
Årsmelding  for Nordlandsmuseets virksomhet i Sørfold 2017 
 

 

1. Hovedtrekk 

Kafè og utstillingslokale i låven i Kjelvika ble ferdigstilt før sesongen 2017. Våningshuset er nå «rendyrket» 

som museum. Vi har fått mye positiv tilbakemelding på dette tiltaket, og kafèsalget har doblet seg i forhold til 

fjoråret. 

 

Nytt konsept i Kjelvika: «Skumringstimen – en musikalsk fortelleraften». Siden låven nå er et flerbrukslokale, 

satset vi på et innendørs arrangement utenom sesong. Låven egnet seg godt til konseptet, som ble stemningsfullt 

og godt besøkt. 

 

Prosjekt med å dokumentere sjøhusene i Kjelvika ble gjennomført sommeren og høsten 2017 og ferdigstilles i 

mars 2018. Her fikk vi midler fra Utvalgt kulturlandskap, og prosjektet er ment som et forprosjekt til en 

eventuell rekonstruksjon av sjøhusene. 

 

Innkjøp av lydopptak «En kjerkeferd i gamle dager». Et fint tillegg til vår voksende samling som omhandler 

fotograf og folkeminnegransker Lyder Kvantoland. 

 

2. Statistikk 

 

Årsverk direkte ved Sørfold 2017 

 

  Stilling % Timer 

Ansatt Formidling  14 

Ansatt Forberedelse 

formidling  70 

Administrativt 

Nordlandsmuseet  150 

Ida, div. oppgaver, 

møter og formidling  567 

Vedlikehold Kjelvik 

(Odd og Per Arne)  250 

Sesongansatt 1  198 

Sesongansatt 2  246 

Sesongansatt 3  126 

Sum  1621 

 

Administrativt Nordlandsmuseet inkluderer innhenting av informasjon til bruk i utstilling, skriving av manus og 

artikler, økonomisk planlegging, og annen planlegging som involverte Sørfold. Formidling innebærer alle timer 

brukt til formidling og kjøring til og fra. Forberedelser til formidling ble gjennomført på Fauske, og inkluderer 

alt av utarbeidelse til arrangementer utført i Sørfold.  

 

HMS  

Ingenting å melde innen HMS Sørfold. 

 

Kurs / Opplæring 2017 

Ida Beate Otterlei på kurs i vurderinger av samlinger, arrangert av Haugalandsmuseene, støttet av kulturrådet. 

 

Besøksstatistikk 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2017 ser vi en god økning i besøkstallene i forhold til 2016. Åpne arrangement som Kjelvikspillet har mye å si 

for den totale summen, men det er også en god økning i antall betalende besøkende. 

År Betalende  Gratis Åpne 

Arrangement 

Skole Totalt 

2014 674 404 321 167 1566 

2015 324 454 310 120 1208 

2016 319 214  55 588 

2017 395 299 649 167 1510 



 

 

Samling 2017 

 

Registrert i primus i 2017 

Foto Film Lyd Gjenstand Bygninger 

- - 1 - - 

 

Redigert informasjon i Primus i 2017 

Foto Film Lyd Gjenstand Bygninger 

105 - - - - 

 

 

Aktivitet 2017 

 

Arrangementer 2017 Skoleformidling 2017 

24.01 Bildevisning Bakeriet 26.06 Ferieklubben i Kjelvika 

 

07.03 Bildevisning Bakeriet   

14.03 Bildevisning Eldres venner   

25.04 Bildevisning Bakeriet   

02.07 Familiedag i Kjelvika   

08-09.07 Kjelvikspillet   

20.08 Kjelvikdagen   

22.09 Skumringstimen (Kjelvik)   

31.10 Filmvisning «Fauske» på Bakeriet   

7.11 Gamle gjenstander, Eldres venner   

06.12 Førjulsstund på Bakeriet   

    

Utstillinger 2017 Den kulturelle skolesekken 2017 

Sesong Fotoutstilling i låven (Kjelvik) Uke 7 DKS Konservatoren 

 Halvårets gjenstand på Rådhuset Uke 17 DKS Spor av krig 

    

 

3. Forvaltning 

Samlingene: 

Det har blitt jobbet lite med i registrering i 2017 grunnet mer overordnet samlingsforvaltningsarbeid i 

Nordlandsmuseet. Museet har i et samarbeid med de øvrige museene i Nordland, laget en overordnet 

samlingsforvaltningsplan som skal godkjennes av styret i desember 2017. I Avdeling Midt har Tove Mette 

Mæland og Ida Beate Otterlei jobbet med denne planen. 

 

Sommerverter i Kjelvika har jobbet med å fotografere alle gjenstandene tilhørende gården. Arbeidet er ikke 

ferdig. Vi har også begynt arbeidet med å scanne inn alle dokumenter (brev, postkort, andre papirer) som 

tilhører gården. Totalt er 210 dokumenter scannet inn i 2017. Arbeidet fortsetter i 2018 og planen er at det skal 

lages kopier av utvalgte dokumenter som skal ligge tilgjengelig for publikum i Kjelvika til sesongen. 

 

Museet har kjøpt inn et lydopptak fra NRK der Lyder Kvantoland holder kåseriet «En kjerkeferd i gamle 

dager». På kjøpet var rettigheter til å bruke opptaket i museal sammenheng. Lydopptaket er registrert i Primus. 

 

Totalt har vi tatt inn to aksesjoner i samlingen til Sørfold. 

 

 

Bygningsvern: 

Kjelvik: 

På våningshuset ble flere bord på austveggen byttet ut og hele den bordkledte delen ble malt. 

På låven ble også bord byttet ut og det er malt ett strøk på gavlveggen. Arbeidet med å male låven fortsetter i 

2018 når værforholdene tillater det. Inne ble det laget et gjerde mot høystålet for publikumsmessig sikkerhet. 

Vedskjulet og den vestre delen av Hansskjågen ble grundig ryddet. 

 



 

 

4. Formidling, utstilling og aktivitet: 

Familiedag i Kjelvika: Aktiviteter rettet mot barn: Ansiktsmaling, gammeldagse leker og bake klappekaker i 

patihuset. Salg av «Annas vaniljekake» med original oppskrift fra Kjelvik. Familiedagen har blitt et etablert 

arrangement som lokalbefolkningen er kjent med. Årets mest populære arrangement med 49 betalende gjester.  

 

Kjelvikdagen: Foregår i lokalhistorielagets regi, men museet hadde omvisning og salg av bæreposer der 

publikum fikk lage sine egne trykk med trykkblokker til skinnfelltrykk. Dårlig vær var nok hovedårsaken til at 

det var dårlig oppmøte på kjelvikdagen i år. Kun 29 besøkende. 

 

Bildevisning Bakeriet: I forbindelse med tirsdagstreffene på Aktivitetshuset Bakeriet blir museet invitert til å 

ha bildevisning her. Her viser vi bilder fra Lyder Kvantolands samling og de oppmøtte hjelper til med å 

identifisere personer og steder på bildene. Populært blant de eldre og lite ressurskrevende for museet.  

 

Skumringstimen – en musikalsk fortelleraften: Nytt konsept fra Nordlandsmuseet. Kveldsforestilling i låven 

med lokale historier og lokal musikk. Kun forhåndssalg av billetter. Forholdsvis populært arrangement med 19 

solgte billetter.  

 

Samarbeid med «Eldres venner»: Museet har ved to anledninger hatt innlegg på Eldres venner sitt treff på 

Eldresenteret på Straumen. Den ene med visning av gamle bilder, og den andre med visning av 

museumsgjenstander. 

 

Førjulsstund på Bakeriet: Temaet var julekort før og nå. Vi hadde en liten plansjeutstilling med julekortets 

historie, og de besøkende fikk lage sine egne julekort, i tillegg til julepynt. I år var det også salg av grøt. 

Arrangementet var lite besøkt, og vi må revurdere konseptet til neste år. 

 

Utstilling på Låven i Kjelvika: I år har vi lagt til noen plansjer i fotoutstillingen. Denne er nå komplett, men de 

nye plansjene tålte fukt dårlig, så de må skiftes ut til neste sesong. Med gjerde mot høystålet kunne vi også ta i 

bruk større deler av låven til utstilling. 

 

5. Forskning og dokumentasjon. 

I Avdeling Midt har det særlig vært forsket på andre verdenskrig. Det har vært arbeidet mye med innhold og 

utforming på skiltprosjektet «Krigens kulturminner». Ett av skiltene skal stå i Gyltvik i Sørfold. Skiltene skal 

ferdigstilles tidlig i 2018 og komme i jorda før sesongen. 

 

Prosjekt med å dokumentere sjøhusene i Kjelvika ble gjennomført sommeren og høsten 2017 og ferdigstilles i 

mars 2018. Her fikk vi midler fra Utvalgt kulturlandskap, og prosjektet er ment som et forprosjekt til en 

eventuell rekonstruksjon av sjøhusene. Neste steg vil avhenge av tillatelse fra Sametinget, da tuftene er fredet. 

 

6. Markedsarbeid  

Facebooksiden til husmannsplassen Kjelvik er populær, med i overkant 600 følgere. 112 flere følgere i 2017. 

Denne har blitt brukt aktivt for å promotere anlegget, spesielt trykk i sesongen. I tillegg brukte vi 

Nordlandsmuseets facebookside til å dele arrangementer i Sørfold. Innlegg har også blitt delt på andre lokale 

sider som «Sørfold før», «Kjøp salg Sørfold» og «Sørfold lokalhistorielag». 

 

Nordlandsmuseet betaler for annonser i AN, Saltenposten og Reiseguide for Nord Norge. Ellers er det benyttet 

markedskanaler som aktivitetskalender for Sørfold og Sørfold kommunes nettsider. Av trykt materiell er det 

benyttet plakater og foldere for Kjelvik på norsk og engelsk. 

 

 

7. Administrasjon og økonomi: 

Det ble tilsatt en ekstra formidler i 50 % stilling i Avdeling Midt i 2017.   

 

Tre sommerverter var ansatt i Kjelvik i sesongen. 

 

Åpningstidene for 2017 var de samme som i 2016. 

 

Administrering av aktivitet i kommunen har foregått på Fauske bygdetun. Her har både planlegging, handel, 

møter, og utarbeidelse av ideer og aktiviteter foregått. Det har fungert bra å ha et formidlingsteam som jobber 



samlet for flere anlegg. Det er likevel viktig å passe på at kontakten med lokale samarbeidspartnere blir 

opprettholdt. 

 

 

Museumsbutikken: Det har vært litt bedre salg i museumsbutikken i år, og vi har solgt ut produktene i 

prisklassen 50,- - 100,-.  

 

 

Fauske 03.01.2018 Ida Beate Otterlei 

 


