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N

yheten om Nord-Norges
nye signalbygg «The Whale»
har skapt overskrifter verden
rundt de siste månedene.
Dorte Mandrups banebrytende forslag var
en klar vinner av arkitektkonkurransen og
har vekket begeistring både nasjonalt og
internasjonalt.
Nordland fylkeskommune har gjort
arkeologiske utgravinger innenfor planområdet. Det har blitt dokumentert funn
fra middelalderen på tomta som foreløpig
setter en stopper for videre planer og vil
skape forsinkelser i den videre utviklingen
av området.
På bakgrunn av dette inviterer Andøy
kommune til konferansen «Vern og Utvikling i Andøy». Målet er å skape debatt og
oppmerksomhet rundt utfordringer som
er knyttet til det å kombinere vern, stedsog næringsutvikling. Fokus vil ligge på
hvordan vi finner løsninger som tar vare
på kulturminnene uten at det går på bekostning av utvikling i Andøy kommune.
Vi vil få høre fra arkitekthuset Dorte
Mandrup AS. Vi får også presentert en
helt spesiell historie fra Trondheim, der
man i 2016 skulle oppføre et nytt næringsbygg i en bakgård i Søndre gate. Det viste
seg at grunnen der skjulte Klemetskirken
fra 1015. Det er kirken der Olav Haraldsson ble til Olav den Hellige. I dag er både
næringsbygget og kirkemuseum på plass.
09:00 Registrering og mingling
Arresten serveres oss kaffe og frukt
09:20 Jan Gunnar Hoff

LES MER: WWW.ANDØYKOMMUNE.NO
OG WWW.THEWHALE.NO

Dagen vil lære deg om vår fortid.
Resultatet vil påvirke vår framtid.
Meld deg på i dag!

09:30 Ordfører Andøy kommune,
Knut Nordmo ønsker velkommen og
åpner konferansen.
09:45 Introduksjon ved Konferanseleder
Christine K. Hansen.		
09:50 Nordland skal bygges gjennom vekst!
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder
Nordland fylkeskommune.
10:10 Vern i et næringsutviklingsperspektiv.
Daniel B. Simonsen, Direktør NHO
Nordland.
10:30 PAUSE kaffe/te, frukt/kake.
10:50 Fiskevær, et åpent hull i vår historieforståelse. Reidar Bertelsen, Professor
emeritus i historisk arkeologi, UiT.
11:10 Hva en Gårdshaug kan fortelle oss og
hvorfor vi tar vare på kulturminner.
Geir Davidsen, Seksjonsleder Kulturminner i Nordland
.		
11:30 The Whale - fra idè til konsept.
Maria Sommer, seniorarkitekt Arkitektfirma Dorte Mandrup.
11:50 LUNSJ - Arresten serverer oss
varm lunch med drikke.
12:50 Gårdshaugen i kommunal planlegging - vern og/eller utvikling. Arne Blix,
Teknisk sjef, Andøy kommune.
13:10 Eksempel på hvordan vern og utvikling kan forenes. Julian P. Cadamarteri,
fagkonsulent Norsk institutt for kulturminneforksning, Trondheim.
13:30 The Whale har allerede satt Norge på
kartet. Audun Pettersen, leder Bærekraftig Reiseliv, Innovasjon Norge.
13:50 PAUSE med kaffe/te, frukt/kake.

14:10 Videre arbeid med å realisere The
Whale. Børre Berglund, daglig leder,
The Whale AS.
14:30 PANEL DEBATT med et utvalg av
innlederne. Du får stille spørsmål til deltakerne. ledet av Christine K. Hansen.		
Benn Eidissen, styreleder The Whale AS
Knut Nordmo, ordfører Andøy kommune oppsummerer hovedpunktene fra
dagen og skiserer veien videre.
15:15 Takk for i dag.
Jan Gunnar Hoff fra
Bodø gir oss en urframføring av et helt unikt
møte mellom sin musikk
og hvalenes sang. Det hele
til spektakulære bilder av naturfotograf
Espen Bergersen. Hoff er vinner av Buddyprisen, norsk jazz høyeste utmerkelse og
Nordland fylkes kulturpris i 2019.

I HISNAKUL 6. FEBRUAR
FRA KL. 09.00 - 15.00
På grunn av servering ber vi om
påmelding på e-post til camilla@
thewhale.no eller til 469 32 899.
Konferansen er GRATIS
og åpen for alle.
Dette vil du ikke gå glipp av.

GOD STREK - ILLUSTRASJON: DORTE MANDRUP AS

Slik blir årets viktigste
konferanse i Vesterålen.

