
Kulturarv og utvikling





Bakgrunn og perspektiv

• Arbeidsområde museum, kulturminnevern og 
samisk kulturarv

• Samfinansiering kommunen, Sametinget og 
Nordlandsmuseet

• Bakgrunn i behovet for å systematisere og 
videreutvikle arbeidet med kulturarv og 
utvikling. 

• Fra frivillighet og prosjektorganisering til 
institusjonalisering og regional forankring



Kulturarvressurser

• Bygningskultur
• Matkultur
• Kulturlandskap
• Arkeologi
• Samisk, norrønt, møte mellom kulturer
• Materiell og immateriell kulturarv



Og vi har:

• Fem hundre års bestående bygningsarv, 
enestående i nord

• Landets fremste forskning på tradisjonell 
matkultur

• Et fortettet landskap med kulturminner fra 
samisk, norrønt og møte mellom kulturer

• En enestående sammenhengende kulturarv, 
fra Givær til Saltfjellet







De små grå



Vårt utgangspunkt

Bygningsarv som for oss framsto som godt 
bevart og interessant, men:

• Hadde «tjent sin tid»
• Vi hadde begrenset kunnskap
• Det var lite forsket om denne bygningsarven
• Samiske byggverk var et nesten ukjent tema





Bygningsvernprosjektet
• Fire ansatte
• En halv million fra kommunen utløser årlig 2 til 3 statlige og 

private millioner
• Søker, vedlikeholder og formidler kunnskap
• Bidrar til sikring og vedlikehold av viktige bygninger
• Lavterskeltilbud til eiere, gratis første rådgivning
• Tar hele prosessen fra prosjektutvikling til gjennomføring
• Dokumenterer bygninger og metoder gjennom 

aldersbestemmelse
• Tilbyr handverkstjenester til bygningsvernprosjekter
• Istandsatt mer enn et hundretalls bygninger
• Organiserer seminarer og nettverkssamlinger



Å sikre bygg og kunnskap







Bygningene forteller om:

• Menneskelig vilje og handling
• Muligheter
• Kompromiss
• Kunnskap
• Klima
• Ressursøkonomi



Og de kan fortelle oss sin alder



Eldhus, årestue



Ljønesgården



Perspektiv

• Bygge identitet
• Utvikle kunnskap og opplevelser
• Gjentatt bruk av materielle ressurser
• Gjentatt bruk av kunnskap
• Bidra til bærekraftig bruk av ressurser
• Bidra til bærekraftig utvikling



Behov og muligheter
• Fra frivillighet og prosjektorganisering til institusjonsbygging og 

forankring:
Sikre rammebetingelser for aktører og anlegg
Utvikle kunnskapssenter for bygningsvern
Utvikle pitesamisk kulturvern, Pitesamisk museum
Utvikle samarbeid med næringsaktører

• Integrere hensyn til kulturminner og kulturmiljø i plan og byggesak
• Systematisere kunnskap, dokumentere, forske
• Utvikle læringsarenaer

Bidra til å utvikle opplæring i tradisjonshandverk, i skolen, 
frivillige, byggebransjen
Bidra til bærekraftige bygg med regional kunnskap
Bidra til utdanning og forskning innenfor folkelig arkitektur



Behov og muligheter 

• Utvikle fortellingen om Bodø og Saltens kulturarv
• Løfte kulturarven i utviklingsprosjekter

Regionalt og internasjonalt samarbeid
Kulturhovedstad
Kulturveien
Bærekraftig reiseliv som hensyntar og fører
kulturarven videre
Møter mellom kulturarv og kunst
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