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Innledende ord

Utstillinger og prosjekt
–
Januar: Krigsbarn – en utstilling om barn med norsk mor og tysk far
etter andre verdenskrigen.
–
Februar: Wergelands barn – utstilling om jødisk liv i Norge fram til 1945
–
Juli/august: Per Lillegård-utstilling: en fotoutstilling med bilder fra
Helgeland mest fra 1950- og 1960-tallet. På Vollastua.
–
August/september: Arbeidsliv på Helgeland – utstilling fra
fotokonkurranse arrangert av Helgeland Museum i 2011. I Det lille Galleriet.
–
September: Foreningsliv i Vevelstad – utstillingen er en markering av
kulturminneåret 2012. Vises på coop-kafeen 05.09.-08.09.12.
–
November: Den glemte konflikten – en fotoutstilling om livet i
flyktningleir i Algerie/ Saharawienes liv i flyktningleir.

Arrangement o.l.
–
12. juni: Farge garn, opplegg for skolen, 1.-4. klasse.
–
Sommeråpning 17. juni.
–
Sommerdag, en sommerdag med gruppekonkurranse, medaljer og
matsalg, 8. juli.
–
09. desember: Adventsarrangement.
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Kurs, møter o.l.
Her skal ikke hvert eneste møte listes opp. I stedet gis en oversikt over kurs,
prosjekt o.l. som medførte større møtevirksomhet, eller bruk av arbeidstid.
–
Områdemøter: Stedlig leder deltok på 2 områdemøter i vårparten, og 2
om høsten.
–
Kulturvernplan: Stedlig leder har tatt på seg oppgaven som sekretær for
komiteen for kultur og fritid for å få utarbeidet en kulturvernplan for Vevelstad
kommune. Dette medførte flere møter og en del skrivevirksomhet i 2012.
–
HMS-kurs: Obligatorisk internt kurs med 3 samlinger.
–
Arbeidsseminar Konseptutvikling: I alt 4 kursdager. Avdelingsleder deltok
kun på 2 kursdager. Foruten kurset ble en betydelig innsats gjort for å få
utarbeidet avdelingstema og påbegynt et overordnet formidlingskonsept for
formidling i hele kommunen, og laget et første notat for utstillingskonsept
(formidlingskonsept for basisutstilling).
–
Rustrensingskurs: 2-dagers kurs innen samlingsarbeid.
–
Fagsjef samlingsarbeid på besøk: Fagsjefen for samlingsarbeid var en
uke i Vevelstad for å hjelpe med større ryddings- og registreringsprosjekt.
–
Hurtigruteturer: Stedlig leder jobbet også i år som vikarguide for grupper
fra hurtigruten på Vega-tur, i alt to turer.

Sommersesongen/åpningstider
Åpningstider bygdetunet
Bygdetunet er sommeråpent
17. juni – 17. august, tirsdag – søndag, kl 10 – 16, mandager stengt
For tiden er Vevelstad Bygdetun lite egnet til matservering, fordi det ikke er
innlagt vann, og svært begrenset med strømkontakter. Vi hadde tilbud om
enkel servering, med kaffe, te, saft. Under arrangementet var det også
matsalg.
Vi hadde også museumsbutikk i krambua. Butikken var nokså populært, særlig
godteri gikk veldig bra.

Det lille Galleriet er en del av Helgeland Museum avd Vevelstad. Det finnes i
tilknytning til museets kontor i Sparebankbygget i Vevelstad sentrum. Galleriet
er et tilbud med utstillinger og lignende i løpet av høst, vinter og vår. I
sommersesongen er galleriet stengt. Det er bare plass til små utstillinger.
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Ansatte, o.l.
I sommer 2011 jobbet Michelle Heere, Nina Merete Nilsen og Maiken Kristin
Nilsen på bygdetunet som sommerguider. Alle gjorde en utmerket jobb, og
jobbet med både omvisning, vedlikeholdsarbeid, gjenstandsregistrering, butikk
og servering, og gjennomføring av arrangement. Michelle Heijnis jobbet videre
litt utover høsten med vedlikeholdsoppgaver.

Ekstern bruk av museet
–
25. mai: kirkegårdsdagen 2012 (hagelag), 19 besøkende
–
Ryddedag i fjæra (skolen), ca. 60 besøkende
–
Kulturvernplan: Stedlig leder har tatt på seg oppgaven som sekretær for
komiteen for kultur og fritid for å få utarbeidet en kulturvernplan for Vevelstad
kommune. Arbeidet ble avsluttet i 2012, og medførte at en del arbeidstid ble
brukt til formålet.

Besøkstall
Besøkende 2012 totalt: ca. 422 (totalt 2011: 856, 2010: 548)
Besøkende arr: åpning 27, sommerdag 35
Besøkende sesong: 170
Besøkende grupper: Brønnøy husflidslag (8),
Skole: farge garn (18 barn, 4 voksne),
Ekstern bruk: kirkegårdsdagen (19), ryddedag i fjæra (ca. 60)
Besøkende i utstillinger utenom bygdetunet: ca. 70
Antall solgte billetter: 149
Gjesteboka brukes til telling.
Innbyggere i kommunen kommer hovedsakelig til arrangement. Turister
kommer som regel som besøker utenom arrangement på bygdetunet under
sommersesongen.

Bygningsvedlikehold og uteareal
I 2012 ble det utvidet et bedre som en del av opparbeidelsen av skråningen
ved stabburet/husmannsfjøsen. Bedet har fått ros av flere besøkende.

5

Det ble skrapt og malt et hus, Marianne-stua. Været ga dessverre ikke
mulighet for flere malingsarbeider.
Elektrisk anlegg ble sjekket og godkjent av Helgelandskraft i 2012.

Gjenstander, fotoarkiv, administrasjon og magasinforhold
Registreringsarbeid av gjenstander fortsettes. I første omgang blir gjenstander
registrert på kort og avfotografert, videre skal de registreres digitalt. Dette er
et langvarig arbeid, som kommer til å videreføres i noen år til.
I vårmånedene ble fotoarkivet lagt om i syrefrie konvolutter og negativer
lagret adskilt. Påbegynt digitalisering av bildearkivet.
Stedlig leder deltok på internt HMS-kurs, noe som resulterte i et HMSplan/vernerundeskjema og tiltaksplan for avdeling Vevelstad.
Det ble gjort en større ryddingsinnsats om sommeren. Dette resulterte i at 2.
etg. i Dortheastua nå kan brukes videre. Et rom er brukt til lager, et annet rom
skal brukes til gjenåpning av krigsutstilling. Låven ble også ryddet, slik at
plassen nå er utnyttet på en mye bedre måte. Det er begynt å rydde i
lagerdelen i Mariannastua og i smia. Planen er å få smia brukende som
utstillingslokale og ha utstyr i Mariannastua, på låven og delvis i naustskuret.

Oppsummering
I 2012 har det skjedd ganske mye på museet i Vevelstad. Det meste var arbeid
som utføres bak kulissene, og som derfor vises lite for publikumet.
Avdelingsleder var i høy grad involvert i utarbeidelsen av den kulturvernplan
for Vevelstad kommune, som ble ferdig i år.
En kom også et godt stykke framover i videreutvikling av museet mht tema og
framtidig formidlingskonsept. Også sikringsplanen ble revidert. Det er også
kommet i gang en dialog med kommunen angående et nytt bygg på Vevelstad
Bygdetun.
I tillegg ble det lagd ned mye arbeid innen samlingsarbeid, som for eksempel å
legge om fotoarkivet i nye syrefrie konvolutter, lagre negativer separat, og
skanne inn bildene. Dette betyr et stort løft for sikring og tilgjengelighet av
fotoarkivet.
Videre vært det større ryddeinnsats innendørs på bygdetunet, noe som har
blant annet resultert i at lagringsplassen ble utnyttet mye mer effektivt, at
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lagrede gjenstander er bedre sortert og renset, og at to rom i Dortheastua og
smia kan utvikles til bruk som formidlingslokaler.
Når det gjelder været, var sommeren 2012 en dårlig sommer. Dette vises også
i besøkstallene. Allikevel ble sommeren brukt til mye nyttig.
Anna Ehrhardt har sagt opp stillingen som avdelingsleder i Helgeland Museum,
avdeling Vevelstad, og skal i det nye året begynne på en ny jobb i NordTrøndelag. Den nye stedlige lederen blir Torhild Haugann. Hun begynner på
jobb 01. desember. Torhild ønskes hjertelig velkommen og lykke til!

Utsikt 2013
•

Prosjekt som føres videre i 2013

–
Museumsbygg: Det jobbes videre med planleggingen og forprosjektet for
å få til et nytt bygg til avdeling Vevelstad.
–
Formidlingskonsept: Helgeland Museum har en tematisk inndeling, hvor
hver avdeling skal ta ansvar for formidling av et tema/aspekt i
helgelandshistorien. Gjennom dette skal felles formidlingstilbudet gi et
helhetlig og variert forståelse av Helgelands natur- og kulturhistorie. Avdeling
Vevelstad har geologi og bergkunst som tema. Det er utarbeidet et
konkretisert temaforslag, og begynt med arbeidet med et formidlingskonsept.
Et hovedpunkt i formidlingskonseptet vil være en ny utstilling som skal bli
basisformidlingsarena.
–
Vedlikehold:
1. Lekefjøset trenger en del utskifting av bordkledning.
2. Det er svært ønskelig med en oppgradering av elektrisk anlegg og innkjøp
av bedre elektrisk oppvarming for Vollastua.
3. Lekefjøset (Retirofjøsen) og husmannsfjøsen (P-Olsenfjøsen) bør skrapes og
males.

•
Utstillinger
Så langt er det ikke bestilt vandreutstillinger.
Det er planlagt å få på plass en utstilling om krigsårene i Vevelstad i
Dortheastua (nordrommet i 2. etg.). Den utstillingen var påbegynt av Arnt O.
Åsvang en gang, og ønskes å gjøres ferdig slik at den kan åpnes til
sommersesongen.
•
Arrangement
Så langt er det tradisjon med 3 åpne arrangement per år. Det er
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sommeråpning (til sesongstart en søndag mellom 15. og 20. juni), en
sommerdag (som regel første eller andre søndagen i juli, med utelekkonkurranse) og adventsarrangement (som regel første eller andre
adventssøndag, med juleverksted). Videre pleier det å være ett eller to
skoleopplegg og et opplegg for barnehagen.
•
Åpningstider
Nytt av året er en vesentlig utvidet sesong; tirsdag til søndag kl. 10:00-16:00.
Sesongåpning vil bli den 17. eller 19. mai og -avslutning den 31.oktober 2013.
•
Ekstern bruk
Så langt er det ikke kommet noen henvendelser til stedlig leder om bruk av
bygdetunet eller gjenstander. Kirkegårdsdagen gjennomføres tradisjonelt i
slutten av mai, så en kan regne med at den også gjennomføres i år.


Avsluttende bemerkning: Anna Ehrhardt har i sin helhet produsert
årsrapporten foruten deler av avsnittet «Utsikt 2013», «Åpningstider»
samt oppdatering av besøkstall.

Vevelstad, 19.12.2012
Anna Ehrhardt og Torhild Haugann
Helgeland Museum, avdeling Vevelstad
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