandsmuseet har stort fokus på sikkerhet og miljø på alle våre anlegg.
Vi har utarbeidet en overordnet sikringsplan, herunder kommer Ros-analyser for hvert anlegg.
Det er nå montert moderne brann og innbruddsalarmanlegg på alle våre sikringsverdige anlegg.
Drifts og vedlikeholdsavtale er inngått med Haaland AS, dette omfatter alle våre tekniske anlegg
i Salten. Alle kontroller ligger inne i nettportalen Norik, dette gir oss en bedre oversikt over avvik
og behandling av disse.

Freda anlegg
På Ørnes Handelssted ble det malt diverse fasader på Hovedhuset og Bakeriet. Det er et
relativ hyppig intervall på skarping og maling på handelsstedet, det skyldes antagelig en
kombinasjon av klima og linoljemaling.
Det ble dessverre ikke gjort noe med oppgradering av uteområdet på handelsstedet. Vi håper vi
kan fortsette planlegging og utførelse neste år, dette i samarbeid med Meløy kommune. Ellers er
det foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeid på handelsstedet.
På Hamsuns Barndomshjems fjøs ble ferdig malt i tillegg til normalt vedlikehold.
På Bymuseet i Bodø har det blitt gjennomført en relativ stor restaureringsjobb på
vestfasaden, dette etter tilskudd fra Kulturminner i Nordland.
Det oppstår jevnlig setningssprekker i kalkpussen, i tillegg til løs puss. Særlig en horisontal
sprekk over vindu er veldig fremtredende. Den ble reparert i 2009, tydelig at bevegelse i bygget
gjør at sprekken kommer tilbake.
Anika Michalik har stått for reparasjoner av pusskader, mens Kjell Larsen og Knut Bygdås har
reparert råteskader i vinduer samt oppkitting og maling.
Fasader ble så malt med Keim murmaling og vinduer malt med linoljemaling.

Husmannsplassen Kjelvik - bytte av natursteinsmur
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På Kjerringøy Handelssted fortsetter restaurering av Eldhuset, vi tar sikte på å avslutte
dette prosjektet i –22.
Arbeidet med sprinkelanlegget er nå godt i gang. På grunn av størrelse på pumper ble vi nødt
til å utvide sprinkelrommet. Alt utstyr er nå stort sett montert, graving av grøfter med legging av
rør er også godt i gang. Norsk kulturråd og Stiftelsen UNI er våre økonomiske bidragsytere på
dette prosjektet.
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 større jobb med utfallet i natursteinsmuren
på Fjøsen. Arbeidet ble utført av natursteinsmurerne Viggo og Emil fra Trøndelag. Det ble kjørt
inn ei minikran som var til god hjelp for å håndtere de største steinblokkene. Det ble underveis
arrangert en formidlingsdag, hvor fokus var på håndtering av naturstein. Det ble den dagen
også gjort en jobb med utfall i steinmuren på Vedsjåen.
Utedoen er under restaurering i Misvær, det ble i den forbindelse satt opp en ny utedo ca 100
meter fra parkeringa. Denne er laget av Siso vekst og vil være hovedavtredet for husmannsplassen, da den gamle ikke skal brukes til dette formålet. I tillegg ble det montert et Separette
wc i Sjeltersjåen, da beregnet for museets ansatte.
Våre økonomiske bidragsytere til disse prosjektene er Sametinget og Sørfold kommune.

Husmannsplassen Kjelvik ny natursteinsmur på plass
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Andre museumsanlegg
I Bodøsjøen har det vært høy aktivitet, med ferdigstillelse av Stornaustet som det primære.
Salta båtforening jobbet iherdig slik at Nordlændingen ble landsatt i naustet på høsten.
Det ble også bygd en ny søppel- og redskapsbod, dette i tilknytning til Jektefartsmuseet.
Det tidligere søppelrommet er nå tatt i bruk som lager for kjøkkenet.
Ellers ble det gjennomført en del vedlikeholdsarbeid, deriblant maling av Rødnaustet.
Uteområdet på naustodden ble ryddet etter byggeaktiviteten, her fikk vi midler fra Bodø
kommune for å ta vare på den registrerte gamle slåttmarka mellom naustene.
På Løp Gård er vi godt i gang med restaurering av vinduene. De tas ut og fraktes til
snekkerverkstedet på Fauske bygdetun, hvor Kjell Larsen og Odd Birkelund står for
restaureringen. Vi har også involvert oss i fjøsen, hvor vi ha en dialog med Bodø kommune
vedrørende restaurering og bruk.
På Fauske bygdetun er det foretatt en del nødvendig vedlikehold, deriblant restaurering av
vinduer.
I Gildeskål ble det utført nødvendig vedlikeholdsarbeid.
På Handelsgård Breidablikk har det i mange år vært en lekkasje på vegg mot vest. Det
har flere ganger vært prøvd på å lokalisere årsaken. Etter nærmere gransking av veggen viser
det seg at det er store råteskader i panelet, dette gjør at det er lekkasjer inn til tømmerkassen.
Her er det også store råteskader, derav lekkasje inn i huset.
Panel på vestvegg er nå fjernet og råteomfanget avdekket. Veggen er midlertidig dekket med
presenning, vi vil til våren fortsette restaureringen.
På Saltdal bygdetun er det innredet et filmrom i Blodveimuseet, ellers er det utført
nødvendig vedlikehold på anlegget.

Utstilling “Stjålne år” på Batterie Dietl sommeren 2021
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Kjerringøy handelssted

På Gullbakkgården i Saltdal ble vegetasjonen rundt bygningene fjernet.
I Sulitjelma fortsatte vi med restaurering av Fagerli gamle kraftstasjon, dette etter å ha
mottatt frisk kapital fra Kulturminner i Nordland og Stiftelsen UNI. I år var det betonggulvet
som sto for tur. Halve arealet i kraftstasjonen var preget av kraftig telehiv. Larsen Maskin og
Fauske bygg sto for henholdsvis oppmeisling og støping nytt gulv, med et godt resultat.
Vi har også startet arbeidet med reparasjoner av råteskader i veggkonstruksjonen, dette for å
kunne bruke den gamle traverskrana.
Det er for –22 søkt midler til fortsettelse av restaureringen.
På Steigen bygdetun bestilte vi Hustoft bygg for å reparere utfall i natursteinsmurens
nordvestre hjørne. Natursteiner ble plukket ned og lagt opp igjen med godt resultat.
Ellers ble det satt opp stillas på baksiden, her ble det foretatt en del reparasjoner av panel og
vindskier før skarping og maling.
På Meløy Bygdemuseum har vi utført nødvendig vedlikehold.
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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.
Våre nettsider skal ha god tilgjengelighet. Museets formidling skal så langt det er
praktisk mulig, tilrettelegge for grupper med særskilt behov, språklige og fysiske.

I 2021 har vi jobbet videre med gjennomføringen av et prosjekt for Bymuseet i Bodø og
universell utforming. Prosjektet søkte finansiering og investeringstilskudd fra Bodø kommune,
Nordland fylkeskommune og Kulturdepartementet for 2022. Bodø kommune og Nordland
fylkeskommune har gitt positive tilsagn, men det ble avslag fra Kulturdepartementet.
Kulturdepartementet er søkt om investeringstilskudd også for 2023.

Fornying
Nordlandsmuseet har som målsetting at det skal arbeides planmessig med faglig fornying,
videreutvikling og profesjonalisering, slik at vi er oppdaterte og aktuelle i alle deler av
virksomheten. I møte med Covid-19-situasjonen i 2020 og 2021 har det vært viktig å se på
utviklingsoppgaver og fornying.

Utviklingsprosjekter
•
Organisasjonsutvikling
Nordlandsmuseet har hatt et prosjekt for justering av organisasjonen som ble igangsatt i 2020.
I løpet av 2021 har de fire fagavdelingene i museet blitt til tre fagavdelinger. Arne Andre Solvang
ble tilsatt som avdelingsdirektør for Avdeling sør 1. september. Han kom da fra stillingen som
avdelingsdirektør ved Hamsunsenteret. Solveig Hirsch ble tilsatt som avdelingsdirektør ved
Hamsunsenteret fra 1. oktober. Hun kom fra stillingen som nesteleder og formidlingsleder ved
Hamsunsenteret.
•
Bymuseet i Bodø
Bymuseet i Bodø er bygd i 1903, og er Nordlands eldste museumsbygning. Til tross for noen
utbedringer gjennom årene er bygget fremdeles utilgjengelig for folk med funksjonshemming. Dette er en situasjon som er krevende. Hvis vi ikke finner en løsning på det vil
museet bli stengt.
I 2021 ble det på grunnlag av et forprosjekt fra 2020 levert en søknad til Bodø kommune,
Nordland fylkeskommune og Kulturdepartementet om investeringstilskudd til en ombygging/
tilbygg for universell utforming. I løpet av året ble det gitt positive tilsagn fra Bodø kommune og
Nordland fylkeskommune. Kulturdepartementet blir søkt på nytt i 2022.
Målsettingen er at byggeprosjektet skal være ferdigstilt til 2024.
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•
Nytt magasin
Det er i 2021 gjennomført en mulighetsstudie for nytt magasin i samarbeid med Arkiv i
Nordland. Både Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet mangler magasinplass.
For Nordlandsmuseet er det en kritisk situasjon, siden de magasinene vi har i dag ikke er
tilfredsstillende og leieavtalen utgår i 2024. På dette grunnlaget er det innledet et samarbeid
om å realisere en felles magasinløsning for de to organisasjonene.
Ambisjonen er å også gi det et utvidet innhold, utover en magasinløsning. Prosjektet har fått
tittelen ARVEN – Nordland historiesenter der viktige deler av Nordlands historiske materiale
samles under ett tak. Historiesenteret skal også være et publikumsanlegg som skal stimulere
interessen og engasjement omkring regional og lokal historie, styrke fagmiljøet og være en
berikelse for bysamfunnet.
ARVEN skal inneholde magasiner for Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet (delvis
publikumsåpne), et fellesområde for mottak, konservering, forskning og formidling og
administrasjonskontorer. Hele Arkiv i Nordlands virksomhet skal samles her på sikt.
Det legges også til rette for utstillinger av Bodøs historie og fellestrekk av Nordlands historie.
Mulighetsstudien ble ferdig i juni 2021. Det er siden lagt frem for Fylkesrådet i november,
og det ble gitt et mandat til fylkeskommunens administrasjon om å fortsette arbeidet med å
konkretisere prosjektet.
•
Gildeskål kirkested
Gildeskål kommune har vedtatt at de ønsker å etablere et museumsbygg i tilknytning til
Gildeskål kirkested som skal ivareta og formidle historien til kirkestedet og dets betydning for
samfunnsliv og kultur gjennom 900 år. Middelalderkirken og «Nykirken» som ligger tett ved
vil være sentral, men også prestegården fra 1600-tallet og kulturlandskapet rundt kirkestedet.
Elias Blix, den kjente salmedikteren, teologen og politikeren kom fra Gildeskål, og vil også være
en del av formidlingsgrunnlaget.
For å arbeide videre med vedtaket har kommunen tilsatt en prosjektleder for å drive frem prosessen med alt det innebærer av reguleringsplaner og ideer. Nordlandsmuseet har påtatt seg
ansvaret for å være en samarbeidspartner i prosjektet. I 2021 har vi gjennomført en
tilsettingsprosess for en prosjektleder som skal ha ansvar for å støtte opp om prosjektet, og
sammen med kommunen og andre fagressurser utarbeide planer og innhold for et nytt
museum i Gildeskål.
•
Teisten/Ørnes - visningsrom
Nordlandsmuseet overtok Motoråttringen Teisten fra Meløy kystlag i 2013. Motoråttringen som
er en sentral og bevaringsverdig formidler av den tidligste moderniseringen av fiskeflåten i
førkrigsårene var da i fare for å ikke kunne bli ivaretatt. Den trengte reparasjon og midler til
dette. Tanken var at Nordlandsmuseet kunne søke om midler til restaurering slik at Teisten
kunne være et flytende fartøy med historisk verdi. Teisten ble satt på land, og fraktet til Rognan
for utbedringer, og det ble satt i gang en prosess med å søke om midler fra Riksantikvaren og
andre instanser. Til tross for at båten blir vurdert som bevaringsverdig, har Nordlandsmuseet
ikke kommet i mål med søknader til Riksantikvaren om restaurering.

21

•
Teisten/Ørnes - visningsrom forts.
Det har derfor i 2021 vært arbeidet med en ide om å sette Teisten på land i et visningsbygg på
Ørnes. Ideen er drøftet med kommunen, og den har blitt godt mottatt. Meløy kommune ønsker
å utvikle og profilere kommunesenteret Ørnes som en kystby, blant annet med en utvidelse av
havneområdet. Det er i denne sammenhengen også en plan om å se muligheter for et
visningsrom i sammenheng med nye etableringer i havneområdet. Motorattringen vil være
sentral i visningsrommet sammen med en utstilling som skal formidle kysthistorien og
kystkulturen i sammenheng med utviklingen av Meløysamfunnet.
•
Sulitjelma 2030
I Sulitjelma er det arbeidet videre med mulighetsstudien Sulitjelma Museum 2030. Her har
arbeidet i 2021 i første rekke dreid seg om å restaurere og istandsette den gamle kraftstasjonen
i Fagerli, som ligger tett inntil Sulitjelma gruvemuseum. Prosjektet er finansiert av Nordland
fylkeskommune og Riksantikvaren. Målsettingen er å kunne anvende bygget til å formidle deler
av gruvehistorien i lys av kraftetablering- og utvikling. Kraftstasjonen er den første av sitt slag i
regionen, og ble etablert i 1890-årene. Prosjektet er langsiktig, og det vil nok kreve et par år før
denne delen av prosjektet kan ferdigstilles.
•
Samarbeid med Arran – samisk utstilling/museum 2024
Nordlandsmuseet har innledet en dialog om et samarbeid frem mot 2024 og Bodø som
europeisk kulturhovedstad. Intensjonen er å gjøre Bymuseet til et visningssted for det samiske
i relasjon til den sammensatte verden vi lever i. Ikke bare tilbakeskuende, men også det. Vi
ønsker å få til et samarbeid som vil være relevant, aktuelt og kompetansebyggende, ikke bare
for oss som skal arbeide med prosjektet, men også for de varierte gruppene av besøkende i
kulturbyåret 2024. Det er også en intensjon om at samarbeidet skal ha en mer langsiktig
horisont.

Inkludering og mangfold
Inkludering og mangfold er viktig for Nordlandsmuseet. I 2021 har vi ved Jektefartsmuseet
blant annet hatt omvisninger på arabisk, og invitert inn innvandrergrupper til å bli kjent med
denne spesielle delen av vår kulturarv.
På grunn av koronasituasjonen ble flere planlagte tiltak avlyst i 2021. Blant annet var det
vanskelig å delta med formidling på eldresenter, som var et av de viktigste planlagte tiltakene.
Kulturkonflikter, rasisme, selvmord, diskriminering og de vanskelige fortellingene har fokus i
vår formidling. Nordlandsmuseet ønsker en sterkere satsing på formidling av vår samiske
kulturarv, og har innledet en dialog med Arran lulesamisk senter om et felles prosjekt som
skal realiseres frem til Bodø 2024.

Immateriell Kulturarv
Nordlandsmuseet har ambisjon om å arbeide med innsamling og formidling av immateriell
kulturarv. Siden for et par år tilbake har det vært arbeidet med utviklingen av en helt ny utstilling «Beiarn gamle prestegård – senter for immateriell kulturarv 2025». Dette prosjektet har blitt
stilt litt i bero siden Beiarn kommune sa opp sin avtale med Nordlandsmuseet i januar 2021.
Oppsigelsestiden er tre år.
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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.
Det har også vært oppstart av et dokumentasjonsarbeid knyttet til lokal tekstilhistorie fra 1940
og frem til i dag. Flere intervjuer av informanter ble gjennomført i løpet av året. Informantene er
fra Fauske Sørfold og Saltdal. Intervjuene er også registrert i Primus.

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 2021 har vi hatt
22 kvinner og 15 menn fast ansatt i Nordlandsmuseet.

Nasjonale museumsnettverk
Nordlandsmuseet er deltakere i de nasjonale museumsnettverkene: Bergverksnettverket,
Litteraturnettverket og i nettverket for fiskeri og kystkultur.
I nasjonalt nettverk for kyst- og fiskerimuseene var Nordlandsmuseet vertskap for en samling i
nettverket 18. og 19. oktober. Det ble gitt omvisninger både på Jektefartsmuseet og på
Kjerringøy handelssted.
Nordlandsmuseet deltar ellers i flere lokale og regionale samarbeid og nettverk.

Internasjonalisering
Nordlandsmuseet har også i 2021 vært involvert i en søknadsprosess sammen med Varna
Regional Museum, Romania om EØS-midler. Et eventuelt positivt svar er enda ikke mottatt.
Både Nordlandsmuseet og Bodø kommune er norsk partner i et samarbeid med The Malbork
Castle Museum i Malbork, Polen. Samarbeidet dreier seg om restaurering og kulturminneforvaltning. Prosjektet skulle opprinnelig vært startet i 2021, men på grunn av
Covid-19-situasjonen har det vært svært liten aktivitet.

«Å synliggjøre det usynlige» Glasskunst av Tomas Colbengtson på Bymuseet i Bodø.
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MARKEDSARBEID
2021 ble nok et spesielt år på mange vis. Generelt er vårt markedsarbeid mot publikum i
regionen 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, men ikke i så stor grad i
2021. Våre museer har i perioder vært lukket, og de minste museumsanleggene har også hatt
store begrensinger i sommersesongen. Alt grunnet Covid-19 og smitteverntiltak.
Vi har allikevel lykkes å gjennomføre covidtilpassede arrangementer både innendørs og
utendørs på våre museer i Salten.

Sosiale medier

Vi har ved utgangen av 2021 totalt 16 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, Blodveimuseet og Saltdal Bygdetun, Sulitjelma gruvemuseum, Husmannsplassen Kjelvik, Steigen bygdetun, Knut Hamsuns barndomshjem og Makalaus AS.
Disse sidene benyttes i hovedsak til lokale tilbud og formidling av lokal historie. I 2021 har vi
fornyet oss, og arrangert en rekke ulike arrangementer digitalt på sosiale medier.

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 1300000 visninger i 2021.

Fra utstillingen ”Folk skaper KLÆR skaper folk”.
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Våre nettsider ved utgangen av 2021 omfatter:
nordlandsmuseet.no, kalender.nordlandsmuseet.no, kjerringoyhandelssted.no,
hamsunsenteret.no og jektefart.no. I tillegg har vi vandringen.no, gildeskål.vandringen.no.

Annonsering og presse
Vår hovedmengde av trykte avisannonser kjøres normalt i sesong på sommeren. I tillegg
kommer oppføringer og noen kataloger og magasiner. I 2021 har vi hatt en større andel
annonserer digitalt på facebook, google og ulike nettsteder, og i nettaviser. Det har gjennom
2021 totalt sett vært en redusert aktivitet på annonsering i forhold til normalår med normal drift,
Vi er representert med betalte oppføringer i ulike kataloger for reiseliv og museumsdrift, både
nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidsprosjekter
Nordlandsmuseet har i 2021 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..
Sulitjelma 2030.
Prosjekt «Attraktive opplevelser hele året i Bodø og Salten»
Deltar på noen prosjekter i “Bodø 2024”

•

•
•
•
•

Undersøkelse av et jektevrak i Mjøneselva
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ADMINISTRASJON
Administrasjonen har i 2021 bestått av 6 personer, herav tre kvinner og tre menn. Noen av
ressursene ble første halvdel av 2021 brukt til å fylle opp avdelingslederfunksjonen i avdeling
Sør/Jektefartsmuseet, men i løpet av andre halvdel ble denne stillingen besatt, og ressursene
ble tilbakeført til administrasjonen. Administrasjonen er blitt en velfungerende avdeling, og
tilbyr støttefunksjoner som bygningsvern, markedsføring, regnskap, personaladministrasjon
eller andre administrative oppgaver.

MAKALAUS AS
Selskapet bærer også 2021 preg av å ha hatt liten aktivitet grunnet pandemien som har herjet,
men utleie av sesongverter har vært økende, da det har vært behov for flere sesongverttimer
for å ivareta smittevernbestemmelsene på anleggene.
Prosjektet med digitale formidlingsløsninger ble lagt i bero da det allerede fantes lignende
løsninger på markedet, og det ville være en mer økonomisk løsning å kjøpe disse fremfor å
utvikle selv.

Økonomisk utvikling
2021 har vært et krevende år som begynte og sluttet med nedstenginger av anleggene våre,
grunnet pandemien. I år som i fjor, fikk vi ekstra tilskudd i form av koronakompensasjon, og det
var medvirkende til at vi ikke så behovet for å gå til permitteringer, men kunne konsentrere oss
om videre utvikling av organisasjonen.

Formidling og konsert med Bodø Håndverkersangforening på Jektefartsmuseet
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Omsetningen i sommersesongen var den høyeste gjennom tidene, og er også grunnen til at vi
har klart å ha normal drift gjennom hele året. Av de helårsdrevne anleggene var det Kjerringøy
Handelsted som hadde den beste utviklingen med omsetning på 22,91 over budsjett, og av de
sesongåpne anleggene var det Batteri Dietl med omsetning på 37,57% over budsjett.
Den totale omsetningen var på 10.847.022 kr og er 4,92% etter budsjettet på 11.408.480 kr, og er en
økning med 15,05% i forhold til 2020, men også en økning på 12,30%.
Den gode utviklingen med inntjening, og koronakompensasjonen gir en lønnsprosent på 59% som
er under grensen som er satt på 60, noe som er meget gledelig. Øvrige kostnader er under
kontroll, og regnskapet viser et overskudd på 485.377 kr.
Skal vi klare å fortsette den gode utviklingen vi har hatt de siste årene, er det i 2022 særdeles
viktig å styre etter de satte budsjett, ha kontroll på inntjeningen på hvert anlegg og kostnadskontroll på lønnskostnadene, da vi ikke kan regne med koronakompensasjon fremover.

ÅRSREGNSKAP 2021
Årsregnskapet for Stiftelsen Nordlandsmuseet viser et overskudd på kr. 485.377 .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			

Anne Lise Arntzen		
medlem			

Ida Beate Oterlei
medlem

Morten Steffensen
direktør
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Blomsterprakt på Steigen bygdetun

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

