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FORMÅLET MED ARBEIDET 
TIL NORDLAND AKADEMI
Grunnpilaren i stiftelsen sin virksomhet er formidling av kunst, 
kultur og kunnskap. Nordland Akademi har som mål å være et 
nettverk for forskere, kunstnere, fagfolk, barn og voksne. Vi  
arbeider med prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet 
mellom kunst og vitenskap, der vi ønsker å berøre både overflate 
og dybde. Vi ønsker å legge til rette for deltagelse og aktivitet 
som åpner opp for undring og utforskning i et rom der levende 
og fornyende tanker og konsepter får mulighet til å vokse. 

Nordland Akademi har siden 1988 vœrt en del av steds- 
utviklingen på Melbu i Vesterålen og har med dette bakteppet et 
mål om å bidra til å sikre kompetanse og å legge til rette for  
kulturelle aktiviteter av høy kvalitet. Nordland Akademi arbeider 
med et helårig program der vi knytter til oss profesjonelle og  
frivillige fagpersoner og organisasjoner. Våre styre- og råds-
medlemmer bidrar utover ordinært styrearbeid ved deltakelse 
i prosjekt- og programsamarbeid. Sammen utvikler vi et sterkt 
program som skal berøre, bevege og utfordre. Nordland Akademi 
skal bidra til å bygge et kunnskapsbasert og kulturelt rikt  
samfunn i nord. 

Nordland Akademi samarbeider med universitets- og høgskole-
miljøer i hele landet for å sikre et godt faglig nivå, og har spesielt 
god kontakt med de akademiske miljø i Nord-Norge. Stiftelsen 
har også gode internasjonale kontakter. Lokalt samarbeider vi 
med flere institusjoner og organisasjoner blant annet Museum 
Nord, Sommer-Melbu, Melbu skole, Hadsel Videregående Skole 
og fagskole, Hadsel Frivilligsentral, Kultursamarbeidet i  
Vesterålen, Hadsel kommune, Hurtigrutens Hus, Kulturfabrikken 
Sortland og det lokale nœringsliv, samt konsertserien Hadsel 
Live. 

Nordland Akademi samarbeider med lokale lag og foreninger på 
Melbu for å skape et sterkt Sommer-Melbu i Vesterålen hver juli 
måned. Sommer-Melbu er en folkefest, bygd på en helt unik  
frivillighet, arrangert av lokale lag og foreninger siden 1986. 

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap er lokalisert på Melbu i Hadsel  
kommune - i Vesterålen, nordre Nordland. 

 
ORGANISASJON OG ØKONOMI DRIFTSÅRET 2017

STYRET - stiftelsens øverste organ 
Styrets sammensetning før rådsmøtet 7. juli 2017: 
Kongsnes, Kåre-Bjørn - Tromsø/Sortland - styreleder 
Fosse, Gunn Irene - Melbu - nestleder 
Sørensen, Mona - Stokmarknes 
Iversen, Edvard H. - Melbu/Bergen 
Aanes, Henning - Lillestrøm 
Øraker, Ola - Melbu 
Skare Lind, Rayner - Melbu (Kommunal representant) 
Varamedlemmer:  
Haugen, Lisbeth - Melbu 
Sneve, Stein - Bodø 
Manwaring, Pat - Melbu/Tromsø 
Finstad, Oddgeir - Stokmarknes (Kommunal vararepresentant)

Rådsmøte 2017
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Styrets sammensetning etter rådsmøtet 7. juli 2017: 
Kongsnes, Kåre-Bjørn - Tromsø/Sortland - styreleder 
Fosse, Gunn Irene - Melbu - nestleder 
Sørensen, Mona - Stokmarknes 
Øraker, Ola - Melbu 
Øverby, Brynjulv - Melbu 
Volden, Synnøve - Melbu 
Skare Lind, Rayner - Melbu (Kommunal representant) 
Varamedlemmer:  
Ellingsen, Grete - Sortland 
Iversen, Edvard H. - Melbu/Bergen 
Manwaring, Pat - Melbu/Tromsø 
Finstad, Oddgeir - Stokmarknes (Kommunal vararepresentant)
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Reidar Bertelsen, Tromsø, Ingeborg Breines, Sigerfjord, Tim 
Challman, Stokmarknes, Pål Christensen, Larvik, Andreas 
Steigen, Bergen, Lars Saabye Christensen, Oslo, Jørun 
Drevland, Sortland, Vigdis Ervik, Melbu, Gunhild Felde,  
Bergen, Barbro Fjellheim Holm, Sortland, Frid Halmøy,  
Melbu, Terje Hammerfjeld, Tromsø, Robert Hermansen, 
Tromsø, Knut Erik Høiby, Borkenes, Lars Iversen,  
Melbu, Petra og Wolfgang Jahn, Karlsruhe Tyskland,  
Wenche Jacobsen, Tromsø/Bø, Steinar Jakobsen,  
Stokmarknes, Tore Johnsen, Chile/Melbu, Siri Johnsen,  
Melbu, Pål Krüger, Stamsund, Kolbjørn Hoseth Larsen,  
Stokmarknes, Knut Ljøgodt, Tromsø, Sylfest Lomheim,  
Kristiansand, Are Nylund, Bergen, Åshild Pettersen, Bodø, 
Kjerstin Rabaas, Trondheim, Håvard Rem, Notodden,  
Harald Ribe, Bø i Telemark, Elsa Risjord, Melbu, Eli  
Rongved, Melbu, Viggo Rossvær, Tromsø, Kristrun  
Sigurdardottir, Melbu, Olav Skare, Tromsø, Svein Spjelkavik, 
Dverberg, Tove Steinsvik, Melbu, Nils Chr. Stenseth, Oslo, 
Per-Øyvind Tjeldnes, Melbu, Aaslaug Vaa, Oslo, Vigdis 
Ystad, Oslo, Audun Øfsti, Trondheim, Einar Øverenget, 
Oslo, Tromsø, Jon L Pettersen, Melbu, Kirsten Pettersen 
Trasti, Melbu, Henning Aanes, Lillestrøm/Melbu, Stein  
Sneve, Bodø, Audhild Dahlstrøm Laukvik/Longyearbyen

Rådet holdt sitt årsmøte 7. juli 2017 med påfølgende  
rådskonferanse. Valgkomite bestående av Vigdis Ervik,  
Terje Steigen, Tim Challman gikk av. Ny valgkomite  
består av Henning Aanes, Kristrun Sigurdardottir og Arnulv 
Steinsvik.

 

RÅDET - en rådgivende funksjon for stiftelsen

Rådets sammensetning etter rådsmøtet 7. juli 2017: 
Trude Drevland, Bergen (ordfører - ble gjenvalgt), Grete  
Ellingsen, Sortland (varaordfører - gikk ut av rådet og 
valgt  inn i styret som varamedlem. Terje Steigen, Tromsø/
Melbu ble valgt som ny varaordfører), 

Trude Drevland
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ADMINISTRASJON 

Daglig leder Maria Johansen, ansatt i 100% stilling, jobbet 80% 
i 2017. Markedsfører Ragne Aronsen, ansatt 80% stilling.  
Foreldrepermisjon t.o.m. august. 50% stilling ut året. Johan 
Breines, midlertidig ansatt som vikarierende markedsfører 
t.o.m. juli. Odd Johan Forsnes, prosjektmedarbeider i 50 % 
stilling f.o.m juni. 

NAKV hadde i 2017 samarbeid med Hadsel Frivilligsentral om 
kontorfellesskap. 

ØKONOMISK STØTTE 

NAKV mottar offentlig driftsstøtte fra Kulturdepartementet og 
Hadsel kommune, og mottok i 2017 prosjektstøtte fra Nord-
land fylkeskommune, Fritt Ord og Sparebanken Nord-Norge, 
Sparebankstiftelsen. NAKV har dessuten partnere og mindre 
sponsorer både fra det private og det offentlige. Museum Nord 
bidrar som samarbeidspartner i vårt største prosjekt Neptun 
Art/Science Lab og er med på å videreutvikle forskerspire- 
prosjektet Tanglab for barn og unge.

TJØNNELANDS KONTO FOR NAKV 2017

Biologiprofessor Audfinn Tjønneland var en av stifterne av 
NAKV. Han testamenterte alle sine eiendeler til NAKV ved sin 
død i 1989. 

Tjønnelands konto pr 31.12.2017 er kr. 1 797 647,34.  
Sum eiendeler pr 31.12.2017: kr. 2 504 818. 

For total balanse i regnskapet, se vedlegg.

NORDLANDSJEKTA BRØDRENE

Stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene ble opprettet av NAKVs  
årsmøte 1992 for å bygge en kopi av Jekta Solum/Melbu.  
Stiftelsen ledes av et styre på fem personer, hvorav to skal vœre 
oppnevnt av NAKV. NAKV har pr idag en representant i styret.  
I tilfelle oppløsning skal stiftelsens aktiva overføres til NAKV. 

I Driftsselskapet Brødrene AS, har NAKV også en representant i 
styret, og NAKV eier 40% av A-aksjene i Driftsselskapet Brødrene 
AS, som gjennom sin chartervirksomhet drifter og forvalter Nord-
landsjekta Brødrene. Stifterne har forkjøpsrett til aksjene i Drifts- 
selskapet Brødrene AS. 

AKADEMIAKTIVITETER

Tradisjonelt har Nordland Akademi arrangert større seminar i ulike 
disipliner hver sommer. Vi har nå økt fokus på tverrfaglig formidling 
og helhetlig tenking i vårt program under en felles ramme; Nord-
områdene er valgt som overordnet tema ut neste strategiperiode 
2022, med inspirasjon i at Nordområdene fortsatt er Norges  
viktigste utenrikspolitiske interesseområde og at havet er  
fremtidens satsingsfelt.

2017 ble et viktig år for å høste erfaringer av omleggingen fra 2016. 
En egen selvstendig Sommer-Melbu organisasjon ble opprettet på 
initiativ fra Melbus lag og foreninger, da det ble nødvendig å skille 
det overordnede festivalansvar ut fra Nordland Akademi. Det nye 
selvstendige Sommer-Melbu styret ivaretar nå festivalen og tradisjo-
nelle festivalaktiviteter. NAKV fokuserte arbeidet for å styrke et in-
kluderende og nytenkende faglig sterkt program med en kuratorisk 
ramme for hele året, der Sommer-Melbu fortsatt er en viktig  
formidlingsplattform for NAKV, som den har vært i snart 30 år. 
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Kjerneaktiviteten i virksomheten ses i sammenheng med øvrige 
prosjekt slik at vi får en god faglig balanse i det totale program-
met.  Faglig prosjektfokus i 2017 har, innenfor den tematiske 
rammen, vært samtidskunst, ny musikk og eksperimentell  
teknologi, samt forskerspiretiltak for barn og unge gjennom  
prosjektet Tanglab. Nordland Akademi har gjennom året utviklet 
et tettere prosjektsamarbeid med Museum Nord, noe arbeidet 
med Neptun Art/Science Lab viser, samt felles videre satsing på  
prosjektet Tanglab for barn og unge.

VIKTIGE AKTIVITETER OG HENDELSER I DRIFTSÅRET 2017

Nordland Akademi jobber ut fra en visjon om å være en aktør 
for god offentlig debatt, spre kunnskap og opplevelser med vårt 
program, i skjæringspunktet mellom kunst, kultur og vitenskap. 
Her er en oversikt over årets arrangementer:

•	 18. januar, Hadsel kirke: Sigrun Høgetveit Berg fra UiT, 
med foredraget Reformasjonen i nord - dramatisk og 
langvarig

•	 9. februar, Neptun: Franck Dubois, fransk lydkunstner 
med foredrag om sine prosjekter og teknikker

•	 24. januar - 12. februar: Neptun Art/Science Lab:  
Kunstneropphold med Franck Dubois, lydkunstner fra 
Frankrike 

•	 25. mars, Newtonrommet Vågan videregående skole, 
Svolvær: Dobbel Tanglab med 24 deltakere, barn fra 
7-12 år

•	 28. april, Arbeideren Melbu: konsert med Fotefar, basert 
på arven etter den nordnorske folkeminnesamleren  
Edvard Ruud

•	 24. mai, Melbo hovedgård: Geir Wing Gabrielsen fra 
Norsk polarinstitutt med foredraget Plastic in the seas

•	 24.mai, Dyvekes kaffistove Melbu: Centre for Genomic 
Gastronomy fulgte opp med uformelle enkeltforedrag i 
Pecha Kucha stil under tittelen Taste of place

•	 22. - 29. mai: Neptun Art/Science Lab: Kunstneropp-
hold med den kunstnerstyrte tenketanken Centre for 
Genomic Gastronomy (CGG) med kunstnerisk leder 
Cathrine Kramer (NO), koordinator Zack Denfield (US), 
produsent Emma Conley (US), Nicky Twilley (US/UK) 
skribent og blogger, og Dr Wendy Russel (SCO),  
forsker fra Aberdeen 

•	 27. mai, Neumanns Røykeri og Supper Club, Neptun: 
Temamiddag med CGG, verdens nordligste Planetary 
Sculpture Supper Club med Peter Neumann som kokk 
og lokale bidragsytere til den spesielle menyen. Daniel 
Aluwini leverte bla. personlig sin havsalat ved å gå over 
fjellet fra Stokmarknes, økobonden René Cortis klatret 
etter skjegglav på Haukenes, Ivar Utbjør leverte kjøtt 
fra sine spreke afrikanske boergeiter, og Johan Breines 
rodde ut etter tang og tare. Det ble også produsert et 
eget tangøl med blæretang fra strandperlen Taen som 
en del av prosjektet

•	 7. juli, Neptun: Tankkonserten Arktiske samtaler med 
den englandsbaserte cellist og komponist Maja Bugge 
fra Vesterålen, gitaristen Svanur Vilbergsson fra Island - 
med Dave Meckin, Joe Fairweather Hole og Keir  
Williams fra det engelske kunstnerkollektivet  
Artist//Developers
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•	 8. - 15. juli, Neptun: Utstillingen Arctic Dialogue med 
kunstnere fra Neptun Art/Science Lab tilstede 

•	 10. juli, Melbu samfunnshus: Åpent Akademi,  
Allmenningens tragedie med filosofen Audun Øfsti,  
professor emeritus NTNU, ledet av journalist Stein Sneve

•	 10. juli, Nordlandsjekta Brødrene: Sosial og faglig  
møteplass som oppstart på Melbukonferansen 

•	 11. juli, Melbu samfunnshus: Melbukonferansen  
Arktisk dialog - der folk bor 
Ledet av Arne O. Holm, High North News.  
Deltakere: Europaminister Frank Bakke-Jensen,  
rektor UiT Anne Husebekk, professor UiT Nils  
Aarsæther, UDs utsending til Arctic Frontiers Gøril 
Johansen, forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt 
Nalân Koҫ, professor ved Nord Universitet Ove  
Jakobsen og kunstnerkollektivet Artist//Developers

•	 10. - 12. juli, Neptun: Tanglab for barn og unge i  
ulike deler: se, samle, sanse, tenke, undre, skape med 
forsker Christian Bruckner fra NIBIO og fagansvarlig 
Lisbeth Haugen ved Hadsel vgs. Også kunstner Sabine 
Popp bidro med eget opplegg i sammenheng med sitt 
prosjekt ved UiB

•	 1. oktober, Melbu samfunnshus: Nordland Akademi var 
medarrangør da Hadsel Live arrangerte konsert med 
Susanne Lundeng trio

•	 14. desember, Melbo Hovedgård: Kari Aga Myklebost 
fra UiT med foredraget Dialogtradisjon og trusselbilder - 
Norge og Russland 1814-2014

Se bilderapport for utfyllende informasjon.
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NORDLAND AKADEMI TAKKER
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Foto: Bjørn Eide

Sigrun Høgetveit Berg fra Universitetet i Tromsø  holdt foredraget ”Reformasjonen 
i nord - dramatisk og langvarig” 18. januar i Hadsel kirke. Det er fem hundre år 
siden Martin Luther skal ha slått opp de berømte tesene sine mot avlatshandelen 
og pavens autoritet på kirkedøra i Wittenberg. I 2017 ble det feiret Luther-jubileum 
over hele Europa, også her i Norge. 

Sigrun Høgetveit Berg tok for seg både de politiske og religiøse sidene ved refor-
masjonen, i nord generelt og i Vesterålen spesielt. Gjennom reformasjons- 
hundreåret endret statens politikk seg i nord - både innenriks og utenriks.  
Høgetveit Berg er historiker og postdoktor ved UiT i prosjektet ”Den langvarige  
reformasjonen i Nord-Noreg”. 

Foredraget var en del av Solmøtet i Hadsel Kulturminnepark, og var et samarbeid 
mellom Nordland Akademi, Kulturminneparken i Hadsel og Hadsel kirke.

REFORMASJONEN I NORD - DRAMATISK OG LANGVARIG

Foredrag
v/Sigrun H. Berg
Hadsel kirke
18. jan 2017

Sigrun H. Berg
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Neptun Art/
Science Lab
Recidency
Februar 2017

Den franske lydkunstneren Franck Dubois var på 
Melbu som artist in residence gjennom prosjektet 
Neptun Art/Science Lab i februar 2017. 

Dubois har jobbet som kunstner siden 1992. Han 
startet i utgangspunktet som fotokunstner men 
har siden tidlig på 2000-tallet beveget seg stadig 
mer over til lydkunst i stedsspesifikke omgivelser.

Han har hatt utstillinger og residencies i Nyksund, 
tatt opp lyd i Svalbard Globale frøhvelv og hatt  
utstillinger og prosjekter i Bergen og Telemark. 
Han har også stilt ut sammen med den internasjo-
nale kunstneren Jet Pascua i Tromsø. Kunstnerne 
møttes første gang i 2016 på åpningen av  
Pascuas utstilling ”Vann søker vei der det møter 
minst motstand” i Nordland Akademis visnings-
rom i Felleslageret på Melbu.

Franck Dubois holdt foredrag på Blues InVest 
i løpet av oppholdet. Han snakket om tidligere 
prosjekter og arbeid, sin utvikling som kunstner, 
og hva slags prosesser og verktøy han bruker når 
han jobber. 
 
Neptun Art/Science Lab er støttet av Kulturrådet 
og Nordland Fylkeskommune.

FRANCK DUBOIS

I samarbeid med 
Museum Nord
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Tanglab

Newtonrommet, Aust-Lofoten VGS
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Gjennom Tanglab ønsker Nordland Akademi 
at barn skal få lyst til å lære mer om havet og 
det som lever der. Barna får muligheten til å 
leke, undre seg og forske på vann generelt, 
og på havet i særdeleshet; gjennom sansene 
og kreativ utfoldelse. Deltakerne får kjenne, ta, 
lukte og smake på tang og tare. På Tanglab 
har barna på seg laboratoriefrakk og briller, de 
lærer å håndtere en dråpeteller, titte i mikro-
skop og ikke minst; forske som i et ordentlig 
laboratorium. Deltakerne er også med på 
feltarbeid i fjæra, med sanking av tang og tare 
og tilberedning av bl.a. tarechips på bål.

Totalt 269 barn og unge i alderen 6 -16 år har 
deltatt. Tanglaben ble arrangert i Kultur- 
fabrikken på Sortland i oktober 2016, mens 
den ble satt opp i Svolvær, på Newtonrommet 
ved Aust-Lofoten VGS, i mars 2017. Laben 
ble også satt opp under Sommer-Melbu 2017. 
Da ble det arrangert på Neptun, Norsk  
fiskeindustrimuseum, og utvidet til tre dager. 

FORSKERSPIRE: TANGLAB

Christian Bruckner

Tanglab i Kaiskuret, Neptun

I samarbeid med 
Museum Nord
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Foredrag og skolebesøk har vært en 
del av prosjektet. Nordland Akademi 
har fått elever ved videregående skole 
som med-instruktører på samlingene, 
i tillegg til intern og ekstern fagkompe-
tanse.

Bruk av tang og tare er gammel 
kystkunnskap, men vi trenger mer 

forskning på området og Tanglaben er 
et steg i retning økt bevissthet.   
Prosjektet er en viktig del av NAKV sitt 
program for barn og unge, og en opp-
følger til KODE!-prosjektet fra 2016. 

Gjennom workshops og andre  
arrangementer ønsker vi at flere barn og 
unge skal få økt bevissthet om forskning 
på nære ressurser og at de selv kan bli 
en kunnskapsressurs for Nord-Norge i 
fremtiden. 

Deltakende fagpersoner: Faglig  
ansvarlig Lisbeth Haugen, biolog,  
Hadsel vgs, tanggründer Daniel Aluwini,  
Andøy, forsker Geir Wing Gabrielsen, 
Norsk Polarinstitutt (Tromsø), Morten 
Halvorsen, Musum Nord, kunstner 

Sabine Popp, Universitetet i Bergen og 
forsker Christian Bruckner, Norsk  
Institutt for Bioforskning.

Samarbeidspartnere: NIBIO, Nord 
Universitet, Museum Nord, Kultur-
fabrikken, Melbu skole og Aust-
Lofoten videregående skole.

Tanglab er støttet av Sparebank1  
stiftelsen.

Sabine Popp



22 23

Konsert
Arbeideren
Fre 28. april

Fotefar & Julie Alapnes opptrådte i Arbeideren fredag 28. april. I forbindelse med 
plateutgivelsen ”Flygande kråka får alltid nåkka”, var de på turné våren 2017. 
Fotefar består av Lena Jinnegren (vokal), Ragnhild Furebotten (fele) og Bendik 
Lund Haanshus (gitar).

Fotefar & Julie Alapnes har utforsket og arrangert en del av repertoaret etter  
folkeminne- og folkemusikksamler Edvard Ruud (1907 - 2001) fra Elgsnes  
utenfor Harstad. Gjennom et langt liv og gjennom hans virke som statsstipendiat 
(fra 1974) besørget Ruud opptak og lagring av flere hundre nordnorske folke-
sanger gjennom NRK og hos Tromsø Museum. 
 
Konserten presenterte musikken fra deres nye album der alle låtene er hentet fra 
Edvard Ruuds repertoar, med unntak av den nykomponerte slåtten ”Flygande 
kråka”, som er tilegnet prosjektet og kulturpersonligheten Edvard Ruud. 

FOTEFAR & JULIE ALAPNES
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Foredrag
Melbo hovedgård
24. mai 2017

Seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt 
i Tromsø, Geir Wing Gabrielsen, kom 
til Melbu for å snakke om problematik-
ken knyttet til plast i havet. Gabrielsens 
forskning innen miljøgifter i Arktis og 
fokus på plastproblemene i havet blir 
lagt merke til i både inn- og utland. 

Forskere mener man kun har sett star-
ten på et allerede alvorlig problem med 
søppelplast i havet. Det har vært tømt 
plast i havet i om lag 60-70 år, og det 
er et voksende problem fordi det tar så 
lang tid å bryte ned. Millioner av dyr dør 
av plastforurensning i dag.

Foredraget i Melbo hovedgård foregikk 
på engelsk fordi det var en del av  
programmet til Neptun Art Science Lab 
samme uken.

Etter Geir Wing Gabrielsens foredrag 
arrangerte Center for Genomic Gastro-
nomy en foredragsserie med korte  
presentasjoner med temaet Taste of 
Place (Smaken av sted). 

Det ble en uhøytidelig kveld, der flere fra 
Center for Genomic Gastronomy, samt 
Rene Cortis fra Nøisomheten gård holdt 
innlegg på Dyvekes kaffistove. 

PLASTIC IN THE SEAS

Geir Wing Gabrielsen

I samarbeid med 
Museum Nord
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Neptun Art/
Science Lab
Centre for 
Genomic 
Gastronomy

 I slutten av mai 2017 kom The Center 
for Genomic Gastronomy (CGG) til 
Melbu for en ukes kunstneropphold 
på Neptun Art/Science Lab. Senteret 
er et uavhengig forskningsinstitutt 
engasjert i å utforske, undersøke og 
forstå genomer og bioteknologi som 
utgjør de menneskelige matsystemer 
på jorden. The Center for Genomic 
Gastronomy presenterer sin forskning 
gjennom forelesninger, forsknings-
publikasjoner, måltider og utstillinger. 

De besøkte lokale matprodusenter: 
Nøisomhed Gård, INGA-SÁMI-SIIDA, 

Nordtun gård, Ivar Utbjør, Norway  
Seafoods AS og Skavli Brygghus, 
hvor kunstnerne fikk brygget eget øl 
basert på blæretang. De fikk omvis-
ninger på Melbo Hovedgård og Norsk 
Fiskeindustrimuseum av Museum 
Nord. Foredraget ”Plastic in the seas” 
med Geir Wing Gabrielsen var også 
en del av programmet.  

Neptun Art/Science Lab er støttet av 
Kulturrådet og Nordland Fylkes- 
kommune.

DE MENNESKELIGE MATSYSTEMER PÅ JORDEN

I samarbeid med 
Museum Nord
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Oppholdet til CGG ble  
avsluttet med Planetary 
Sculpture Supper Club på 
Neumann´s Røykeri &  
Supper Club lørdag 27. mai. 
Her ble det mat laget av Peter 
Neumann, mens kunstnerne 
ga presentasjoner underveis. 
Lokale matprodusenter med 
økofilosofisk tilnærming var til 
stede.

Kunstnerne som besøkte 
Neptun Art/Science lab i 
mai, var Zack Denfield (USA), 
Cathrine Kramer (NO), Nicola 
Twilley (USA/UK), Wendy 
Russell (SCO) og Emma 
Dorothy Conley (USA). 
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Tankkonsert 

Fre 7. juli

Først ut i programmet under 
Sommer-Melbu var tankkonserten 
på Neptun den 7. juli med englands-
baserte Maja Bugge fra Vesterålen, 
islandske Svanur Vilbergsson og den 
engelske kunstnergruppa 
Artist//Developers. Artistene hadde 
jobbet lenge med prosjektet, og re-
sultatet ble en stor opplevelse for de 
som fikk med seg denne spesielle 
kveldsforestillingen. 

Scenografien bestod av en scene-
installasjon av Joe Fairweather-Hole, 
samt lyssetting og programmering av 
Dave Meckin og Keir Williams. 
 
I tillegg til det spesialkomponerte 
verket for tanken Arktiske samtaler av 
Maja Bugge, og felleskomposisjo-
nen Susurrus, ble det musikk av 
Agustin Castilla-Avila fra Spania og 
den estiske komponisten Arvo Pärt. 
Konserten ble avsluttet med Pärts 
kjente Spiegel im Spiegel. 

ARKTISKE SAMTALER
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Neptun Art/
Science Lab
Utstilling

Arctic Dialogue åpnet lørdag 8. juli og 
varte ut Sommer-Melbu. Utstillingen er et 
glimt av prosjektet Neptun Art/Science 
Lab, som i samarbeid Nordland  
Akademi og Museum Nord har gått i over 
et år, støttet av Kulturrådet og Nordland 
fylkeskommune. Spesielt gledelig var det 
at alle kunstnerne som tok del i det første 
oppholdet ved Neptun Art/Science Lab, 
kom tilbake for å bidra på flere  
prosjekter som på mange måter er  
bundet sammen. 
 
Keir Williams og Dave Meckin, begge 
forelesere ved The University of the West 
of England, hadde fått reisestøtte fra 
sitt fakultet til videre arbeid. Alice Helps, 
også visuell kunstner, fikk støtte fra uni-
versitetet i Roehampton for å jobbe med 
sitt doktorgradsstudie under oppholdet. 
Hennes uttrykk i leire og voks er sterkt 
knyttet til hennes opplevelse i kropp 
og sjel av naturen og menneskene her 
i nord. Også Clara Duràn og Rhiannon 
Evans satte sitt preg på utstillingen og 
tok opp trådene fra sist sommer. Samlet 
fikk kollektivet støtte fra bla. British Coun-
cil som tydeliggjør viktigheten av å støtte 
både tverrfaglige og tverrkulturelle pro-
sjekt. Neptun ble igjen arena for sterke 
menneskemøter og møter mellom kunst 
og menneske, dialog og samspill - noe vi 
ønsker å utvikle videre i samarbeid med 
Museum Nord.

ARCTIC DIALOGUE

I samarbeid med 
Museum Nord
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Åpent 
Akademi
Man 10. juli

Nytt av året var Åpent Akademi som bød på  
filosofisk samtale med professor emeritus  
Audun Øfsti, NTNU Trondheim, ledet av journa-
list Stein Sneve. Foredraget ble åpnet av 
operasanger Bernadett Hegyi og pianist Pat 
Manwaring.

De fremmøtte fikk drøfte tanker og utfordringer 
rundt begrepet “Allmenningens tragedie” i 
betydning privat eierskap over noe som egentlig 
tilhører oss alle, og at vi ikke lenger har styring 
med fellesskapets verdier.

Åpent Akademi er et forum for alle. Her vil 
medlemmer av Rådet i Nordland Akademi gi 
av sin kunnskap. I Akademirådet sitter over 40 
personer fra inn og utland, alle med hver sin 
historie og hver sine fag- og interessefelt. Det er 
en kunnskapsbank vi ønsker å dele med andre. 
  

ALLMENNINGENS TRAGEDIE

Audun Øfsti

Melbu
konferansen
Tirs 11. juli

Melbukonferansen fokuserte på kunn-
skap, miljø og samfunnsbygging i nord.
Til tross for at vi befinner oss nord for 
Polarsirkelen, og dermed i 
periferien til det meste sett utenfra, 
består Nord-Norge av høyt utviklede 
velfungerende samfunn. Folk i nord må 
få være med å påvirke utviklingen slik at 
vi kan fortsette å ha et godt livsgrunnlag 
her oppe på toppen av verden også i 
fremtiden. 
 
Stikkord fra konferansen ble forskning 
og kunnskapsbygging, tverrfaglighet og 
samarbeid, engasjement og lokaldemo-
krati. Så fikk vi høre viktige historier som 
må fortelles, om mellommenneskelig 

kontakt og forståelse på tvers av  
kulturer og landegrenser.

Den som fulgte oss gjennom dagen  
og bandt det hele sammen på sin sær-
egne og positive måte, var Arne O. 
Holm fra Bodø, redaktør i High North 
News. Avslutningen ble lagt til Neptun, 
Norsk fiskeindustrimuseum. Publikum 
ble presentert for den engelske kunst-
nergruppen Artist//Developers, og  
utstillingen Arctic Dialogue, som  
formidlet kunstens dimensjon av en  
arktisk dialog. 

ARKTISK DIALOG - DER FOLK BOR

Frank Bakke-JensenPat Manwaring og 
Bernadett Hegyi
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Europaminister Frank Bakke-Jensen: 
Regjeringens nordområdestrategi – en 
visjon for bærekraftige samfunn i nord

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges 
arktiske universitet:
Utdanning og forskning i nord

Nils Aarsæther, professor ved UiT  
Norges arktiske universitet: 
Lokaldemokrati og samfunnsbygging

Gøril Johansen, Arctic Frontiers:
Nord i verden

Nalân Koç, forskningsdirektør ved Norsk 
Polarinstitutt:
Klimaendringer i Arktis og konsekvenser 
for samfunnet

Ove Jakobsen, professor ved Nord 
Universitet:
Om den mentale klimaendring

Moderator: Arne O. Holm  
(Nordområdesenteret/High North News)

Artist talk: Artist//Developers (UK), 
Neptun

PROGRAM MELBUKONFERANSEN

Arne O. Holm

Åpningsforedraget var ved europa-
minister Frank Bakke Jensen, som 
snakket om regjeringens nordområde-
strategi. Det var viktig for statsråden 
å understreke at folk skal kjenne seg 
igjen i den nye strategien. Det som 
er ekstra spennende i nord er at 
innenrikspolitikken og utenrikspolitik-
ken møtes her.
 
Rektor ved UiT, Anne Husebekk,  
fokuserte på at nøkkelen til levedyktige 
arktiske samfunn, er å tilby gode og 
relevante studietilbud her. Vi trenger 
utdanning for å være omstillingsdyktige 
når arbeidslivet endres og nye arbeids-
plasser skal skapes.

Nils Aarsæther, professor ved UiT, 
trakk frem det store engasjemen-
tet som har holdt Melbusamfunnet 
sammen. Kompetanse nedenfra gjen-
nom lag og foreninger ruster befolk-
ningen til samfunnsdeltakelse, og er 
avgjørende for hvordan samfunnet og 
demokratiet utvikler seg.
 
Gøril Johansen ga oss et innblikk i 
diplomatens hverdag, og hvor viktig 
det er å framsnakke Nord-Norge. Gøril 
er en av UDs utsendte. Hun er stolt av 
å komme fra Burfjord. Har man lært 
å forhandle med fiskere på kaia i Bur-
fjord, har man et godt grunnlag i for-
handlingsteknikk. Hun mener også det 
er viktig at Norge har et velfungerende 
forhold til Russland.

Forskningsdirektør ved Norsk Polarin-
stitutt, Nalân Koç, gav oss et nokså 

skremmende bilde av klimaendringene 
i Arktis og konsekvenser dette har og 
kan få for samfunnet. Hun formidlet at 
forskningen må holde frem og at man må 
formidle resultater selv om det ikke alltid 
er det vi vil høre. Vi må også virkelig-
hetsorientere fortellingene som blir fortalt 
om Arktis, og ikke la bildet av en ensom 
isbjørn på et smeltende isflak bli den his-
torien som fester seg i den internasjonale 
bevissthet. Det bor og lever folk her som 
bidrar til verdens utvikling.
 
Det var økofilosofen Ove Jakobsen fra 
Nord Universitet i Bodø som fikk siste ord 
før programmet ble avsluttet på Neptun. 
Jakobsen skisserte det han kalte en nød-
vendig mental klimaendring, der sam-
menhengen og balanse mellom natur, 
kultur, samfunn og økonomi står sentralt. 
Han la også vekt på viktigheten av re-
kruttering av ny- og annerledestenkende  
forskere, og kontakt og samarbeid på 
tvers av institusjoner, fagfelt, samfunns-
sektorer og grenser som viktige virkemid-
ler for fornyelse. 

Gøril Johansen
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Foredrag

Tyve personer tok pause fra julestria for 
å høre ”Dialogtradisjon og trusselbilder. 
Norge og Russland 1814 – 2014” med 
Kari Aga Myklebost (UiT). Foredraget 
tok for seg Norges forhold til Russland 
fra 1800-tallet og fram til i dag, da med 
særlig fokus på den norske småstatens 
evne til dialog med stormakts-naboen 
Russland.

Kari Aga Myklebost er Barents Chair in 
Russian Studies ved UiT Norges arktis-
ke universitet, og arbeider med russisk 
historie og med de historiske 
relasjonene mellom Russland og de 
skandinaviske statene.

DIALOGTRADISJON OG TRUSSELBILDER 
NORGE OG RUSSLAND 1814 - 2014

Kari Aga Myklebost

Leviathan´s eye
Artist//Developers 2017

Vedlegg:

Vedlegg 1: Regnskap 2017 

Vedlegg 2: Styrets beretning 

Melbo
Hovedgård
Tors 14. des.


