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De fleste bilder er tatt av Odd Johan Forsnes 
Design: Nordland Akademi                                                                      
Forside: Sjablongdekor i sand. Land Art v/ Andrea Greenwood  
Trykk: Trykkman AS
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FORMÅLET MED ARBEIDET 
TIL NORDLAND AKADEMI

Grunnpilaren i stiftelsens 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 
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. 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 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 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 2019
 
Styret i Nordland Akademi er stiftelsens øverste organ.  
Styret hadde følgende sammensetning før rådsmøtet fredag 5. juli 2019:
Grete Ellingsen - Sortland - styreleder
Elsa Risjord - Melbu - nestleder 
Eli Rongved - Melbu  
Ola Øraker - Melbu 
Brynjulv Øverby - Melbu 
Synnøve Volden - Melbu 
Rayner Skare Lind - Melbu - (kommunal representant)

Varamedlemmer:
Kåre-Bjørn Kongsnes - Tromsø og Sortland
Edvard H. Iversen - Melbu og Bergen 
Pat Manwaring - Melbu og Tromsø
Oddgeir Finstad - Stokmarknes - (kommunal vararepresentant)

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap er lokalisert på Melbu i Vesterålen.
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Styrets sammensetning etter rådsmøtet 5. juli 2019:
Grete Ellingsen - Sortland - styreleder
Eli Rongved - Melbu - nestleder 
Elsa Risjord - Melbu  
Ola Steimoeggen - Melbu 
Gunnar Sandvin - Stokmarknes 
Synnøve Volden - Melbu 
Rayner Skare Lind - Melbu - (kommunal representant)
Fra oktober 2019: Troy Shields - Melbu - (kommunal representant)

Varamedlemmer:
Pat Manwaring - Melbu og Tromsø 
Edvard Iversen - Melbu og Bergen 
Kåre-Bjørn Kongsnes - Tromsø og Sortland 
Oddgeir Finstad - Stokmarknes - (kommunal vararepresentant)                                         
Fra oktober 2019: Ronny Johansen - Melbu - (kom. vararepresentant)
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RÅDET - en rådgivende funksjon for stiftelsen

Rådets sammensetning etter rådsmøtet 5. juli 2019: 
Ola Øraker - Melbu - (ordfører) 
Mona Sørensen - Stokmarknes - (varaordfører)

Rådet holdt sitt årsmøte 5. juli 2019 med påfølgende                   
rådskonferanse. Valgkomite 2019: Henning Aanes, Kirsten  
Peterssen Trasti og Arnulv Steinsvik.

ADMINISTRASJON 
 
Daglig leder Maria Johansen, ansatt i 100% stilling, jobbet 80% i 2019. 
Markedsfører Ragne Aronsen, ansatt i 50% stilling.  
Odd Johan Forsnes, prosjektmedarbeider, 50% stilling. 

Hadsel Frivilligforening leier lokaler hos NAKV i 1. etasje i Bakerigården.

Andreas Steigen - Bergen
Are Nylund - Bergen
Arnulv Steinsvik - Melbu 
Audun Øfsti - Trondheim
Barbro Fjellheim Holm - Sortland 
Einar Øverenget - Oslo
Frid Halmøy - Melbu
Gunhild Felde - Bergen
Gunn Fosse - Melbu
Harald Ribe - Bø i Telemark
Henning Aanes - Lillestrøm og Melbu
Håvard Rem - Notodden
Ingeborg Breines - Sigerfjord
Jon L. Pettersen - Hammerfest
Jörg-Wolfgang Jahn - Karlsruhe, Tyskland
Jørun Drevland - Sortland
Kirsten Peterssen Trasti - Melbu
Kjerstin Rabaas - Trondheim
Knut Erik Høiby - Borkenes
Knut Ljøgodt - Oslo
Kolbjørn Hoseth Larsen - Stokmarknes
Kristrun Sigurdardottir - Melbu
Lars Iversen - Melbu
Lars Saabye Christensen - Oslo

Nils Chr. Stenseth - Oslo
Per-Øyvind Tjeldnes - Melbu
Petra Jahn - Karlsruhe, Tyskland
Pål Christensen - Larvik
Pål Krüger - Stamsund
Reidar Bertelsen - Tromsø
Robert Hermansen - Tromsø
Siri Johnsen - Melbu
Steinar Jakobsen - Stokmarknes
Stein Sneve - Bodø
Svein Spjelkavik - Dverberg
Sylfest Lomheim - Kristiansand
Terje Hammerfjeld - Tromsø
Terje Steigen - Tromsø
Tim Challman - Stokmarknes
Tove Steinsvik - Melbu
Tore Johnsen - Chile og Melbu
Trude Drevland - Bergen
Vigdis Ervik - Melbu
Viggo Rossvær - Tromsø
Wenche Jacobsen - Tromsø og Bø
Åshild Pettersen - Bodø
Aaslaug Vaa - Oslo
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ØKONOMISK STØTTE

NAKV mottar offentlig driftsstøtte fra Kulturdepartementet og  
Hadsel kommune, og mottok i 2019 prosjektstøtte fra Nordland 
fylkeskommune, Kulturrådet, Fritt Ord, Universitetet i Tromsø 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 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 2019 har prosjektfokus fortsatt vært sjangeroverskridende
samtidskunst og ny musikk. Nordland Akademi fortsetter å utvikle et 
tett prosjektsamarbeid, blant annet gjennom Museum Nords SKREI 
Convention og vår felles Neptun Art/Science Lab.

Gjennom Neptun Art Science Lab, som berører både kunst og 
vitenskap, arrangerte vi tre kunstneropphold i 2019.    
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NAKV har gjennom gjeldende strategiplan 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.
             
AKTIVITETER OG HENDELSER I DRIFTSÅRET 2019

• Tirsdag 22. januar, Hadsel kirke:                                                       
Foredraget Ole Tobias Olsen - samfunnsbyggeren som var Hadsel 
kirkes første organist ved Ivar Roger Hansen, direktør ved Ringve  
Museum i Trondheim.

• Fredag 22. februar, Arbeideren, Melbu:
Konserten Velkommen, Regine med landsdelsmusikerne Runa 
Bergsmo og Ann-Sofi Godø. Konsertforestilling om forfatter Regine 
Normann.
 
• Torsdag 25. april, Sortland Museum:  
Foredraget Vandreren, bonden og samene i Hamsuns Nordland 
ved universitetslektor Andreas Lødemel (UiT). Dagen etter holdt 
Lødemel  skoleforedrag på Hadsel videregående skole og fagskole, 
Stokmarknes.

• 3.-12. mai, Neptun Art/Science Lab:
Kunstneropphold med Einy Åm-Sparks, Tyler Sparks, Magnar Åm,
Geir Petter Hjorthol, Andreas Barth og Sabine Popp. Inkludert åpent 
kunstermøte, og studietur til Nyksund med omvisning ved Nyksund 
Retreat AS. 
 
• Torsdag 9. mai, Melbo hovedgård: 
Foredraget Bli kjent med våre nordlige korallrev - vakre, men sårbare 
ved marinbiolog Kjersti Eline Tønnesen Busch, kunnskapsbedriften 
SALT i Svolvær.

• Mandag 27. og tirsdag 28. mai: Avimore og Inverness, Skottland. 
Daglig leder Maria Johansen deltok på konferansen ”Strenghtening 
communities conference” og holdt innlegg om kultur, arv og 
samfunnsoppdrag, sett i sammenheng med digitalisering, økonomi og 
turisme.
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• Torsdag 11. juli, Lab Neptun og fjæra innerst i Sjøgata: 
Tanglab. Ane Oline Roland og Emil Røthe Johannessen, 
kunnskapsbedriften SALT, Lofoten.

• Torsdag 11. juli, Melbu samfunnshus: Utvalgt - en forestilling om      
Kirsten Flagstad. Skuespiller Nina Bendiksen.
                      
• Mandag 2. september, Neptun sildeoljefabrikk og Melbo hovedgård: 
Kunstnerne Hannah Woodside og Shane Donaldson besøkte Melbu i 
forbindelse med kunstneroppholdet sitt under Skrei Convention.           

• Mandag 23. september - 6. oktober: Kunstneropphold, Neptun Art/
Science Lab. Mia Harris og Andrea Greenwood (UK).                                 

• Fredag 27. september. Skoleforedrag om Brexit ved Mathias        
Rongved, seniorrådgiver (UD). Hadsel videregående skole og fagskole, 
Stokmarknes, og Sortland videregående skole.

 
 

• Lørdag 28. september, Melbu skole: Lørdagsforedrag om Brexit ved 
Mathias Rongved. 

• Fredag 16. oktober: Skrei Convention Colloquium. Melbo 
Hovedgård, NAKV og Neptun sildeoljefabrikk. Arbeidsmøte og 
presentasjoner.
 
• Torsdag 24. oktober, Hadsel kirke: Foredrag om kirkehistorie i  
Vesterålen med Reidar Bertelsen og Johan Borgos. Foredraget ble 
også holdt i Øksnes og på Sortland. Samarbeid med Museum Nord. 
 
• Tirsdag 10. desember: Sortland Museum. Skoleopplegg for 7. trinn 
ved Melbu skole. Besøk på utstillingen Seabed.

• Lørdag 15. juni, Konserttanken, Norsk Fiskeindustrimuseum: 
I mørket hviler lyset. Konsert med vesterålskoret Kammerpikene. 
Nordland Akademi var medarrangør.
                 
• Fredag 5. juli, Arbeideren, Melbu:  
Musikkforestillingen Den siste viking. Dramatisering av Johan    
Bojers roman. Tore B. Granås (skuespill), Synnøve Volden (cello) og 
Knut Anders Vestad (piano). Turnéteateret i Trønderlag. 
 
• Lørdag 6. juli, Torgscenen: Pop og politikk i periferien. Samtale 
med Dag Kajander. Et arrangement i forbindelse med Klasse-
kampens sommerturné. 
 
• Lørdag 6. juli, Barnetanken, Norsk Fiskeindustrimuseum:
Musikklab. Rytme, musikk og dans med Andreas Barth, 
Geir Hjorthol og Einy Åm-Sparks. 
 
• Lørdag 6. juli, Arbeideren, Melbu: Kammerkonserten 2019. 
Konsert med Ssens Trio, bestående av Sølve Sigerland (fiolin), 
Henninge Landaas (bratsj) og Ellen Margrete Flesjø (cello).

• Søndag 7. juli, Melbu samfunnshus: Åpent Akademi.  
Foredrag om Kunstneren Espolin Johnson ved Malin Overholth,  
konstituert enhetsleder, Galleri Espolin / Museum Nord.
Hageselskap i Melbo hovedgård med blant andre Ssens Trio.

• Tirsdag 9. juli, Melbu samfunnshus: Torsk, høsting, klima og olje. 
Foredrag ved prof. Nils Chr. Stenseth (UiO).  
 
• Onsdag 10. juli, Melbu samfunnshus: Foredragsserie.
Strømninger i Europa og nordområdene. Kunsthistoriker Renate 
Rivedal, prof. Thomas Hylland Eriksen og samfunnskommentator 
Harald Stanghelle.  

• Onsdag 10. juli, Konserttanken, Norsk Fiskeindustrimuseum:  
Tankforestillingen Ein ordlaus song om mennesket og havet. Neptun 
Art/Science Lab.
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NORDLAND AKADEMI TAKKER
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OLE TOBIAS OLSEN - SAMFUNNBYGGEREN SOM VAR 
HADSEL KIRKES FØRSTE ORGANIST

FOREDRAG I HADSEL KIRKE
IVAR ROGER HANSEN
TIRSDAG 22. JANUAR 2019

Ivar Roger Hansen, direktør ved Ringve 
museum holdt foredrag om Ole Tobias 
Olsen (1830-1924) og hans lange og 
mangfoldige liv som en framsynt 
samfunnsbygger. De fremmøtte fikk høre 
om da Ole Tobias Olsen var lærer og 
organist i Hadsel, fotograf, ingeniør, 
salmedikter, samler av eventyr, sagn og 
folkemelodier i tillegg til prest og ordfører i 
Hattfjelldal i Nordland. 

Folkesanger Sigrid Randers-Pehrson 
opptrådte med sanger samlet inn av 
Olsen.

Etter foredraget kunne publikum se 
fotografier av Ole Tobias Olsen fra siste 
del av 1800-tallet, i prestegården ved 
kirka.           

Ivar Roger Hansen er en norsk dirigent 
og kulturadministrator. Han arbeidet i en 
årrekke som dirigent og musikkpedagog 
i Mo i Rana. Han har vært tilsatt som 
avdelingsleder ved Nasjonalbibliotekets 
avdeling i Rana og vært leder for Petter 
Dass-museet i Alstahaug. I perioden 
2005-2009 var Hansen nestleder i Norsk 
kulturråd.

Arrangementet var en del av programmet 
til Solmøte 2019, og er et samarbeid 
mellom Nordland Akademi for Kunst og 
Vitenskap, Hadsel kulturminnepark,  
Hadsel kirke og Lekang ski- og bygdelag.

VELKOMMEN REGINE

KONSERTFORESTILLING I ARBEIDEREN 
ANN-SOFIE GODØ OG RUNA BERGSMO
FREDAG 22. FEBRUAR 2019

Publikum fikk oppleve en rørende
konsertforestilling med Ann-Sofie Godø og 
Runa Bergsmo, som spilte og fortalte om 
den unge Regine Normann. 

Det mange vet om Regine Normann er 
at hun skrev 18 bøker. Langt færre har 
hørt om hennes dramatiske oppvekst og 
ungdomstid i Bø i Vesterålen og Breivika 
utenfor Harstad, på 1870- og 80-tallet. 

Godø og Bergsmo ble fascinert av 
en skikkelse som opplevde så mye 
vanskeligheter i sitt tidlige liv og allikevel 
reiste seg og ble til Nord-Norges første 
kjente kvinnelige forfatter.  

Mye av forfatterskapet til Regine Normann 
er forankret i barndommen. Hvordan har 
barndomsårene formet kvinnen som tidlig 
søkte ro og trøst i skriving, men som først 
40 år gammel fikk lov til å ta utdanning og 
endelig kunne kalle seg forfatter? 

Runa og Ann-Sofie gikk inn i hennes 
historie og levendegjorde hendelsene som 
preget den unge Regine, eller Sina som 
hun ble kalt. Det dramatiske ble fremhevet 
med vakker musikk. Marit Adeleide 
Andreassen har vært med på å utforme 
manus og regi. 

Forestillingen var produsert av Kultur i 
Troms, og Arbeiderens venneforening 
holdt åpen kafé. 
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VANDREREN, BONDEN OG SAMENE I 
HAMSUNS NORDLAND

Andreas Lødemel besøkte Vesterålen med 
sitt foredrag om Hamsuns forfatterskap.

I Knut Hamsuns Pan (1894) finner vi de 
vakreste skildringene av våren i Nordland 
som er gjort. Ingen som har lest romanen, 
kan glemme løytnant Glahns poetiske 
naturfølelse. Men kanskje glemmer vi lettere 
at under overflaten i dette vakre, finnes 
det noe truende og nærmest demonisk? 
Hva betyr Nordlandsnaturen for Hamsuns 
hovedpersoner – og hvordan passer 
samene inn i Hamsuns Nordlanslandskap? 

Hamsun er har i sin diktning kommet 
med rasistiske formuleringer om samene, 
særlig i Markens grøde (1917). Under 
foredraget ble det vist bilder fra den første 
filmatiseringen av Hamsuns Pan, som ble 
spilt inn på Melbu i 1922.
 
Andreas Lødemel er universitetslektor 
i norsk litteratur ved Institutt for 
lærerutdanning og pedagogikk på UiT. 

Arrangementet var et samarbeid mellom 
NAKV og Sortland Museum, med støtte fra 
Den kulturelle skolesekken. 

FOREDRAG VED ANDREAS LØDEMEL 
SORTLAND MUSEUM, TORSDAG 25. APRIL 2019
HADSEL VGS, STOKMARKNES, FREDAG 26. APRIL 2019

Elise Nordgaard, Seksjonsleder for norskfaget 
ved Hadsel videregående skole og fagskole 
og Andreas Lødemel, Universitetslektor ved Universitetet i Tromsø
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Seks musikere og kunstnere med tilknytning til 
Volda og Bergen kom på sitt første kunstner-
opphold i regi av Neptun Art/Science Lab 
3.-12. mai. Nordland Akademi ønsket alle 
velkommen til et uformelt kunstnermøte på 
Neptun lørdag 4. mai, ved bålpanna utenfor 
Neumann´s Røykeri & Supperclub. 10. mai dro 
vi på omvisning i Nyksund

Deltakende kunstnere: Andreas Barth 
(perkusjon, elektronikk), Geir Petter Hjorthol 
(trompet, stemme mm), Magnar Åm (piano, 
glassharpe, stemme, mm), Tyler Sparks 
(filmfotograf), Einy Åm-Sparks (danser og 
koreograf) og Sabine Popp (kunstner og 
stipendiat ved UiB). De var her for å forberede 
og jobbe fram tankforestillingen Ein ordlaus song 
om mennesket og havet som ble framført under 
Sommer-Melbu 2019.

NEPTUN ART/SCIENCE LAB VÅREN 2019

I samarbeid med 
Museum Nord
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VÅRE NÆRE
KALDTVANNSKORALLER

FOREDRAG VED 
KJERSTI ELINE TØNNESEN BUSCH 
MELBO HOVEDGÅRD
TORSDAG 9. MAI 2019

Marinbiolog Kjersti Eline Tønnesen Busch 
fra kunnskapsbedriften SALT i Svolvær 
holdt foredraget Bli kjent med våre 
nordlige korallrev - vakre, men sårbare. 

Det er mer enn tusen korallrev langs 
kysten av Norge, og noen av de største 
og flotteste finner vi utenfor Vesterålen. I 
disse revene lever mer enn 1500 arter, fra 
små mikroorganismer til store fisker. 

Prosjektet «Fate of cold-water coral 
reefs – identifying drivers of ecosystem      
change», som ble avsluttet i 2018,        
undersøkte korallrevene sommeren 2016. 
Internasjonale forskere på forsknings-   
fartøyet G. O. Sars var målløse da bilder 
fra dypkorallrev i Hølla utenfor Myre 
dukket opp på skjermene. – Å se så 
mange og sterke farger er helt utrolig, 
det er som en regnskog der nede, sa 
toktleder Tina Kutti til Bladet Vesterålen 
den gang.

Revene er observert og undersøkt av en 
ROV undervannsrobot. Detaljerte bilder 
fra havbunnen viser fargesterke bilder 
av anemoner, sjøtrær, sjøstjerner og fisk, 
et mangfold av liv som i rev på sydlige 
breddegrader.

«Fate of cold-water coral reefs – 
identifying drivers of ecosystem change» 
ble ledet av Havforskningsinstituttet og 
finansiert av Norges forskningsråd. SALT 
er ansvarlig for den populærvitenskapelige 
formidlingen. 

Kjersti Eline Tønnesen Busch har        
doktorgrad i akvakultur fra Universitetet 
i Tromsø, med fagekspertise innen 
torskeoppdrett. Kjersti etablerte SALT i 
2010 sammen med Kriss Rokkan Iversen. 
Den prisbelønte kunnskapsbedriften i 
Svolvær har høy faglig kompetanse om 
marine økosystemer, kystnæringer og 
entreprenørskap – med spisskompetanse 
på nordlige problemstillinger. 
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PROGRAM UNDER SOMMER-MELBU 2019

DEN SISTE VIKING

MUSIKKFORESTILLING
ARBEIDEREN
FREDAG 5. JULI 2019

Det var fullt hus under musikkforestillingen 
Den siste viking. Dramatiseringen med 
skuespill, piano og cello var basert på 
Johan Bojers berømte bok, og slo an 
hos et begeistret publikum. Interessen 
for Bojers historie om lofotfisket er stor 
langs hele vår langstrakte kystlinje. Det var 
Turnéteateret i Trøndelag som stod bak 
produksjonen.

Medvirkende: 

Tore B. Granås – skuespiller ved Turnéteatret i Trøndelag
Knut Anders Vestad – komponist og organist, ansatt ved NTNU – Institutt for musikk 
Synnøve Volden - cellist, kjent fra Nidaros strykekvartett, og som driver av konsertserien Hadsel live.
Nora Evensen – dramatisering og regi     
Produsert av Turnéteatret i Trøndelag

KAMMERKONSERTEN 2019 MED SSENS TRIO

ARBEIDEREN
LØRDAG 6. JULI 2019

Ssens trio spilte kammermusikk i verdensklasse på Melbu. Trioen ble startet i 2014 av 
tre fremtredende musikere med lang fartstid i internasjonalt musikkliv.

Trioen består av Sølve Sigerland (fiolin),  
Henninge Landaas (bratsj) og Ellen 
Margrete Flesjø (cello). Sigerland 
og Flesjø spilte flere ganger 
under Sommer-Melbu på 
1990-tallet, da med Grieg Trio. 
Sølve Sigerlands forhold 
til Vesterålen er preget av 
farens familietilhørighet til 
stedet  Sigerland i Øksnes 
Vestbygd. 

Musikerne bød på seg 
selv i ulike omgivelser.
De gav oss musikk fra 
Ludvig van Beethoven, 
Ernst von Dohnányi og
Johan Kvandal.
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MUSIKKLAB

FOR BARN 6-12 ÅR 
BARNETANKEN, NORSK FISKEINDUSTRIMUSEUM
LØRDAG 6. JULI 2019

Rytme, musikk og dans med Andreas Barth, Geir Petter Hjorthol og Einy 
Åm-Sparks. Her fikk deltakerne finne lyder i ting rundt seg, oppleve de tre 
tankene på Neptun, lære om musikkens grunnlover, lage rytmer sammen, 
blåse i slanger og rør, dælje på oljefat eller bare være stille. Seansen ble 
avsluttet med en liten forestilling som barna og instruktørene satte opp 
sammen. 
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KUNSTNEREN ESPOLIN JOHNSON

ÅPENT AKADEMI
FOREDRAG VED MALIN OVERHOLTH 
MELBU SAMFUNNSHUS 
SØNDAG 7. JULI 2019

Konstituert enhetsleder Malin Overholth ved Museum Nord og Galleri Espolin i
Kabelvåg, holdt foredraget Kunstneren Espolin Johnson. Publikum fikk se utdrag 
fra Det var alltid en lengsel... (2006), en dokumentarfilm om og med Kaare Espolin 
Johnson av Kine Aune. 

Foredraget ble introdusert av journalist Stein Sneve, som også ledet spørsmåls-
runden i etterkant. Kaare Espolin Johnson har illustrert bøker som Vett og uvett 
(1942), Den siste viking (1972) og Ringelihorn (1967). Kunstneren har også 
utsmykket hurtigruteskipet MS Harald Jarl. Nærmere førti av hans malerier henger 
på Nasjonalmuseet. Overholths foredrag brakte oss nærmere denne betydningsfulle 
kunstneren for Nord-Norge.

Kaare Espolin Johnson: Lysbroen (utsnitt) © Galleri Espolin
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FOREDRAG VED NILS CHR. STENSETH
MELBU SAMFUNNSHUS 
TIRSDAG 9. JULI 2019

Den kjente professoren Nils Chr. Stenseth (UiO) 
foredro om hvordan torsken påvirkes av varia-
sjoner i klimaet, og hvordan den påvirkes av 
beskatning, både utenfor Lofoten og Vesterålen og 
i Barentshavet. Dette ble satt inn i diskusjonen om 
hvordan  oljeutvinning vil påvirke torskebestanden. 

Professor Nils Chr. Stenseth er en norsk økolog 
og evolusjonsbiolog. Han har fått mange priser og 
utmerkelser for sitt arbeid i inn- og utland, blant 
annet Norges forskningsråds pris for fremragende 
forskning, og Forskningsrådets formidlingspris. 
Stenseth var leder av Centre for Ecological and 
Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i 
Oslo fram til høsten 2018. 

Vi serverte fiskesuppe før foredraget. Journalist 
Stein Sneve introduserte foreleseren og ledet 
spørsmålsrunden etter foredraget.

Foto: Terje Heiestad

TORSK, HØSTING, KLIMA OG OLJE
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Thomas Hylland Eriksen
Foto: Kristian Dale

FOREDRAGSSERIE
MELBU SAMFUNNSHUS
ONSDAG 10. JULI 2019

STRØMNINGER I EUROPA OG NORDOMRÅDENE
I vårt forelesningsprogram ble det igjen lagt til rette for samfunnsaktuell dialog på et lite 
sted der man kan stille store spørsmål. I år tok vi for oss strømninger internasjonalt. 

Foredragene startet med et kunsthistorisk innlegg fra 
Renate Rivedal, som har master i Kunsthistorie (UiB). 
Hun snakket om Nikolai Astrup (1880–1928), som 
heimstadkunstner og internasjonalist.

Harald Stanghelle innledet sitt foredrag med å si 
at forskjellene mellom det internasjonale og det 
lokale er så og si utvisket i vår tid. Han trakk opp 
fire strømninger i politikken som han mener setter 
preg på samtiden. Det første er identitet. En minoritet, 
eliten, uten stedsidentitet styrer over majoriteten, som 
har en sterk gruppefølelse og er knytta til et sted. 
Majoriten føler seg truet av minoriteten. Andre viktige 
strømninger er voksende populisme, hatprat og 
«fake news». Han avsluttet med å si at det tar ti 
ganger mer energi å tilbakevise tøvet, som å 
produsere det.

Harald Stanghelle har vært redaktør i Dagbladet og 
Aftenposten og har vunnet en rekke priser.

For professor i sosialantropologi, Thomas Hylland 
Eriksen (UiO), er miljøspørsmålet viktig. Han tok til dels 
opp de samme tingene som Stanghelle; kompleksiteten 
i vår verden og avstanden til beslutningstakerne vokser, 
og fører til at folk søker til forenklede svar. Men hans 
hovedfokus lå på tynt befolkede nordområder, som 
ligger politisk perifert, med et utsatt næringsliv og 
med skjøre økosystemer.

For å bygge bro mellom globalisme og lokalisme 
ser Hylland Eriksen en alternativ vei; å bygge det 
han kaller en økologisk identitet. Å erkjenne at vi 
er en del av omgivelsene enten det er den lokale 
skogen eller verdenshavene.

Det var kunstneriske innslag ved Geir Petter Hjorthol 
(trompet), Magnar Åm (piano), Andreas Barth (perkusjon), 
Einy Åm-Sparks (dans), samt Synnøve Volden (cello) og Pat Manwaring (piano).
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TANKKONSERT
KONSERTTANKEN, NORSK FISKEINDUSTRIMUSEUM 
ONSDAG 10. JULI 2019

EIN ORDLAUS SONG OM MENNESKET OG HAVET

Tankforestillingen var en del av Neptun Art/Science Lab 2019
 Kunstnerne som har bidratt: 

Geir Petter Hjorthol - trompet, fløyte og stemme
Magnar Åm - piano, fløyter og rør

Andreas Barth - perkusjon 
Einy Åm Sparks - dans

Tyler Sparks - film- og videokunstner
Sabine Popp - visuell kunstner

En øredøvende stillhet fylte tanken 
denne kvelden. Historiske bilder fra 
en svunnen tid for over netthinnen og 
veggene sammen med meditative lyder 
og bevegelser. En skjør folketone fra 
Vesterålen spilt på krystallglass, så på 
piano, tok oss gang på gang tilbake til 
denne verden. Og danseren viste vei. 
Kunstneriske uttrykk setter spor, men 
selv disse er forgjengelige. Derfor ble 
plastskrotet som var med på å skape 
kunsten, prentet inn i minnet som det 
som ligger igjen etter oss. 

«Alle de ulike kunstuttrykkene sammen, 
bølger mot publikum i det runde 
rommet, bare opplyst av levende 
lys, samt film og foto på veggen bak 
kunstnerne, musikerne og danseren. 
Hun er Mennesket vi kan følge med 
øynene. Musikken følger vi med ørene. 
Fra alle steder. Fabrikken på Neptun 
er som et digert minne om noe som 
engang var, rett der ute er storhavet. 
Neptun blir symbol på folks forhold 
til naturen her på kysten», skrev 
Bladet Vesterålen i sin anmeldelse av 
konserten.
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I samarbeid med 
Museum Nord

TANGLAB

Nordland Akademi hadde igjen en fulltegnet Tanglab under Sommer- Melbu. 
Denne gangen ledet av Ane Oline Roland og Emil Røthe Johannessen fra 
kunnskapsbedriften SALT i Lofoten. De to arrangerte kreative aktiviteter inne og 
ute. På Neptun ble det vist tang- og tareshow, etterpå ble det tur i fjæra med quiz 
og hvor havets delikatesser ble tilberedt, som unge ganer fikk prøve seg på.

Ane Oline Roland har master i psyk-ologi fra NTNU i Trondheim. Hun har fokus 
på mennesket sitt forhold til klima og miljø, og veien fra kunnskap til miljøvennlig 
adferd. Emil Røthe Johannessen har bachelor i geografi og master i økonomisk 
geografi fra NTNU. Han er opptatt av næring og utvikling, kombinert med 
bærekraft og økonomi. Begge er fra Harstad og har sitt arbeidssted på Ramberg 
i Lofoten.

Prosjektet Tanglab er en del av Lab Neptun, og et samarbeid med Museum Nord.

LAB NEPTUN OG FJÆRA INNERST I SJØGATA
ONSDAG 10. JULI 2019
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Soloforestillingen med den nordnorske 
skuespilleren Nina Bendiksen ga et  
nærbilde av mennesket Kirsten Flagstad. 

I et univers av minner og lydopptak 
fortalte Flagstad historier fra sitt liv. 
Fortellingen bevegde seg i tid og rom 
med skuespiller Nina Bendiksen i rollen 
som Kirsten Flagstad. 

Bladet Vesterålen skrev: «En times tid 
torsdag kveld var Kirsten Flagstad tilbake 
på Melbu for å gi 40 mennesker et 
gripende møte. (...)Flagstad i Bendiksens 
skikkelse er tilstede med et stillfarent, 
intenst nærvær i oppsummeringen av et 
liv, mens vi aner hvilket trykk som tidvis 
sperres inne bak en selvkontroll av jern».

Nina debuterte som skuespiller i 1992, 
og har siden jobbet ved Oslo Nye Teater, 
Hordaland Teater, Hålogaland Teater og 
Nordland Teater. Hun har turnert med 
argentinske musikere og gitt ut cd med 
tango på nordnorsk. Nina Bendiksen 
har også spilt i film og TV – blant annet 
i rollen som Vivian i NRKs dramaserie 
Himmelblå.

Forestillingen «Utvalgt – en forestilling om 
Kirsten Flagstad» ble utviklet i samarbeid 
med regissør og manusforfatter Einar 
Bjørge. Oddbjørn Skeie var tekniker på 
forestillingen i Melbu samfunnshus.

UTVALGT - EN FORESTILLING OM KIRSTEN FLAGSTAD

TEATER MED NINA BENDIKSEN
MELBU SAMFUNNSHUS
TORSDAG 11. JULI 2019
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Vennskapsmarkering ved Bankplassen asylmottak

HOME SWEET HOME / HJEM KJÆRE HJEM

ARTISTS IN RESIDENCE, NEPTUN ART/SCIENCE LAB
23. SEPTEMBER - 6. OKTOBER 2019

De London-baserte kunstnerne Mia 
Harris (t.v.) og Andrea Greenwood (t.h.), 
var på besøk i Vesterålen og Lofoten i 
september. Målet er at kunstnerne om 
ett år skal komme tilbake og avslutte 
prosjektet, og i mellomtiden vil de 
holde kontakt med Melbusamfunnet. 
Prosjektfokuset omhandler kultur og 
identitet, det å høre til. 

Oppholdet ble farget av møter med 
både mennesker, natur og kultur. 
Arbeidstittelen på oppholdet ble: 
Home Sweet Home / Hjem kjære hjem. 
Kunstnerne fikk komme inn i arkivet til 

Museum Nord, der de blant annet ble 
inspirert av Henning Welfords (1852-
1921) orginale sjablonger. Kunstnerne 
holdt workshop på Melbu skole, der 
de tok inn elementer fra Welfords 
dekormaling. De har møtt lokale lag og 
foreninger og besøkt andre kunstnere i 
området. Og kanskje gjorde møtet med 
asylsøkere bosatt ved Bankplassen 
asylmottak sterkest inntrykk, noe som 
resulterte i installasjonen Time Doesn´t 
Stand Still, vist senere i november.
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This work is a collaboration with a number 
of incredible brave women – a mother,
a journalist, a fitness instructor, a student 
and an artist. They are also asylum seekers 
who have had to flee their countries due 
to fear of persecution, war or violence. 
Now in Norway their lives have been put 
on hold, stripped of any agency they play 
a desperate waiting game while a system 
decides their fate.

Film på lerret: Time doesn´t stand still, av kunstneren 
Andrea Greenwood. Vist i november 2019:

The work examines this fragile position 
and the immense inner strength required
to keep going. Time doesn’t stand still (2019)
was created during a residency period in 
September at Nordland Akademi - Melbu.
The work was developed during a workshop with artists 
Andrea Greenwood (UK) Mia Harris (UK) and the refugee 
community based in Melbu. This work would not exist without 
the generosity, openness and determination of the women 
who contributed and shared their stories with us.
    
          -Andrea Greenwood



44 45

BREXIT - BAKGRUNN, STATUS OG KONSEKVENSER
FOR NORGE

FOREDRAG VED MATHIAS RONGVED
MELBU SKOLE
LØRDAG 28. SEPTEMBER 2019

Nordland Akademi ønsket lørdag 28. 
september velkommen til foredrag om 
brexit i Melbu skoles aula.

Det er mer enn tre år siden Storbritannia 
i en folkeavstemning stemte for å 
forlate EU. Avtalen som skal sørge 
for at dette skjer på en ryddig måte, 
ble vinteren og våren 2019 nedstemt 
tre ganger i det britiske Underhuset. 
Brexit ble så utsatt til 31. oktober. 
Uansett utfall – «deal» eller «no deal» 
– vil brexit få konsekvenser for Norge. 
I dette foredraget redegjorde Mathias 
Rongved fra UDs brexit-gruppe, om 
status for forhandlingene mellom EU  og 

Storbritannia, hvilke konsekvenser det 
får at et medlemsland forlater EU, og 
hva som gjøres for at Norge skal være 
best mulig forberedt på brexit.

Mathias Rongved (f. 1982 på Stok-
marknes) ble tatt opp på Utenriks-
departementets aspirantkurs i 2009 og 
har tjenestegjort i Oslo, Kabul, Roma og 
Brussel. Det siste året har han arbeidet 
med brexit i seksjon for EØS og 
Schengen i UD. Han har en mastergrad 
i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
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SKREI CONVENTION

NESSEKONGENS MÅLTID

SKREI CONVENTION COLLOQUIUM
KABELVÅG OG MELBU
FREDAG 11. OKTOBER 2019

PERFORMANCE MIDDAG
LOFOTEN MUSEUM, KABELVÅG
MANDAG 14. OKTOBER 2019

Kunstnerduoen Hannah Woodside og 
Shane Donaldson fra Nord-Irland, 
vartet opp med en velsmakende, 
spennende og uvant performance-
middag på Lofoten Museum. 

Ved å utforske tørrfisk sammen med 
andre eksklusive ingredienser ble 
deltakerne med på å feire en av Norges 
mest kjente eksportvarer sin betydning 
i å forme sivilisasjoner og kulturer rundt 
om i verden. 

Kunstneroppholdet var en del av et 
internasjonalt samarbeid mellom 
Norge, Portugal og Italia, 
ledet av Museum Nord.

På bildet (f.v.) Camilla Crosta - Museum Nord (IT/UK), Hannah Woodside - Artist (UK), Dani Burrows - Delfina Foundation (UK), Alessio Trevisani - Dance Coreographer (IT/GR), Nuno Costa - Partner (PT), Anna Vermehren - Project 
Manager, SKREI Convention (DE), Shane Donaldson Artist (UK), Ricardo Marquez - Chef (PT), Nafsika Papachardampous - University of London (GR/UK), Malin Overholth - Museum Nord (NO) og Maria Johansen - NAKV (NO).

Nordland Akademi har vært med som 
samarbeidspartner i SKREI Convention 
- kunstneropphold, norsk del. 
Her var vi vertskap for en delegasjon 
kunstnere og akademikere på 
arbeidsmøte i forkant av SKREI 
Convention Conference i Kabelvåg.



48 49

SORTLAND MUSEUM, TIRSDAG 22. OKTOBER 2019
KOMMUNESTYRESALEN PÅ MYRE, ONSDAG 23. OKTOBER 2019
HADSEL KIRKE, TORSDAG 24. OKTOBER 2019

KIRKEGEOGRAFIEN I VESTERÅLEN

I 2018 fikk historikeren Johan Borgos og arkeo-
logen Reidar Bertelsen en bevilgning fra professor 
Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds Legat til 
støtte for et arbeid med problemstillinger knyttet til 
Vesterålskirkene og deres samfunnsrolle.

Dette arbeidet er ikke av teologisk art, det er 
kirkegeografien og betydningen denne har hatt for 
utforming av samfunnsorganisasjonen i Vesterålen, 
som er det viktigste temaet. 

Foredragsholderne mener dette er et viktig 
tema fordi kirkegeografien er en del av den 
historiske bakgrunnen for debatten om revisjon av 
kommuneinndelinga i regionen. En annen grunn er 
at det som nå er Vesterålen prosti, er av de mest 
interessante provinser av Norges kirkeorganisasjon, 
i et historisk perspektiv. For eksempel, hvor finner vi 
gårdskirker, og hvorfor?

- Hvem vil grave videre? spør Borgos og        
Bertelsen.

Foredraget var en del av en serie foredrag om 
emnet, og et samarbeid mellom NAKV og Museum 
Nord.Johan Borgos

Reidar Bertelsen

SEABED

LAB NEPTUN OG SEABED
SORTLAND MUSEUM
TIRSDAG 10. DESEMBER 2019
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Den 10, desember var 7. trinn ved Melbu skole på utstillingen SEABED ved 
Sortland Museum. Elevene fikk et bredt undervisningsopplegg som omfattet alt fra 
forsøk på laben til visuelle inntrykk av plastproblematikken i havet, artsbestemmelse 
og orientering i undervannskart. Kurator Ane Høyem og Marianne Hansen ved 
Museum Nord /Sortland Museum loset ungdommene gjennom den tankevekkende 
og visuelt sterke utstillingen.
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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


