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De fleste bilder er tatt av Odd Johan Forsnes, Johan Breines og Joshua Greenidge.  
Forside ved Joshua Greenidge.  
Design: Nordland Akademi  
Trykk: Trykkmann AS
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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.  
Nordland Akademi 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 stedsutviklingen 
på Melbu i Vesterålen og har et mål om å bidra til å sikre kompe-
tanse 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. 
Sammen utvikler vi et sterkt program som skal berøre, bevege og 
utfordre. Nordland Akademi skal bidra til å bygge et kunnskaps- 
basert og kulturelt rikt samfunn i nord. 

Nordland Akademi samarbeider med universitets- og høgskole- 
miljøer 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 institu- 
sjoner og organisasjoner, blant andre Sommer-Melbu, Museum 
Nord, Hadsel frivilligforening, Kultursamarbeidet i Vesterålen,  
Hadsel kommune, Hurtigrutens Hus, Kulturfabrikken Sortland,  
Melbu skole, Hadsel Videregående Skole, lokalt nœringsliv, samt  
konsertforeningen Hadsel Live. 

Nordland Akademi samarbeider med lokale lag og foreninger på 
Melbu for å skape kulturfestivalen Sommer-Melbu hver juli måned. 
Sommer-Melbu er en folkefest, bygd på en helt unik frivillighet,  
arrangert av lokale lag og foreninger siden 1986.  
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ORGANISASJON OG ØKONOMI  
DRIFTSÅRET 2018
 
Styret i Nordland Akademi er stiftelsens øverste organ.  
Styret hadde følgende sammensetning før rådsmøtet fredag 6. juli 2018:

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)

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap er lokalisert på Melbu i Vesterålen, men våre prosjekter 
har ingen geografisk begrensning.



6 7

Styrets sammensetning etter rådsmøtet 6. juli 2018:

Ellingsen, Grete - Sortland - styreleder 
Risjord, Elsa - Melbu - nestleder 
Øverby, Brynjulv - Melbu 
Øraker, Ola - Melbu 
Rongved, Eli - Melbu 
Volden, Synnøve - Melbu 
Skare Lind, Rayner - Melbu (kommunal representant)

Varamedlemmer: 
Manwaring, Pat - Melbu/Tromsø 
Iversen, Edvard - Melbu/Bergen 
Kongsnes, Kåre-Bjørn - Tromsø/Sortland 
Finstad, Oddgeir - Stokmarknes (kommunal representant) 
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RÅDET - en rådgivende funksjon for stiftelsen

Rådets sammensetning etter rådsmøtet 6. juli 2018: 

Trude Drevland - Bergen (ordfører) 
Tim Challman - Stokmarknes (varaordfører)

Trude Drevland
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Reidar Bertelsen, Tromsø, Terje Steigen, Tromsø, Gunn Fosse,  
Melbu, Ingeborg Breines, Sigerfjord, 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, Øksnes/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, Stokmark-
nes, Sylfest Lomheim,  Kristiansand, Knut Ljøgodt, Tromsø, Are 
Nylund, Bergen, Åshild Pettersen, Bodø, Kjerstin Rabaas, Trond-
heim, Håvard Rem, Notodden, Harald Ribe, Bø i Telemark, 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, 
Jon L. Pettersen, Hammerfest, Kirsten Peterssen Trasti, Melbu,  
Henning Aanes, Lillestrøm/Melbu, Stein Sneve, Bodø, Arnulv 
Steinsvik, Melbu, Mona Sørensen, Stokmarknes. 
 
Rådet holdt sitt årsmøte 6. juli 2018 med påfølgende råds- 
konferanse. Valgkomite 2018: Henning Aanes, Kristrun  
Sigurdardottir og Arnulv Steinsvik. Valgkomite for 2019: Kirsten  
Peterssen Trasti, Henning Aanes og Arnulv Steinsvik.

 
ADMINISTRASJON 

Daglig leder Maria Johansen, ansatt i 100% stilling, jobbet 80% i 
2018. Markedsfører Ragne Aronsen, ansatt i 50% stilling.  
Prosjektmedarbeider Johan Breines, midlertidig ansatt 20%  
stilling. Odd Johan Forsnes, prosjektmedarbeider, 50% stilling. 

NAKV hadde i 2018 samarbeid med Hadsel Frivilligforening om  
kontorfellesskap fram til februar måned. Hadsel Frivilligforening leier 
nå nye lokaler hos NAKV i 1.etg i Bakerigården.
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ØKONOMISK STØTTE 

NAKV mottar offentlig driftsstøtte fra Kulturdepartementet og  
Hadsel kommune, og mottok i 2018 prosjektstøtte fra Nordland 
fylkeskommune, NTNU, Fritt Ord og Sparebanken Nord-Norge. 
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 
forskerspireprosjektet Tanglab for barn og unge. Tanglab  
bygges nå opp til et vitensenter under navnet Lab Neptun.

NORDLANDSJEKTA BRØDRENE

Stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene ble opprettet av NAKVs  
årsmøte i 1992 for å bygge en kopi av Jekta Brødrene av Solum/
Melbu. Stiftelsen ledes av et styre på fem personer. NAKV har rett 
til å utpeke to representanter i styret. I tilfelle oppløsning skal  
stiftelsens aktiva overføres til NAKV. 

I Driftsselskapet Brødrene AS har NAKV en representant i styret. 
NAKV eier 40% av A-aksjene i Driftsselskapet Brødrene AS, som 
gjennom sin virksomhet drifter og forvalter Nordlandsjekta  
Brødrene. Stifterne har forkjøpsrett til aksjene i Driftsselskapet 
Brødrene AS. 

PROSJEKT

I 2018 har prosjektfokus vært samtidskunst, ny musikk, samt  
forskerspiretiltak for barn og unge gjennom prosjektet Tanglab. 
Nordland Akademi har utviklet et tett prosjektsamarbeid med  
Museum Nord. 
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ELLEVILL KULTURFORMIDLING GJENNOM 30 ÅR

NAKV har nå økt fokus på tverrfaglig formidling og helhetlig tenking i vårt 
program under en felles ramme; Nordområdene er valgt som overordnet 
tema ut neste strategiperiode 2023. 

2018 var Nordland Akademis jubileumsår. Vi ønsket nye og gamle venner 
av akademiet velkommen til å feire tretti år med kulturformidling. Jubileet 
satte preg på arrangementer året igjennom, men spesielt under  
Sommer-Melbu 2018. Vi feiret med Kammerkonsert i Arbeideren,  
festkveld i Melbu samfunnshus og seilas med Nordlandsjekta Brødrene på 
Hadselfjorden. I tillegg viste Nordland Akademi jubileumsutstillingen Ellevill 
kulturformidling gjennom 30 år på Neptun.  

Før jubileumsfesten ble sentrale personer fra stiftelsens historie hedret 
med hvert sitt kunsttrykk av fotograf Trym Ivar Bergsmo: Pat Manwaring, 
Audun Øfsti, Lars E. Iversen, Trude Drevland, Andreas Steigen, Ola Øraker 
og Vigdis Ervik. Wolfgang og Petra Jahn var ikke til stede. Avtroppende 
styreleder Kåre-Bjørn Kongsnes ble overrakt et kunstverk av Christian 
Skagen for sin mangeårige innsats. NAKV takker i tillegg alle andre som 
har bidratt til akademiets arbeid gjennom 30 år.
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• Torsdag 18. januar, Hadsel kirke:  
Foredraget Musikk fra verdensrommet ved Øyvind Brandtsegg,  
professor ved NTNU, institutt for musikk. 

• Onsdag 31. januar, Melbu:  
Strategisamling med prosessleder Steinar Jacobsen. 
 
• Søndag 11. mars, Melbu samfunnshus: 
Medarrangør: Stor operamatiné med LVO og stjernesolister. 

• Torsdag 26. april, Hurtigrutens Hus:  
Språkforedraget Dr. Hallfrid Christiansens kamp ved prof. emeritus  
Gunnstein Akselberg (UiB) og prof. emeritus Sylfest Lomheim (UiA). 
Samarbeid med Hadsel videregående skole og fagskole.

• Fredag 27. april, Stokmarknes: 
Skoleforedrag med Akselberg og Lomheim. 
 
• Torsdag 24. mai, Melbo Hovedgård: Foredraget Metaforer og  
hukommelse ved Erik Bugge, tidligere leder for Kultursamarbeidet i 
Vesterålen. 

• Mandag 4. juni, Kabelvåg: 
Felles styreworkshop med Museum Nord og Nordland Akademi.

• Lørdag 7. juli, Melbu samfunnshus: Åpent Akademi.  
Foredraget Kampen om evolusjonsteorien: Darwin, Wallace og Fitzroy 
ved Andreas Steigen. Ledet av journalist Stein Sneve.   
 
• Lørdag 7. juli, Melloftet, Neptun/Norsk fiskeindustrimuseum: 
Åpning av jubileumsutstillingen Ellevill kulturformidling gjennom 30 år. 
 
• Lørdag 7. juli, Melbu samfunnshus: Festkveld med den skotske  
gruppen Randolfi Singing Waiters.  
 
• Lørdag 7. juli, Melbu skole: Ei åpen dør inn i musikken.  
Et tilbud til barn og unge, som fikk prøve instrumenter, møte musikere 
og høre musikkstykker. 
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• Søndag 8. juli, Arbeideren, Melbu: Kammerkonsert. 
Konsert med Nidaros strykekvartett, bestående av Synnøve Volden, 
Ola Lindseth, Adrian G Selfjord og Ole Wuttudal.  
Musikalsk gjest: Pat Manwaring.

• Mandag 9. juli, Melbu: 
Offisielt besøk av kulturminister Trine Skei Grande. 

• Tirsdag 10. juli, Melbu samfunnshus:  
Melbukonferansen 2018: Næringsutvikling i nordområdene -  
med lokalsamfunn som plattform.  
Ledet av tidl. statssekretær Grete Ellingsen.  
 
• Tirsdag 10. juli, Neptun/Norsk fiskeindustrimuseum:  
Tankkonsert med Kirsti Huke (vokal) og Ola Kvernberg (fiolin) 
 
• Onsdag 11. juli, Neptun/Norsk fiskeindustrimuseum:  
Tanglab for barn og unge. Ledet av marinbiolog Tiu Similä.  
 
• Onsdag 11. juli, Neumanns Røykeri & Supperclub:  
Åpent Akademi. Foredraget Trelldyrets fole i vår sivilisasjon ved  
Andreas Steigen, emeritus UiB.  
 
• Torsdag 12. juli, Melbu samfunnshus: Åpent Akademi.  
Innledere var prof.emeritus Audun Øfsti (NTNU), førsteamanuensis Siri 
Granum Carson (NTNU) og prof. emeritus Helge Høibraaten (NTNU).

• Fredag 27. juli, Bø i Vesterålen: Tanglab var direktevist innslag under  
Sommeråpent (NRK). 
 
• Mandag 10. - fredag 15. september, Melbu: Neptun Art/Science 
Lab. Art Recidency med kunstnergruppen Artist Developers (UK).  
 
• Fredag 23. november, Arbeideren, Melbu: 
Medarrangør: Konsertforedrag med Wolfgang Pflagge (Hadsel Live) 
 
• Torsdag 4. oktober, Neptun/Melbu:   
Samarbeidsavtale mellom Nordland Akademi og Museum Nord ble 
underskrevet. 

AKTIVITETER OG HENDELSER I 
DRIFTSÅRET 2018
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NORDLAND AKADEMI TAKKER

Jekteseilas i forbindelse med 
Melbukonferansen og Nordland 
Akademi sitt 30-års jubileum i 
2018.

Maria Johansen, daglig leder i Nordland Akademi, og Geir Are Johansen, direktør i  
Museum Nord, skriver under samarbeidsavtale på Neptun.
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MUSIKK FRA VERDENSROMMET

FOREDRAG I HADSEL KIRKE
PROF. ØYVIND BRANDTSEGG
18. JANUAR 2018

Øyvind Brandtsegg foredro om sitt kunst-
verk VLBI Music i Hadsel kirke. Verket, som 
spilles live i syv sammenhengende år fram 
til år 2020, er installert på Kartverkets  
hovedkontor på Hønefoss. Publikum kan 
lytte til tonene via tolv høyttalere i en glass-
gang i bygget. Tonene skapes av antenner 
rettet mot stjernene, og reagerer spontant 
på f. eks. nordlysets dans over himmelen.

Foredraget, i regi av Nordland Akademi, var 
et samarbeid med Solmøte og Hadsel  
kulturminnepark. Etter foredraget fikk de 
tretti publikummerne høre VLBI musikken 
ved Solskulpturen av Siv Johansen på 
Hadsel. Lyssettingen av skulpturen ble styrt 
i takt med musikken.

Da Øyvind Brandtsegg skulle lage kunst-
prosjektet til Kartverkets hovedkontor, 

ble han nysgjerrig på arbeidet deres med 
GPS-målinger. Han dro til observatorier 
og antenner på Svalbard og i Bonn, hvor 
astronomer regner på jordklodens posisjon 
i verdensrommet ved hjelp av kvasarer. 
Kvasarer er stjerneliknende objekter som 
befinner seg milliarder lysår unna, og som 
sender ut enorme mengder energi i form 
av stråling. Fordi de er så langt borte, kan 
det virke som om de står i ro. Dermed 
brukes de som stabile referanser på hvor 
jordkloden befinner seg i verdensrommet. 
Lysstrålene fra kvasarene brukes i måling 
av digitale radiosignaler for produksjon av 
blant annet kart og GPS, og teknologien 
som ligger til grunn for målingene kalles 
VLBI. Resultatet av den kunstneriske pro-
sessen er lydinstallasjonen VLBI Music.

Øyvind Brandtsegg er norsk lydkunster, 
musiker og programmerer. Han er pro-
fessor ved Institutt for musikk, NTNU i 
Trondheim, og har lang erfaring med
lydprosjekter i offentlige rom.

Foto: Per Anders Bjørklund, Statens Kartverk
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DR. HALLFRID CHRISTIANSENS 
KAMP

FOREDRAG I HURTIGRUTENS HUS
GUNNSTEIN AKSELBERG / 
TORSDAG 26. APRIL 2018

Det kom over hundre personer for å høre 
foredraget ”Nordnorsk ordbok: Dr Hallfrid 
Christiansens kamp” med Gunnstein  
Akselberg og Sylfest Lomheim. 

Akselberg er kjent fra ”Eides Språksjov” 
på NRK. Han er lingvist og prof. emeritus i 
nordisk språkvitenskap ved Universitetet i 
Bergen. Sylfest Lomheim er språkviter, over-
setter og debattant. Han er prof. emeritus 
ved Universitetet i Agder. Han er også kjent 
fra NRK.

Foredraget satte fokus på hvordan moderne 
teknologi endrer språk og kommunikasjon, 
og pusset samtidig støv av en godt bevart, 
nordnorsk hemmelighet: Målkvinnen Hallfrid 
Chistiansen og hennes arbeid med nord-
norsk ordbok. Hun blir kalt Nord-Norges 
svar på Ivar Aasen, og viet sitt liv til å samle 
inn nordnorske dialekter.  

I følge Gunnstein Akselberg er Hallfrid Chri-
stiansen et stort navn i Norden. Hennes 
bok ”Norske dialekter” er et standardverk 
i norsk dialektologi. Det var i sin samtid 
hun ikke ble anerkjent. Blant annet fikk hun 
aldri fast stilling ved Universitetet i Oslo, og 
kolleger prøvde å stanse forelesningene 
hennes. 

Hallfrid Christiansen ønsket å gi ut ei bok 
som supplerte Ivar Aasen. Da hun døde 
i 1964 hadde hun 84000 ordboksedler. 
Dessverre ble det ingen ordbok, men 
forskningsmaterialet ligger lagret ved  
Universitetet i Bergen.

Arrangementet var i samarbeid med  
Hadsel bibliotek og Hadsel videregående 
skole.

METAFORER OG 
HUKOMMELSE

FOREDRAG I MELBO HOVEDGÅRD
ERIK BUGGE 
TORSDAG 24. MAI 2018  
 
Tidligere leder for kultursamarbeidet i  
Vesterålen regionråd, Erik Bugge, foredro 
om lokal og internasjonal kultursatsing  
mellom nordlige kyster. 

Foredraget ”Metaforer og hukommelse” 
bygde på ti års erfaring fra kulturkontakten 
mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal 
i det nordvestlige Irland, der det ble skapt 
et slags kulturelt triangel for kulturutveksling 
og felles satsing.  
 
Hvordan kunne man bruke metaforer og 
bilder i arbeidet med å utvikle kulturkontakt 
mellom steder i et nordlig havområde? 
Hvilken rolle kunne kunstnerne spille? 
Felles minner er grunnleggende for å skape 
kollektiv og historisk bevissthet. Hvordan 
styrke felles minner gjennom gode  

metaforer? Hva betyr disse bildene for å 
utvikle nye tanker og ideer?
 
Bugge reflekterte også over hvordan  
erfaringene kan være til nytte for orga- 
nisasjoner som vil utvikle lignende  
internasjonale kulturkontakter. 
 
En sentral metafor for dette samarbeidet 
har vært «Golfstrømmen». Billedhuggeren 
Harald Oredam, opprinnelig fra Andøy, 
hadde ideen om å bruke Golfstrømmen 
som inspirasjonskilde ved markeringen av 
tusenårsskiftet. Vesterålen tok ideen. Den 
varme havstrømmen fra Mexico-gulfen er 
et naturfenomen som gjør det mulig å leve 
i denne nordlige delen av verden. Den er 
også et inspirerende bilde.  

SYLFEST LOMHEIM
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ELLEVILL KULTURFORMIDLING 
GJENNOM 30 ÅR

UTSTILLING  
MELLOFTET, NEPTUN
ÅPNING LØRDAG 7. JULI

Nordland Akademi viste glimt av sin egen 
fortelling gjennom utstillingen «Ellevill kul-
turformidling gjennom 30 år», som åpnet 
lørdag 7. juli på Melloftet på Neptun. I 
utstillinga fikk publikum gjenoppleve 

deler av historien gjennom publikasjoner, 
bilder, film og installasjon fra de 30 årene 
som er gått siden starten i 1988. Utstil-
linga var åpen ut sommersesongen hos 
Museum Nord.

I samarbeid med 
Museum Nord

Årets Tjønnelandforelesning med tittelen «Kam-
pen om evolusjonsteorien: Darwin, Wallace og 
FitzRoy» ble holdt lørdag 7. juli i biblioteket i Melbu 
samfunnshus. Forelesninga var ved Andreas 
Steigen (Her avbildet sammen med Audfinn 
Tjønneland), tilknyttet Institutt for biovitenskap 
ved Universitetet i Bergen. Ordstyrer var journalist 
Stein Sneve.

ÅPENT AKADEMI

Åpent Akademi var i jubileumsåret en serie fore- 
lesninger oppkalt etter personer som har satt  
sterke spor i akademiets historie. En av dem er 
Audfinn Tjønneland, professor i zoologi ved Univer-
sitetet i Bergen. En annen vikig støttespiller er den 
kjente, tyske filosofen Karl-Otto Apel. (Her avbildet 
med Lars E. Iversen i 2008.)

PROGRAM UNDER SOMMER-MELBU 2018

Det var Åpent Akademi på Neumanns Røykeri &  
Supperclub med Andreas Steigen (UiB), kalt 
«Trelldyrets fole i vår sivilisasjon». Foredraget om 
eselets rolle i utviklingen av vårt samfunn var ons-
dag 11. juli kl 17.00. Den tyske filosofen Karl Otto 
Apel ble hedret med Apelforelesninger torsdag 
12. juli i Melbu samfunnshus. Innledere var alle fra 
NTNU, filosof Siri Granum Carson, emeritus Helge 
Høibraaten og emeritus Audun Øfsi (bildet). 
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I forbindelse med trettiårsjubileet var det festkveld i 
Melbu samfunnshus lørdag 7. juli. Akademiet 
inviterte til konsertshow med sangkompaniet  
Randolfi Singing Waiters fra Edinburgh i Skottland, 
bestående av Diana Randolph (foran), Mark Calder, 
Sian Jones (i bakgrunnen) og Richard Lewis. 

JUBILEUMSFEST

Søndag 8. juli. var det kammerkonsert med 
Nidaros strykekvartett og musikalsk gjest Pat 
Manwaring som innviet det nye flygelet i  
Arbeideren. Kammermusikk har vært en viktig del 
av NAKVs program i 30 år. Musikerne bidro med 
høy kvalitet til stor begeistring for en fullsatt sal. 

KAMMERKONSERT

EI ÅPEN DØR INN I
MUSIKKEN

Ei åpen dør inn i musikken ble arrangert 
på Melbu skole lørdag 7. juli. Dette var et 
tilbud til musikkinteresserte barn og unge. 
Her kunne de komme for å prøve instrumen-
ter og møte profesjonelle musikere. Instruktører 
var cellist Synnøve Volden, pianist Pat Manwaring, 
fiolinist Ola Lindseth, saksofonist Arnulf Steinsvik og 
Birgitte Frendal på fløyte. 

Mark Calder
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Nidaros strykekvartett bestod av Ola 
Lindseth, Adrian G Selfjord, Synnøve 
Volden og Ole Wuttudal. Musikalsk 
gjest var vår kjære Pat Manwaring, til 
venstre i bildet. Pianist Pat Manwaring 
er veteran i Nordland Akademi. 
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MELBUKONFERANSEN 2018

NÆRINGSUTVIKLING I NORDOMRÅDENE - 
MED LOKALSAMFUNN SOM PLATTFORM
TIRSDAG 10. JULI

Hva forventer du av en stor bedrift i bygda 
di? Og hva venter den av deg? 

Nordland Akademi ønsket velkommen til 
konferanse og debatt om hvordan 
nærings- og samfunnsutvikling i nord- 
områdene kan skje - med et lokalsamfunn 
som plattform. Årets Melbukonferanse, kalt 
”Næringsutvikling i nordområdene- med 
lokalsamfunn som plattform”, bygde videre 

på fjorårets konferanse som hadde tittelen 
”Arktisk dialog - der folk bor”. 

Nordland Akademis egen Grete Ellingsen 
ledet konferansen. Ellingsen, tidligere stats-
sekretær for KMD og ordfører i Sortland,  
er selv fra Melbu. Hun har i en årrekke  
vært tilknyttet Nordland Akademi.

Grete Ellingsen

Grete Ellingsen åpnet konferansen etter-
fulgt av komponist og politiker Richard 
Lewis fra Skottland, som sang og spilte 
et nummer fra sitt siste stykke, ”The Edge 
of the World”. 

En rekke innledere belyste temaet fra 
ulike perspektiv. 

Center for High North Logistics 
v/direktør Kjell Stokvik 
Logistikk i Arktis, nye ruter for transport i 
nordområdene og behov for infrastruktur: 
havner, fiber, vei, flyplass og jernbane. 
Konsekvenser og muligheter

Arctic Economic Council Secretariat 
v/seniorrådgiver Bianca Maria Johansen
Muligheter og utfordringer ved 
næringsutvikling i Arktis

Tidligere byråd for kultur i 
Edinburgh, politiker og artist 
Richard Lewis
The edge of the world- living on the 
periphery of Europe

Lerøy Norway Seafoods AS 
v/Kai Jensen
Lerøy i lokal- og storsamfunn

Museum Nord 
v/direktør Geir Are Johansen
SKREI- i et nordområdeperspektiv

NAROM og Andøya Space Center 
v/direktør Odd Roger Enoksen 
Andøya- the european aerospace island

Studiesenteret.no v/adm.dir. Christin 
Kristoffersen
Bærekraftig kunnskapsutvikling og 
digitalisert læring for fremtidens borgere, 
arbeidsliv og næringsliv

Nord Universitet v/dekan Erlend Bullvåg
Utdanning i nordområdene - et spørsmål 
om tilgjengelighet, kvantum og kvalitet?

Nord-Norges Europakontor i Brussel 
v/direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen
Hvordan fremmes nord-norsk næringsliv i 
EU? - Hvordan vi bedre kan utnytte 
mulighetene som EØS-avtalen gir

PROGRAM
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Vokalist Kirsti Huke og fiolinist Ola Kvern-
berg inntok Tanken med respekt og und-
ring. De har spilt musikk i mange rom og 
konsertsaler. Dette ble en utfordring av de 
sjeldne, i følge Kirsti Huke: ”En konsert i et 
rom med så lang etterklang som i konsert 
tanken, skjer det på rommet sitt premiss. 
Musikken må formes på nytt.” 
Dette klarte de med glans.

Kirsti og Ola spilte fra sitt repertoar, både 
fra albumet «Rags & Silks», samt eget 
materiale, og det var såklart åpning for 
improvisason. Og det ble det! Musikerne 
koste seg stort i det særegne universet 
som ble skapt denne kvelden, og det  
samme gjorde publikum. 

Leif Egil Barth stod for lyd og scenografi.

TANKKONSERT

NEPTUN 
TIRSDAG 10. JULI

KONFERANSEN KONKLUDERTE MED 
ET MELBUSKRIFT

• Stemmer fra Nord er viktige som 
formidlere av historie, kunst, forskning, 
næring, miljø, forvaltning og bærekraft.

• Små samfunn kan gjennom kreativitet 
og samarbeid bidra til å få internasjonale 
kontakter i næringsliv og politikk. Bruke 
kulturen for å identifisere seg og 
posisjonere seg i verden.

• Storsamfunnet er avhengig av lokal-
samfunnets ressurser, engasjement og 
kunnskap, og samtidig må lokalmiljøet 
gjøre seg attraktivt for arbeidstakere. 

• Omdømme og kunnskapsspredning 
om/fra regionen, dens næringslivsaktører, 
ressurser og investeringspotensial må 
formidles i et internasjonalt marked.

• Nordnorsk næringsliv må delta på de 
arenaer som kan fremme vekstambi-
sjoner. Vi trenger å gå i samlet flokk for å 
fremme nordnorske næringsmiljøer. 

• Viktig med helhetlig, global tenkning om 
transport av ressurser. Norge kan ta en 
sentral rolle i arktisk logistikk av holistiske 
transportløsninger.

• Samarbeid og dialog må utvikles mel-
lom utdanningsaktører og næringsliv for å 
nå felles mål. Samarbeid må tenkes i øst-/
vest-sammenheng, ikke bare nord/sør. 

• Kulturen for utdanning må endres i 
Nordland. Flere må ta utdanning i regio-
nen for å opprettholde befolkningstall og 
kompetanse, slik at potensialet for bære-
kraftig verdiskapning nås.

Melbukonferansen startet med 
en minneverdig seilas med 
Nordlandsjekta Brødrene. 
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Etter Sommer-Melbu ble det satt opp 
Tanglab under NRKs Sommer-Åpent i 
Nyksund, torsdag 26. juli. 
Emma-Sofie Ellingsen, Marius Rindahl 
Steiro og Emma Endresen Olsen var 
med. De dyktige forskerspirene viste et 
eksperiment og identifiserte ulike tang 
og taretyper på direkten, sammen med 
Jenny Skavlan og Martin Giæver. Et 
stolt øyeblikk for Nordland Akademi! 

TANGLAB

FORSKERSPIRE
LAB NEPTUN 
ONSDAG 11. JULI

Kunnskap er inspirasjon til kreativitet og 
glede, særlig for målgruppen barn og 
unge. Prosjektet Tanglab ønsker på en 
lekende måte å inspirere unge forsker-
spirer til å bli mer bevisst på nære  
ressurser og hvilke muligheter som finnes. 

Deltakerne skal blant annet bli kjent med 
de vanligste tang- og tareartene, samt 
bruksområder og anvendelse, gjennom lek 
og læring.

Tanglaben var først i fjæra og så på laben 
sammen med fagansvarlig Tiu Similä, 

marinbiolog bosatt i Bø og Johan Brei-
nes fra Nordland Akademi. Pinnebrød 
og tarechips ble stekt på bål etter at de 
små forskerne hadde holdt styr på alle de 
forskjellige typene tang og tare som ble 
dratt på land. Særlig stor var begeistrin-
gen da Hadsel dykkerklubb dukket opp i 
bølgene med stortare fra dypet. 

Etterpå var det inn på Lab Neptun der 
deltakerne tok på seg labfrakk og briller. 
Vannkikkert og mikroskop ble også flittig 
brukt. 

I samarbeid med 
Museum Nord TANGLAB PÅ TV

SOMMERÅPENT, NRK
NYKSUND
TORSDAG 26. JULI
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I samarbeid med 
Museum Nord

Nordland Akademi har utviklet et tett  
prosjektsamarbeid med Museum Nord, blant 
annet gjennom felles satsing på å bygge opp 
Lab Neptun for barn og unge. 

Nordland Akademi har i 2016 og 2017 gjen-
nomført pilotprosjektet Tanglab. Museum 
Nord har i samarbeid med lokale skoler  
gjennomført prosjektet ”Fjæra på godt og 
ondt”. Formålet med begge prosjektene har 
vært å inspirere barn og ungdom til økt  
forståelse for havets ressurser, og økt  
interesse for vitenskap.

Med erfaringene fra begge prosjektene  
jobbes det for å utvikle et permanent viten-
senter for barn og unge. Lab Neptun bygges 
opp ved Neptun/Norsk Fiskeindustri- 
museum på Melbu, med støtte fra Spare- 
banken Nord-Norge.
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Artist Developers består av de London- og 
Bristolbaserte kunstnerne Rhiannon Evans, 
Alice Helps, Dr. Keir Williams, Joe Fair-
weather og Dr. Dave Meckin. Gruppen 
hadde med seg en student, Joshua  
Greenidge, fra Bristol University.

Artist Developers jobber tverrfaglig med 
bl.a. programmering, foto, komposisjon, 
skulptur og tegning i en felles kontekst.

Under Elvelangs 2018 fikk publikum opp-
leve to installasjoner som var et resultat av 
kunstprosjektet ”Light night Elvelangs”.
Den skapende prosessen som førte fram til 
installasjonene involverte mange mennes-
ker i lokalsamfunnet, i tillegg til kunstnerne 
selv. Alice Helps var kunstnerisk leder for 
gruppens bidrag i år.

NEPTUN ART SCIENCE LAB
KUNSTNEROPPHOLD MED
ARTIST DEVELOPERS (UK)
9.-16. SEPTEMBER
14. SEPTEMBER: ELVELANGS

10. september startet arbeidsuken for nok 
et kunstneropphold ved Neptun Art/
Science Lab, støttet av Nordland fylkes-
kommune og i samarbeid med Museum 
Nord. Denne gangen ble opp-
holdet koblet til Elvelangs og bekk-i- 
mellom på Melbu, koordinert av Kultur- 
samarbeidet i Vesterålen: En fantastisk ny 
arena for kunstnerisk utfoldelse, 
multinasjonal samhandling og et 
pulserende lokalsamfunn!

Neptun Art/Science Lab er et fysisk og 
teoretisk samlingsrom i skjæringspunktet 
mellom kunst og vitenskap. Første runde 
med kunstneropphold ble gjennomført i 
2016-17. Nærhet til historien, nærhet til 
samfunnet, til havet og naturen, har formet 
innholdet i oppholdene.

– Det folkelige engasjementet, og samtidig det
programmet som Nordland Akademi presenterer;
det er noe som går rett i mitt hjerte.

- kulturminister Trine Skei Grande

Kulturministeren (i midten) sammen med påtroppende 
styreleder Grete Ellingsen og avtroppende styreleder  
Kåre-Bjørn Kongsnes på Melbu torg.
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Det ble arrangert kunstverksted der 
deltakerne lagde lanterner. Elever ved 
Melbu skole og Hadsel videregående skole 
og fagskole var med. I tillegg var det en åpen 
workshop i andre etasje i Bakerigården. 

KUNSTVERKSTED

Til sist ble lanternene en del av en større installasjon: 
Light Night Elvelangs. I Kos&Amfi ble det satt opp 

et palletårn hvor lanternene ble utstilt. Digital kunst 
ble projisert på palletårnets utside. Inni tårnet 
var lanternene presentert, med sine personlige 
budskap.

LIGHT NIGHT ELVELANGS

Alice Helps (bildet) var kunstnerisk leder for prosjek-
tet, mens verkstedene ble ledet av Rhiannon 

Evans. Deltakerne skulle lage en liten skulptur i 
voks, et selvportrett. Skulpturen ble plassert i 
lanternen sammen med liten personlig tekst, 
skrevet av deltakeren, på vannbestandig voks-
papir. LED-lys ble satt inn i glasset for å lyse 
opp det lille selvportrettet. 
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Alice Helps jobbet fram en 
installasjon ved Melbo Hovedgård i 

samarbeid med Dave Meckin og Joe 
Fairweather. Materialene som ble brukt til 

å lage kunstverket var oljetønner, voks, vann, 
LED-lys og dukkebriller, i tillegg til digital kunst: 
Lys og lyd.

PROSESSEN

Lydverket ved Melbuelva var komponert av Dave 
Meckin, og inspirert av nordlyset kunstnerne fikk  
oppleve under oppholdet. 

På bildet ser vi Kier Williams som programmerer lys 
og lyd til projeksjon på palletårnet i Kos&Amfi. 

LED-lyslenker fra tønnene og ned i vannet i  
Melbuelva illuderte vann, og skapte en sammen-
heng mellom installasjonen og omgivelsene.

1800 mennesker gikk Elvelangs i 2018.

Alice Helps modellerer skulpturer i voks. Samme 
typen voks ble brukt på kunstverkstedene der 
deltakerne lagde lanterner.

Skulpturene hennes ble senket ned i olje- 
tønner. Betrakteren kunne ta på seg dykke-

maske og se under vann for å ta skulpturene i 
øyesyn. 
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Kunstverket Light night Elvelangs utgjorde senere 
en stor del av Alice Helps sin doktogradsutstilling i 
London i desember 2018.
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Fra Arkivet.

I Nordland Akademi sin 30 år lange historie er det 
mange store øyeblikk. Den 27. juli 1993 omtalte 
avisen ”Nationen” toppmøtet når Helmuth  
Schmidt, Kåre Willoch, Anette Thommessen og 
Johan Jørgen Holst besøkte Sommer-Melbu.
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www.facebook.com/NordlandAkademi/

www.instagram.com/nordlandakademi/

Chr. Frederiksens gt. 22
8445 Melbu

epost@nordland-akademi.no

www.nordland-akademi.no

NORDLAND AKADEMI 
FOR KUNST OG VITENSKAP




