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Temporær utendørs kunstutstilling

Salangen biennale 2021 var et samarbeid mellom Lavangsnes Wunderkammer, Sør-Troms 
Museum og Ann-Lisbeth Stiberg. Visningsperioden var 11.-13.juni 2021. Deler av 
utstillingen ble forlenget til snøen på Storhaugen kom, i september 2021. Prosjektet 
er støttet av KORO og Salangen kommune. Det ble vist verk fra 16 nasjonale og 
internasjonale kunstnere i ruinene til Salangsverket, i Salangen kommune. Salangsverket 
omfatter flere ruiner fra jerngruvedriften på tidlig 1900 tallet. Ruindelene befinner seg 
på flere plasser på en strekning på 10 km fra fjellet ned til havet. 

utstillende kunstnere:

Karin Aurora Lindell (NOR)
Grete Johanne Neseblod (NOR)
Eri Isaka Fuzz-Kristiansen (JAP/NOR)
Sara Korshøj Christensen (DK)
True Solvang Vevatne (NOR)
Iren Gule (NOR)
Kari Johanne Nordheim (NOR)
June Mong (NOR)
Selma Köchling (GER)
Vidar Laksfors (NOR)
Ann-Lisbeth Stiberg (NOR)
Ruth Unger (GER)
Hannah Bohnen (GER)
Laura Massmann (GER)
Marita Isobel Solberg (NOR)
Christian Henrichsen (NOR)

befaring i Ruinparken (31 m.o.h.)
Foto: Lavangsnes Wunderkammer
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installasjon av verk på Storhaugen (665 m.o.h.)
Foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Beskrivelse av utstillingsområdene og verk

Rapporten går gjennom utstillingen og beskriver verkene som ble vist, sortert etter 
de 5 utstillingområdene som strekker seg fra fjell til fjæra. Vi velger å begynne på 
Storhaugen, 665 m.o.h. Her ble jernmalm hentet ut av dagbruddet. Her begynnte det 
fysiske eventyret til Salangeverket på tidlig 1900 tallet, og det fysiske eventyret til 
Salangen biennale i Mai 2021.

Verkene på Storhaugen (665 m.o.h.) 

Utstillingen på Storhaugen ble planlagt og kuratert uten at noen av de involverte 
hadde vært der tidligere. Utgangspunktet for både verk og plassering av verk var 
muntlig og skriftlig fortelling, bilder og videoer av stedet. Første tur til fjellet, 
med kunstnerne Marita Isobel Solberg og June Mong for å installerer verk, var i Mai 
2021. Vi fikk hjelp fra to lokalkjennte med snøscooter og doning, June transporterte 
verkene sine med egen hundeslede. Deler av strekkningen måtte vi gå og bagasjen bæres. 
Det var ordentlig dårlig føre og snøen klarte ikke å bære oss hele veien. Likevel fikk 
vi opp alt verktøy, utstyr, kunstnerne og organisatorer. I Juni, når utstillingen 
åpnet, var føret endå dårligere og Storhaugen utilgjengelig. Programpunktene, som var 
planlagt i samarbeid med Salangen Historielag og kunsthistoriker Hanne Hammer Stien, 
historisk vandring og kunstnersamtale på fjellet, måtte flyttes til en annen lokalitet 
(Vinkelstasjonen). Verkene på Storhaugen ble stående hele sommeren.

første tur til Storhaugen i mai 2021
foto: Lavangsnes Wunderkammer

2



stativene til “Kokkene i Lovkoshókka” blir 
installert på Storhaugen i mai 2021
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Kokkene i Lovkoshókka” (Karin Aurora 
Lindell, 2021)på Storhaugen
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Kokkene i Lovkoshókka” (Karin Aurora Lindell, 2021)på Storhaugen
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Verket “Kokkene i Lovkoshókka”, fra Karin Aurora 
Lindell, ble satt opp på Storhaugen i flere 
omganger. Stativene ble kjørt opp på snøen i mai 
og installert. Vidar Laksfors gikk opp med truger 
for å gi de installerte stativene et siste strøk 
med hvitt lakk i begynnelsen av juni. Snøen var 
så dårlig, at det ikke var mulig å komme seg opp 
på annnen måte. Ved åpning av biennalen 11. juni, 
var verket endå ikke ferdig montert, grunnet føre 
og vær. Av same grunn var heller ikke området 
tilgjengelig under hovedarramgementet av biennalen 
11. - 13. juni 2021. På den offisielle åpningen av 
utstillingen ble det smidd planer, med lokale, 
organisatorne og Karin Aurora, hvordan man likevel 
kunne få opp verket, etterhvert. Seinere i juni 
ble “Kokkene i Lovkoshókka” ferdig installert. Få 
dager etter herjet en voldsom storm på fjellet, 
som reiv i stykker deler av verket. I samarbeid 
med kunstneren ble det bestemt at forklærne skulle 
tas ned og resten av perioden ble stativene vist 
alene. 

Verket har sitt utgangspunkt og inspirasjon 
i historien om de unge jentene, som bodde og 
jobbet hardt som kokker oppe i fjellbyen på 
Storhaugen, når Salangsverket var i drift. 
“Kokkene i Lovkoshókka” består av 40 forklær, 
som er handbrodert av kvinner fra nord til sør i 
Norge. Disse forklærne henger på 4 klesstativer, 
sveiset i metall ved yrkesskolen på Sjøvegan, 
etter kunstnerens tegning. Verket er plassert 
utenfor grunnmurene til noen av det opprinnelige 
tømmerhusene av fjellbyen på Storhaugen.
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“RUNESANG” av Marita Isobel Solberg, fremstår som et todelt verk. Den første delen 
fant sted i midten av mai, i snøen på Storhaugen, i form av en sangeperformance. Her 
malte Solberg seg gjennom det nyere runealfabetet, med rød linoljemaling på tykke 
treskiver. Sang, bevegelse og utførelse gjenspeiler kunstnerens dialog med materialene, 
stedet, de respektive treskiver og runenes tilhørende mytologi og formale uttrykk. 
Under performancen var kunstneren iført klær, i naturmaterialer, som pesk og filttøfler. 
Seansen varte i omentrent tre og en halv time og fremstod tydelig rituelt, uten at 
ritualets mål og betyding ble avslørt. De ferdig påmalte trestivene ble lagt ut i 
snøen, i en sirkelform, rundt kunstneren. Når snøen smeltet bort, sank runeskivene ned 
på lygn og fjell. Slik var runeskivene synelig gjennom hele sommeren og høsten, for 
turgåere og utstillingsbesøkende. 

“RUNESANG” (Marita Isobel Solberg, 2021) 
foto: Marita Isobel Solberg

“RUNESANG” (Marita Isobel Solberg, 2021)runeskivene ligger på lygn og fjell
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“RUNESANG” (Marita Isobel Solberg, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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June Mong fraktet skulpturene sine med hundeslede de 6km opp til fjells. Hun utarbeidet 
6 treskulpturer i forskjellige dimensjoner for utstillingen. Det er gammelt tømmer, 
fra et hus, hun plukket ned i nabokummunen. Verket “Familie” (2021) viser motiver, som 
er både relatert til landskapet og til menneskenes behov. Skulpturene er kilet fast i 
ei steirøys. På Storhaugen var det en hel fjellby under Salangsverkets driftsårene. 
Tømmerhusene, som sto der oppe har blitt fraktet andre steder, noen står for eksempel i 
Tromsø nå. På Storhaugen er det bare grunnmurene i stein og betong, som er igjen. Under 
Salangen biennale stå tømmerskulpturene der oppe og minte på om husene og menneskene, 
som jobbet og bodde her under gruvedriften.

“Familien” på vei til Storhaugen. Kunstneren June Mong frakter opp verket sitt med hundeslede.
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Familien” (June Mong, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Familien” (June Mong, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Verkene og programm ved Vinkelstasjonen (450 m.o.h.)

Vinkelstasjonen ligger mellom Storhaugen og den nedre delen av Salangsverket. Her 
endret taubanen rettningen. Taubanen fraktet jernmalm ned fra fjellet og diverse gods 
opp til fjellbyen. Vinkelstasjonen er en betongkonstruksjon, som leder banen in en 
vikel videre ned- /oppover. 

Ved Vinkelen, som også er et frekventert turmål, ble verk stående lengre enn først 
planlagt. Programmet rund dette utstillingsområdet forbandt flere felt; kunst, idrett 
og historie. Under hovedutstillingshelgen i juni, ble det organisert ”Kunstløp”, 
et bakkeløp opp til ruinen. Distanse: 3,4km med en stigning på 402 høydemeter. 
Folkehelsekoordinator og Salangen IF Trim mobiliserte flere til å ta turen opp til 
kunstutstillingen. 30-trimmen, som er en kjennt turkonkurranse i regionen, dobblet 
poenene man fikk, når man gikk til Vinkelstasjonen, under åpen kunstutstilling. Ved 
Vinkelstasjonen holdte Harald Haralsen fra Salangen Historielaget et foredrag om hva 
som skjedde her, når Salangsverket var i drift. Kunsthistorikeren Hanne Hammer Stien og 
kuratoren Selma Köchling snakket om verkene, som ble vist.

ruinene av Vinkelstasjonen 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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veien opp til utstillingen ved Vinkelstasjonen
foto: Lavangsnes Wunderkammer

målet til Kunstløp
foto: Lavangsnes Wunderkammer

vinneren til Kunstløp kommer i mål
foto: Lavangsnes Wunderkammer

løpere på kunstutstilling
foto: Lavangsnes Wunderkammer

deltakerne til Kunstløp starter bakkeløpet
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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“Schale” (Laura Massmann, 2020) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Schale” (Laura Massmann, 2020) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Laura Massmann har i 2020 jobbet som resident hos 
Lavangsnes Wunderkammer. Verkene, hun har laget 
under residensen, er skulpturer i stein, som hun 
plukket i fjæra. Hun kunne av helsemessige årsaker 
ikke være i Salangen for å installere verkene. 
Via tekstmeldinger avklarte vi presentasjonen av 
skålene. Yrkesskolen på Sjøvegan laget stålsokklene 
til steinskulpturene. 

De fem “Schalen” (bearbeidet stein i forskjellige 
dimensjoner, 2020), ble plassert omkring og 
innenfor ruindelene av Vinkelstasjonen. 

historisk foredrag av Salangen historielag
foto: Lavangsnes Wunderkammer

8



Vidar Laksfors viste “Delfin I” og “Delfin 
II”. Verkene er digitaliserte analoge 
fotografier, skrevet ut på tyvek, bak 
glass i Kebony-ramme (ca. 80 x 110cm). 
Landskapsfotografi, som er rammet inn 
i materialene, som ellers blir brukt, 
til å bygge og tette et hus og skiller 
dem som er inne fra landskapet utenfor 
vinduesglasset.

“Delfin I” og “Delfin II” (Vidar Laksfors, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Delfin I” 
(Vidar Laksfors, 2021) 
foto: Lavangsnes 
Wunderkammer
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Verkene og programm i Ruinparken (31 m.o.h.)

Hovedområdet til Salangen biennale var Ruinparken. Det ligger best tilgjengelig og 
omfatter den største sammenhengende del av ruinene til det gamle Salangsverket. Her 
vistes det verk av Sara Korshøj Christensen, Ruth Unger, Selma Köchling, Iren Gule, 
True Solvang Vevatne, Ann-Lisbeth Stiberg, Kari Nordheim, Hannah Bohnen og Grete 
Johanne Neseblod. Utstilling var åpen 11. - 13. Juni 2021.

Her var det ved siden av verkene også en daglig velkommensperformance, hvor besøkende 
ble tatt imot på rød løper, av vår portier. Åpningstale fra ordførern, kunstnersamtale, 
historisk guiding og vaffelperformance.

Per Dahlberg (ansvarlig for historisk guiding) og portier Andreas 
(som hilser besøkende velkommen til Salangen biennale) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Salangen biennale hilste utstillingsbesøkende velkommen 
med en performance og installasjonen “Rød løper”. 
Portieren ledsaget publikummet langs den 80m lange røde 
løperen til utstillingsområdet.

Sør-Troms Museum stillte med historisk guide, som 
fortalte publikum hva som skjedde i Ruinparken, mens 
Salangsverket var i drift, på tidlig 1900-tall.

Besøkende går over den røde løperen 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Sara Korshøy Christensens verk 
“Going Metal - Briefs” (75x30cm, 
lakkert stål, 2021) var det 
første verket, etter enden av den 
røde løperen. Motivet av en blå-
hvitt fugl, som flyger over hodene 
til besøkende, med en oransje 
underbukse i nebbet. Materialet 
Sara bruker, er bøyet stål, 
som er i visuelt slektskap med 
armeringsjernet, som stiklker ut 
av ruinveggene. 

“Going Metal - Briefs” (Sara Korshøy 
Christensen, painted steel, 75x30cm, 2021) 

foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Going Metal - Briefs” (Sara Korshøy Christensen, painted steel, 75x30cm, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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True Solvang Vevatne reiste til 
Salangen med et byggesett av en 
søyle i pappmarche i kofferten. 
Verket “Dekonstruert, rekonstruert” 
(impregnert pappmarchè, metall, 
plast, oljebasert maling, ca. 
220x35x35cm) stod med sine 
strålende farger, i kontrast til 
de gamle betonveggene, som viser 
hvordan tidens tann gnager seg 
gjennom overflater. Det kunstige 
arkitektoniske elementet står i en 
underlig kontrast og dialog med både 
naturen og strukturene av det gamle 
jernverket rundt. 

“Dekonstruert, rekonstruert” (True Solvang Vevatne, 
impregnert pappmarchè, metall, plast, oljebasert 

maling, ca. 220x35x35cm, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Dekonstruert, rekonstruert” (True Solvang Vevatne, impregnert pappmarchè, metall, plast, oljebasert maling, 
ca. 220x35x35cm, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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“Unghost” (Hannah Bohnen, 2 flagg, trykk på tekstil 300x800cm, 2021) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Hannah Bohnen har aldri 
vært i Salangen persolnig. 
Hun konsiperte et verk 
etter fortellinger 
om Salangsverket og 
dens historie. Hun var 
fasinert over at det ble 
bygget jernbane oppe på 
Storhaugen, og valgte 
motivet av bøyde og 
ubrukelige jernbaneskinner 
for verket sitt. Det 
800cm lange og 300cm 
bredde tekstilflaggene ble 
plassert mellom to store 
ruinveggene, og viftet i 
vinden over en haug med 
bilvrak.

“Unghost” (Hannah Bohnen, 2 flagg, 
trykk på tekstil 300x800cm, 2021) 

foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Når besøkende kom på andre siden av den siste store betonveggen, møt de på verkene til 
Grete Johanne Neseblod. Grete viste to tekstilarbeider, “Love your mother” og “How this 
relationship works”, og videoen “Breath, Birth”. Tekstilbannerne passet veldig godt inn 
i området og ga den massive ruinveggen antrekket av å være en festning. 

Videoverket ble vist i en åpning av ruinveggen. “Breath, Birth” er en abstrakt 
filmatisering av en fødsel. Lyden til verket hørtes ut av åpningen i ruinveggen.

“Love your mother” (Grete Johanne 
Neseblod, tekstil, tråd, ca. 230x200cm) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

”Breathe, Birth” (Grete Johanne Neseblod, 
videoloop, 6:32min, 2021)

foto: Lavangsnes Wunderkammer

“How this relationship works” (Grete Johanne Neseblod, skinn, tråd, ca. 230x200cm) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Kari Nordheim holdte maleperformance i ruinene, hvor hennes abstrakte maleri ble 
til i regnet, inspirert av ruinene, naturen som erobret området tilbake, været, 
og forbipassderende. Kunstneren blandet egg-olje-tempera på stedet, og forklarte 
denne prosessen til barn, som var bland publikummet. Kari snakket også i en offentlig 
kunstnersamtale med kunsthistorikern Hanne Hammer Stien om abstrakt maleri og hennes 
måte å jobbe med inntrykk og inspirasjon. Et tidligere verk, som består av en todelt 
maleri, ble også vist under biennalen.

“maleperformnance” (Kari Nordheim, 
staffeli, lerret, oljemaling) 
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Fall” (Kari Nordheim, 2017, tempera på 
lerret, 140x230cm) 

foto: Lavangsnes Wunderkammer

Kari Nordheim og kunsthistoriker Hanne Hammer Stien holder kunstnersamtale 
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Iren Gule var representert med verket 
“Forherding” (2017-2021, Olje, akryl, 
papir, voks, skjellakk og tegning på 
lerret i rustne jernrammer, 111 x 243 
cm. Serie bestående av 15 bilder på 32 
x 42 cm) på biennalen. Verket passet 
visuellt og tematisk veldig godt inn 
i ruinene til det gamle jernverket. 
Ordførern Sigrun Wiggen Prestbakmo 
holdte åpningstale forran verket. 

Verkets abstrakte, mørke, mystiske 
og detailrike landskaper trakk 
besøkende nært mot seg og inviterte til 
spekulasjoner omkring død, liv, vær, 
slit og håp.

Ordførern Sigrun Prestbakmo holder åpningstale 
forran “Forherding” (Iren Gule, 2017-2021)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Forherding” (Iren Gule, 2017-2021, Olje, akryl, papir, voks, skjellakk og tegning på lerret i rustne 
jernrammer, 111 x 243 cm. Serie bestående av 15 bilder på 32 x 42 cm)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Utstillingsbesøker se på “Forherding” 
(Iren Gule, 2017-2021)
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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“Transformasjoner” (Ann-Lisbeth 
Stiberg, 2021, mixed media 
installasjon, ca. 300x180x100cm)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Transformasjoner” (Ann-Lisbeth Stiberg, 2021, mixed media installasjon, ca. 300x180x100cm)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Verket “Transformasjoner” av Ann-Lisbeth Stiberg består av hekklede sommerfugler og 
et maleri i jernramme, som ble kombinert til en installasjon på et tre og ruinveggen. 
Verket ble påvirket og transformert av regnet under utsillingsperioden.
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Den tyske kunstneren Ruth Unger sendte 
oss de to verkene “Mat01” og “Mat02” av 
serien “barely touching” (2021,jute, 
90x80cm). Juteteppene ligner på 
velkjennte dørmatter og ble plassert 
i to gjennbyggde trappeoppganger av 
Ruinparken. Trappene fører ingen sted 
hen.

“Mat01” (Ruth Unger, av serien “barely 
touching”, 2021,jute, 90x80cm)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

“Mat02” (Ruth Unger, av serien “barely touching”, 2021,jute, 90x80cm)
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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”Blå Skål” av serien 
”Skåler” (Selma 
Köchling, 2017-2021, 
glass, keramikk, 
smeltelim 20x35x40cm - 
120x150x90cm)
foto: Lavangsnes 
Wunderkammer

”Gjennomsiktig Skål” av serien ”Skåler” (Selma Köchling, 2017-2021)
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Selma Köchling viste en serie med skulpturer laget av slipte glass- og keramikkskår, 
som hun har samlet i fjæra. Bitene er limt sammen med smeltelim til klumpete og delvis 
skålelignende skulpturer. Skulpturene ble plassert på fundamentrester og fylte seg med 
regn gjennom utstillingshelgen. 
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Verkene og programm ved Kraftsentralen (2 m.o.h.)

Kraftsentralen ble transformert til en installasjon, som huset forskjellige 
lydperformance, på forskjellige tidspunkt gjennom utstillingshelgen 11. - 13. 
Juni. Lydperformance ble utført av Eri Isaka Fuzz-Kristiansen og pianokonsert med 
Christian Henrichsen. Ruinens 39 tomme vindusåpninger ble dekket til med møbeltekstil 
på blindrammer. Målene er variabel etter vinduenes størrelse. Utført av Frode 
Ljøkjell og Are-Dag Eriksen. Installasjonen og konseptet er et verk av Salangen 
biennales organisasjonsteam, Selma Köchling, Ann-Lisbeth Stiberg og Vidar Laksfors. 
Kraftsentralen ble en helhetlig installasjon, som var synelig fra lang avstand. 

Frode Ljøkjell og Are-Dag Eriksen ta mål av 
vindusåpninger i ruinen
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Installasjonen på Kraftsentralen (Selma Köchling, Ann-Lisbeth Stiberg & Vidar Laksfors, 2021, møbelstoff, 
trelekter, ruin, utført av Frode Ljøkjell og Are-Dag Eriksen)
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Eri Isaka Fuzz-Kristiansen - Live at Ruins in Salangen (2021)
lydperformance, 32:31 min
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Eri Isaka Fuzz-Kristiansen - Live at 
Ruins in Salangen (2021)

lydperformance, 32:31 min
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Eri Isaka Fuzz-Kristiansen holdte 
en lydperformance i Kraftstasjonen. 
Lydene av området ble tatt opp 
og samplet med industrielle 
audiosekvenser. Kunstneren var 
ikke synlig fra utsiden. Lyden 
kom fra ruinens innerste, gjennom 
Kraftsentralens tekstilmembraner. 
Utenfor danset publikum. 
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11 år gamle Christian Henrichsen  
spillte under utstillingshelgen 
flere pianokonsert inne i ruinen 
til Kraftsentralen bak tildekkede 
vinduer. Mellom livefremføringene 
ble det spilt av en loop, med 
opptak av fremføringen. Utenfra 
var det ikke synelig, om pianisten 
var til stedet personlig, eller om 
det var opptak av ham, som hørtes. 
Christian spillte Grieg Opus 12, 
Nr. 1 Arietta og Nr. 6 Norsk.

Christian Henrichsen spiller piano i Kraftsentralen
foto: Lavangsnes Wunderkammer

Christian Henrichsen spiller piano i Kraftsentralen
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Struktur i fjæra (-1 m.o.h.)

Fundamentene til det gamle taubanen, som var 
forbindelsen mellom Storhaugen og nedre del av 
Salangsverkets byggninger, ligger strødd i skog, på 
jorder og en av dem i havet, ved siden av veien som 
leder til Salangsverket industriområdet. Her var 
planen å vise en serie med fotografier av Delphine 
Besse, som desverre ikke kom frem fra Frankrike til 
Salangen i tide.

struktur i fjæra
foto: Lavangsnes Wunderkammer

struktur i fjæra, organisatorne planlegger utstilling ved ruinen
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Takk 
 
Tusen takk til kunstnere fra nært og fjernt, som var med på dette spontane tiltaket og 
viste verk og stor innsats for å la samtidskunsten blir opplevd i distriktet. Det var 
utfordrende forberedelser og vi er rørt over den store innsatsen, som ble gjort for å 
konsipere stedsspesifikke nye verk, eller modifiserer eksisterende verk for biennalens 
spesielle visningsarenaer. 

Tusen takk til Ragnhild Fjeldstad og de flere andre grunneierne, som ga oss muligheten 
og tilliten til å bruke tomtene deres og de historietunge industriruinene fra fjell til 
fjæra, til å vise samtidskunst og utfordre blikket og beina til kommunens inbyggere og 
tilreiste.

Salangen biennale er stolt og takknemelig for å bli støttet av KORO og Salangen 
Kommune. Videre takker vi hjertelig for naturaliene, som Salaks og Extra Sjøvegan 
støttet oss med. Tusen takk til det lokale næringslivet, som hjalp oss i form av 
knalltilbud på tjenester og varer, som var nødvendig for verkene, infrastruktur og 
hele eventyret. Sveiseklassen på yrkesskolen i Sjøvegan har gjort en kjempeinnsats 
med å lage deler til verk for enkelte kunstnere. Vi er utrolig rørt og glad over 
dugnadsinnsatsen og privat engasjement, som både ble planlagt og spontant utført i 
prosjektets mange kanter. Spesiell takk til Snorre Ratkje, Hanne Hammer Stien, Henrich 
og Lena Henrichsen, Kyrre Tunheim, John Kvendbø, Per og Helen Laksfors, Frode Ljøkjell, 
Are-Dag Eriksen, Christer Forseth, Miriam, Dina og Ken-Rune Bekkeli.

Takk til våre samarbeidspartnere Ann-Lisbeth Stiberg og Sør-Troms Museum avdeling 
Sjøvegan ved Frode Hansen.

Takk til ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, for å stille opp, med pynt og pistol. For å 
støtte oss med både ord og handling.

Takk til folkehelsekoordinator Karla Sende og til Salangen IF Trim for å organiserer 
turer til utstillingsområdene, og sportsmenn og -kvinner for å springe gjennom gjørme 
og skog til kunstutstilling. 

Takk til Harald Haraldsen fra Salangen Historielag for å dele historiske anekdoter fra 
jerngruvedriften ved ruinene i skogen og med oss. Takk til Per Dahlberg for historisk 
guiding av publikummet ved Ruinparken og Kraftsentralen. Takk Andreas Bay, for den 
aller staseligste innsatsen. 

Takk til glattis, snø, sludd og regnværet, som utfordret oss og ga oss anledning for å 
være sammen i krevende eventyrer under oppbygging og gjennomføring.

Takk til publikummet, for å kjempe seg gjennom regn og gjørme, gjennom skogen og på 
fjellet, for å bli utfordret og inspirert av samtidskunsten. 

naturaliene, som Salaks og Extra Sjøvegan 
støttet oss med under opbyggingen
Foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Om prosjektet

Ideen til å sette i gang med en temporær utendørs kunstutstilling i ruinene til 
Salangsverket ble født når Selma og Ann-Lisbeth skulle ta bilde av et egg og en liten 
brodering, i et gammelt industribygg. 

Koronasituasjonen hadde gjort det umulig å inviterer til utstillinger eller vise 
verk, siden en stund, og dette var en av grunnene som var med å rulle i gang tanken 
om en utendørs utstilling på en offentlig tilgjengelig plass. Hvor smittevern kunne 
opprettholdes og publikum kan oppleve samtidskunst i en (mer eller mindre) trygg 
omgivelse. Ruinene har ikke tak. Det er mest vegger, som står rund omkring. Det er 
mulig å holde avstand, bevege seg fritt gjennom et stort området og puste frisk luft. 

Vi visste om mange av kunstnerkollegene våre, som var i samme situasjon. Og hvor lenge 
det skulle være til kulturlivet kunne ta opp hansken igjen, var det ingen som visste. 
Vi hadde satt på vent og avlyst så mange utstillinger, residenser og kunstkurs, at 
når muligheten for en kulturarrangement under fri himmel dukket opp, gikk vi all-inn. 
Spontaniteten og muligheten med det enestående utstillingsstedet ga oss et stort håp og 
motivasjon. I slutten av Januar 2021 begynnte altså planen om å lage denne utstillingen 
i ruinene, fra 665 meter over havet, ned til fjærsteinene. 

Vi begynnte å invitere kunstnere, som vi kjennte personlig, eller som vi tenkte verkene 
kunne passe til utstillingens og områdets konsept. Dato for utstillingen ble satt til 
11. - 13. Juni 2021. Flere av de spurte kunstnere dro inn enda flere kunstnere, som 
ville delta. Prosjektet hadde på dette tidspunktet ingen økonomisk kapital, kun viljen 
å vise verk, etter mange måneder med kulturell tørket. Flere kunstnere ble inspirert 
av fortellingen og bilder av Salangsverkets historie og ruiner. Dette ledet til mange 
ideer til nye og stedsspesifikke verk. Befaringene på utstillingsområdene viste oss 
behovet for en del infrastrukturelle grep, for å tilrettelegge for verk og besøkende.

Noen dager før januar 2021 ble til februar 2021, og vi så entusiasmen blandt kunstnere 
og lokale vokste fra dag til dag, fikk vi Sør-Troms Museum med som samarbeidspartner 
i prosjektet og husket at KORO sin søknadsfrist om prosjektstøtte var om noen dager. 
Selma, som driver Lavangsnes Wunderkammer sammen med Vidar Laksfors, begynnte å 
skrive søknad og budsjett basert på kunstnernes første ideer og infrastrukturelle 
nødvendigheter med området, for å kunne gjennomføre den (lille og spontane) utendørs 
utstilling. Salangen Kommune, som feiret 150årsdag i år, støttet også utstillingen med 
kr. 70.000,-. 

Det var en vanskelig oppgave å prioritere og koordinere den økonomiske siden av et 
prosjekt, som var satt i gang på veldig kort tid. Veien ble til mens vi rullte og 
hullene måtte tettes etterhvert som veien dukket opp. Man kunne ha trengt et år 
forberedingstid, i steden for noen få måneder. Utstillingområdet på fjellet hadde ingen 
av oss sett, før vi kom opp ditt for å installere de første verkene. Vi kuraterte på 
grunnlag av bilder og fortellinger av lokal kjennte. Marita Isobel Solberg og June 
Mong, de første to kunstnere som satt opp verkene sine, ble kjennt med Storhaugen 
samtidlig som organisatorne. 

Det vi hadde til rådighet, stilte vi til disposisjon. Arbeidsinnsatsen fra hele 
organisasjonsteamet, mestparten av verktøy, teknisk uystyr, material til verk og 
infrastruktur, kontakter i lokalsamfunnet, som løste ut en del støtte i dugnadsarbeid, 
naturalier og rabatter blandt lokal næringsliv. Sør-Troms Museum ansatt en person til 
å rydde og tilrettelegge området i Ruinparken. Museet stillte også med historisk guide 
under utstillingshelgen, som fortalte besøkende om historien til jerngruvedriften 
på tidlig 1900-tallet. Klarhet over disse postene gjorde, at utstillingen for oss 
og inviterte kunstnere, virket gjennomførbar. Om vi fikk støtte eller ei. Viljen 
og nødvendigheten til å vise og la kunst bli sett var en enorm drivkraft for alle 
involverte. 

Det var flere verk, som ble laget til utstillingen og insperiert av historien om 
Salangsverket, ruinene, naturen rundt. Kunstnerne ble kjent med området på mange 
forskjellige måter. Noen kom hit for å dra på befaring sammen med oss, for å lage 
stedsspesifikke verk. Andre fikk formidlet inntrykk og historie via telefonsamtaler, 
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bilder, bøker - alt etter hvor kunstnerne befant seg under planleggingen. Dette var et 
stort koordinatorisk kunststykke og passet godt inn i pandemitiden, hvor de fleste måtte 
sitte på hjemmekontor. Kommunikasjon med de enkelte kunstnerne ble delt opp mellom de 
tre organisatorne. Verkene ble sendt til oss på forskjellige måter. Noen kunstnere 
hadde mulighet å levere og installere verkene sine selv. Det var flere runder med 
befaringer, installering av verk i samarbeid mellom organisatorne og enkelte kunstnere 
på de forskjellige utstillingsområdene. 

Lavangsnes Wunderkammer (gjennom Laksfors & Laksfors AS, som eies og drives av Selma 
Köchling og Vidar Laksfors) tok over organisatorisk og juridisk ansvar for prosjektet. 
Tiltaket berørte så mange arenaer, som ikke kunne hanteres av enkeltpersoner, eller 
enkelt-kunstnere. Vi var nødt til å forhandle med flere etater innenfor kommunen, 
hjelpere, forsikring, grunneiere, næringslivet, samarbeidspartnere, kunstnere, 
støtterspillere. Samtidlig var også Selma og Vidar utstillende enkeltkunstnere, 
kuratore, gjestgivere og utstillingsteknikere. 

I midten av mars fikk vi tilsagn fra KORO. Herfra gjalt det å forberede både verk og 
utstillingsområdene for fult, planlegging av frakt av kunstnerk over landegrensene 
og gjennom snøen på fjellet, på høy gir. Da var det nesten tre månder igjen til 
utstillingsåpningen. Vi var 17 deltagende kunstnere fra Norge og utlandet. Bruk av 
støttemiddler og prioriteringer måtte justeres på nytt og fortløpende, mens verk ble 
til, reiste og ble installert.
 
Infrastrukturen til utstillingsområdet trengte flere større grep for å være dugende 
i forhold til korona, sikkerhet og tilgjengelighet. Vi løste de infrastrukturelle 
kravene stortsett med stedsspesifikke ingrep, som også kunne oppleves som kunstverk. 
Eksempler på dette er installasjonen i Kraftsentralen, som sikret, at ingen entret 
ruinen, og samtidlig ble en stor skulptural intervensjon. På veien til Ruinparken ble 
det lagt 30m3 ny grus, for å jenver den ut, slik at man problemfritt kunne kommet seg 
til utstillingsområdet med rullestol og barnevogn. Utover grusen la vi 80m rød løper 
på veien, og engasjerte en portier, til å hilse publikummet velkommen. Portieren 
hadde også oppgaven med å telle hvor mange besøkende befant seg i utstillingsområdet 
samtidlig, for å opprettholde publikumsbegrensninger i henhold til gjeldende 
smittevernregler. Lørdag og søndag holdte Selma og Vidar Vafelperformance i Ruinparken, 
hvor det ble stekt og delt ut vaffelkaker og kaffe til besøkende.

Ruinparken og Kraftstasjonen var utstillingsområdene som var tilgjengelig uansett 
bevegelighet. Utstillingen på Storhaugen og ved Vinkelen krevde en del bevegelse 
og utholdenhet fra kroppene, som ønsket å komme seg ditt. For å tydeliggjøre dette 
organiserte vi et bakkeløp til kunstutstillingen ved Vinkelstasjonen, hvor 11 deltakere 
sprang en distanse på 3,4km, med en stigning på 402 meter, om kapp. 
Storhaugen ble først tilgjengelig i Juni, når snøen hadde trukket seg langt nok 
tilbake. Utstillingen ved Vinkelen og på Storhaugen ble stående utover sommeren, slik 
at flere hadde mulighet til å se på verkene i kulturlandskapet, gjennom sommeren.

Vafelperformance på lørdag
foto: Lavangsnes Wunderkammer

 

Praktiske nødvendigheter ble selebrert 
i skulpturale og performative 
handlinger, for å åpne rom hvor 
publikum kan slippe til, slik at 
samtidskunsten kan bli tilgjengelig 
der vi jobber og bor. Dette var en 
av ønskene og målene, som ledet oss 
gjennom biennalens planlegging og 
gjennomføring. 
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Økonomi 
 
Her en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter. Kostnader ble delvis dekket 
inn direkte av samarbeidspartnere våre. Prosjektregnskapet som følger er i regi 
av Lavangsnes Wunderkammer, som hadde økonomisk ansvar i Salangen biennale og som 
forvaltet tilskuddene og utgiftene.

Det må sies, at utgangspunktet, som også var grunnlag for søknadsbudsjett, var 10 
deltagende kunstnere. Noen av kunstnerne hadde planer om å gjennomføre store temporære 
installasjoner, tilpasset området ved ruinene til Salangsverket på Storhaugen og 
i Ruinparken - både i material og konsept. De store prosjektene ble etterhvert 
nedskalert, omgjort og dermed vart det mulighet for å omdisponere materialbudsjettet og 
støtte alle 16 utstillende kunstnere med beløp mellom ca. kr. 2000,- og kr. 8000,-, alt 
etter behov for produksjon av nye verk, eller tilpassning av eksisternende verk. 

Kulturrådet og Sparebank 1 Nord Norge fikk søknader ved søknadsfrister i mars, som 
desverre ble avslått. Siden tiden fra utstillings-ideen til faktiske gjennomføring 
var så kort, var det ikke mulig å få det skikkelig gjennomfinansiert, før tiltaket var 
satt i gang. Vi klarte å gjennomføre en utstillingen av stor omfang og spare inn mye 
utgifter ved å legge i en større egeninnsats i timer, og av eget materiallager, enn 
anslått i starten. Etterslepet fanger vi videre opp internt i Lavangsnes Wunderkammer 
(Laksfors & Laksfors AS). En neste runde av Salangen biennale vil krever en anerledes 

finansieringsmodell, som kan være mulig med bedre planleggingstid i forkant.

Kunstnerhonorar, utstillingsvederlag, forpleiing, reise og overnatting for kunstnerne 
var omsøkt flere plasser, men disse postene ble desverre ikke dekket inn. Vi strakk 
oss så langt som mulig, for å dekke alle kunstnernes utgifter i forbindelse med 
produksjon/overarbeiding av verk, frakt til og fra utstillingen. Vi fikk fremforhandlet 
en forsikring for verkene under utstilling, lagring og transport. Videre mottar 
kunstnerne dokumentasjonsmaterial fra utstilling og verk, når vi har etterbearbeidet 
råmaterialene. 

søknadsbudsjettet, sendt til KORO februar 2021
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Prosjektregnskap Salangen biennale 2021
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Laksfors & Laksfors AS
02.02.2021 - 02.12.2021Prosjektregnskap for  Salangen biennale for perioden 

Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode Endring

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 306 000,00 0,00 306 000,00 -

3900 Annen driftsrelatert inntekt 70 000,00 0,00 70 000,00 -

Sum driftsinntekter 376 000,00 0,00 376 000,00 -

Driftskostnader Denne perioden Forrige periode Endring

4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats -105 771,00 0,00 -105 771,00 -

4060 Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av råvarer og halvfabrikata -38 414,46 0,00 -38 414,46 -

5915 Overtidsmat -1 755,10 0,00 -1 755,10 -

6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse -8 689,94 0,00 -8 689,94 -

6250 Bensin, dieselolje -706,00 0,00 -706,00 -

6300 Leie lokale -16 500,00 0,00 -16 500,00 -

6400 Leie maskiner -1 500,00 0,00 -1 500,00 -

6510 Håndverktøy -6 247,75 0,00 -6 247,75 -

6540 Inventar -10 768,33 0,00 -10 768,33 -

6551 Datautstyr -18 951,00 0,00 -18 951,00 -

6560 Rekvisita -1 201,00 0,00 -1 201,00 -

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -1 062,00 0,00 -1 062,00 -

6690 Reparasjon og vedlikehold annet -15 953,00 0,00 -15 953,00 -

6701 Revisjonshonorar -12 500,00 0,00 -12 500,00 -

6791 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig -81 896,00 0,00 -81 896,00 -

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig -5 000,00 0,00 -5 000,00 -

6800 Kontorrekvisita -3 616,75 0,00 -3 616,75 -

6820 Trykksak -10 271,25 0,00 -10 271,25 -

7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig -19 586,00 0,00 -19 586,00 -

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig -3 711,76 0,00 -3 711,76 -

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l. -9 122,00 0,00 -9 122,00 -

7323 Reklameartikler -1 405,00 0,00 -1 405,00 -

7350 Representasjon, fradragsberettiget -1 065,88 0,00 -1 065,88 -

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget -1 265,20 0,00 -1 265,20 -

7500 Forsikringspremie -13 000,00 0,00 -13 000,00 -

7770 Bank- og kortgebyr -20,00 0,00 -20,00 -

Sum driftskostnader -389 979,42 0,00 -389 979,42 -

Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Endring

Sum driftsresultat -13 979,42 0,00 -13 979,42 -

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode Endring

8160 Valutatap (disagio) -147,33 0,00 -147,33 -

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster -147,33 0,00 -147,33 -

Resultat Denne perioden Forrige periode Endring

Sum resultat -14 126,75 0,00 -14 126,75 -

PROSJEKTREGNSKAP SALANGEN BIENNALE 2021

Driftsinntekter
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste  306 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt  70 000,00
3440 Forventet tilskodd fra KORO – ikke bokført  34 000,00

Sum driftsinntekter  410 000,00

Driftskostnader
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats ‐ 103 975,50
4060 Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av råvarer og halvfabrikata ‐ 38 414,46
5915 Overtidsmat ‐ 1 755,10
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse ‐ 8 689,94
6250 Bensin, dieselolje ‐  706,00
6300 Leie lokale ‐ 16 500,00
6400 Leie maskiner ‐ 1 500,00
6510 Håndverktøy ‐ 6 247,75
6540 Inventar ‐ 10 768,33
6551 Datautstyr ‐ 18 951,00
6560 Rekvisita ‐ 1 201,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr ‐ 1 062,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet ‐ 15 953,00
6701 Forventet Revisjonshonorar ‐ 12 500,00
6791 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig ‐ 81 896,00
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig ‐ 5 000,00
6800 Kontorrekvisita ‐ 3 616,75
6820 Trykksak ‐ 10 271,25
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig ‐ 19 586,00
7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig ‐ 3 711,76
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l. ‐ 9 122,00
7323 Reklameartikler ‐ 1 405,00
7350 Representasjon, fradragsberettiget ‐ 1 065,88
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget ‐ 1 265,20
7500 Forsikringspremie ‐ 13 000,00
7770 Bank‐ og kortgebyr ‐  20,00

Sum driftskostnader ‐ 388 183,92

Driftsresultat
Sum driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8160 Valutatap (disagio) ‐  147,33

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster ‐  147,33

Sum resultat  21 668,75

Faktiske lønnskostnader. Lønn pluss arbeidsgiveravgift timer timesats
Vidar Laksfors  291 ‐116,31
Selma Köchling 580 ‐116,31

Sum prosjektregnskap

21 816

Følgende kan vi ikke hente dirkte ut ifra vårt regnskapsprogram, fordi vi ikke har timeføring integrert i vår 
«lønnsmodul»:

‐33 846,21
‐67 459,80

‐79 637,26-101 306,01



Rapport fra revisor vedrørende prosjektregnskapet
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Evaluering

Med Salangen biennale 2021 har vi tatt tak i en mulighet, for å vise og se kunst i 
distriktet, når den plutselig dukket opp. Vi har gjort alt vi kunne for å lykkes, 
skape en trygg og berikende kunstopplevelse for deltakende og besøkende. Mangelen på 
kulturelle arenaer siden pandemiens start, har ført til at vi måtte bare satse på denne 
muligheten for å etablere en ny visningsform for samtidskunst i våres heimkommune. 

Vi må nok si at vi har lent oss litt langt ut av vinduet. Men det var vi nødt til, for 
å se og vise det som vi synes er viktig. Tiden vi hadde før å planlegge og gjennomføre 
Salangen biennale 2021 var, som været og utstillingsområdene, et utfordrende 
utgangspunkt. Vi har tatt hensyn til alle kjente utfordrende omstendigheter og planlagt 
alt som var mulig å planlegge i så god tid i forveien som mulig. Likevel var det 
noen forhold, som ikke kunne tas høyde for i forveien og uforutsigbare problemer og 
vendinger, som oppstå spontant, som vi ikke altid hadde nok margin for å løse. 

Lavangsnes Wunderkammer har tatt over juridisk og økonomisk ansvar for et prosjekt, 
som alerede hadde rullet i gang. Det var ikke tid, til å definere alle ansvarsområder 
og roller mens de ble til. Dette var i noen tilfeller uheldig, fordi det manglet 
klare avgrensninger og ansvarsfordelinger mellom Lavangsnes Wunderkammer og 
samarbeidspartnerne. 

Lavangsnes Wunderkammer (ved Selma Köchling og Vidar Laksfors) har blitt 
ansvarlig for å være kuratore, utstillingsteknikere, talsperson, presseansvarlig, 
anleggsentrepreneurer, gjestgivere, kokk, overnattingssted, chauffeur og produsenter. 
Samtidlig var vi også deltagende kunstnere som enkeltpersoner og dem som steker 
vaffelkaker for publikummet. Ulykkeligvis kom flere av oppgavene, som var delegert bort 
tilbake til oss på kort eller ingen varsel, slik at vi ikke kunne hantere alt til våres 
og anderes tilfredshet. 

Det var klart fra starten av at det vil være flere faktorer, som vi ikke hadde inflytelse 
på, men er sterkt avhengig av. Været var en av dem. Et eksempel på utforutsigbarheter 
som vi ikke var klar over, var sprengningen på nabotomta til Ruinparken - hovedområdet 
av utstillingshelgen 11. - 13. juni 2021. Ruinparken ligger midt i et industriområde. 
Bedre sagt, industriområdet har etablert seg rundt nettopp Salangsverket for mer en 100 
år siden. Salangsverket ble lagt ned, men de andre næringer har siden ekspandert. Og 
gjør det fortsatt. Det er plassmangel og derfor blir for eksempel fjellet på nabotomta, 
sprengt bort for å lage nytt areal for næringsbygg.

Når vi kom til området en god uke før åpningen, for å sette i gang den største økta med 
forberedelse og installasjoner, kunne vi ikke oppholde oss i Ruinparken, fordi det ble 
fyret av mellom 2 og 4 salver daglig, bare noen meter unna. Mellom sprengningssalvene 
ble løs berg gravd bort. Sandstorm etter sandstorm av sprengstøv kom flygendes. Det 
var umulig å pakke ut kunstverk her. Alle forsøkte sitt beste for å hjelpe oss med 
å få gjennomført utstillingsoppbyggningen. De som hadde bestilt og de som utførte 
sprengningen klarte å legge om sprengningsplanen slik at vi hadde noen timer daglig 
for å forberede området, det var ikke mulig å avlyse eller utsette sprengningen. Siste 
sprengning ble gjennomført dagen før utstillingsåpningen. Vi hadde altså noen timer 
til å henge opp kunsten, før skoleklassene skulle komme fredagsmorgen kl. 10.00. I 
korte økter i sandstormen mellom salvene fikk vi lov til å oppholde oss i området for 
å klippe bort tre og plen og begynne å henge opp det vi personlig kunne ta ansvaret 
for. Hele området var dekket med et tynnt lag uslipt steinstøv. Kameramannen måtte 
redde utstyret sitt og kunne ikke dokumenterer alt som foregikk under oppbyggingen. Den 
uforventede sprengningen gjorde også, at vi måtte omkuratere litt. Videoverket “Breath, 
Birth” av Grete Johanne Neseblod, var egentlig planlagt å vises i området av det gamle 
vannreservatet til Salangsverket, noen meter inn i skogholtet. Men dette området var 
sperret av og begynnt å bli sprengt bort. Her kunne vi ikke installere teknisk utstyr 
eller be publikum til, som planlagt. 

Heldigvis begynnte det å pøsregne på torsdagskvelden, slik at støvet la seg på bakken 
og TV- og lydutstyr kunne pakkes ut, forsinket, og på et annet sted i Ruinparken. Det 
regnet hele utstillingshelgen. Vi hadde bygget regnbeskyttelse for verket “Forherding” 
av Iren Gule, men den overlevde desverre ikke stormen, som kom natt til lørdag. 
“Forherding” kunne derfor bare bli vist på åpningsdagen. 
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Her må det sies, at mange deltakere, og delt ansvar for kommunikasjon med 
enkeltkunstnere førte til noen missforståelser mellom organisatorene og noen 
kunstnerne. Dette har i et par tilfeller ført med seg ekstra arbeid, kostnader og 
missnøye for begge parter. Når vi ble klar over dette var det desverre for seint å finne 
løsninger på alle problemer. Dette beklager vi på det sterkeste.

I de fleste tilfeller fungerte måten å planlegge og kuraterer utstillingen på veldig 
godt. Vi er imponert, stolt og takknemelig over spontaniteten og fleksibiliteten bland 
involverte til å se og løse utfordringer. 

Likesom forbedringspotensialet ble synlig, ble også potensial og magien til Salangen 
biennale hørt, sett og erfart. Siden ideen ble kommunisert og kjent, var den lokale og 
den universelle entusiasmen enorm. Salangen kommune har et veldig stor potensiale for å 
være en arena for visning av samtidskunst. Med å ta i bruk Salangsverket, som historisk 
og enestående området, ble dette potensialet bekreftet.

Lavangsnes Wunderkammer bygger opp og finansierer siden 2017 et gratis kulturtilbud i 
kommunen. Det er potensiale for å bygge ut dette og det var veldig synlig i prosjektet 
Salangen biennale.  

Når vi rapporterer og evaluerer egen innsats, setter vi kritiske ord på det vi kunne 
ha gjort bedre og det som var vanskelig. Det er likeså viktig å si at vi er veldig 
stolt og fornøyd over arbeidet, som vi og de andre involverte har gjort. Det ble en 
eksepsionelt bra og helhetlig kunstutstilling i enestående omgivelser med fantastiske 
og spennende kunstneriske posisjoner.

Industriområdet rundt Salangsverkets ruiner
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Utblikk

I samarbeid med diverse fagpersoner har vi begynt å evaluerer det konkrete 
forbedringspotensialet for organisering av neste utgave av Salangen biennale. Det 
er veldig ønsket, fra kommunen, lokalbefolkningen, kunstnere fra langt og nært. Det 
var veldig stor innsats i lokalsamfunnet. Både private, kommunale og næringslivet 
har bidrat enormt til biennalen og uttrykket ønsket om at utstillingskonseptet skal 
vidreføres. Mange ønsker å bidrar i neste runde. 

Det som har vært det viktigste med biennalen, er at det er dem som bor i området, og 
kommunen, som er med å skape et tilbud for opplevelsen av samtidskunst i distriktet, og 
som gir professionelle kunstnere en utfordrende mulighet til å vise verkene i en uvandt 
omgivelse. 

I år har mange spørsmål og svar blitt til mens Salangen biennale begynnte å rulle 
og rive med seg - på godt og vondt. Hele prosessen med planlegging, gjennomføring, 
nedrigging, rapportering og videre er del av å tilrettelegge og finne en form for 
produksjon og visning av samtidskunst i distriktet. 

Vi var få mennesker, som var oppi og måtte slukke branner, selv om vi tenkte å ha 
ryddet alt brennbart ut av veien. Vi hadde med støtten fra kommunen fått leid inn 
en professionell filmskaper, som skulle fange opp forberedelsene, prosessene til 
kunstnere, som jobber med verkene sine, publikummet, som se og springer om kapp på 
kunstutstilling. Selv om det også for ham ble utfordrende i snøstormen på fjellet, i 
sprengstøvet og men uklare forhold mellom involverte parter, har vi en del material, 
som viser oss og andre i bevegelse. Vi håper etterhvert å få kapasitet til å se på og 
jobbe med det, for å evaluerer og synliggjøre utfordringer og muligheter til Salangen 
biennale 2021, og potensialet for 2023.

Neste gang ønsker vi å ha bedre skilting, bedre tid med utstillende kunstnere og 
besøkende under utstillingen. Og litt bedre vær, kanskje. 

Kraftsentralens innside
foto: Lavangsnes Wunderkammer
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Uttalelse fra samarbeidspartner Sør-Troms Museum 
/ ved direktør Sabrina van der Ley
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Vedrørende Salangen Biennale 2021 
 
 
Lavangsnes Wunderkammer, ved Selma Køchling arrangerte denne sommeren det foreløpig 
første av forhåpentligvis mange Salangen Biennale. Arrangementet var et av flere i 
lokalsamfunnet som inngikk som en del av Salangen kommunes aktivitetskalender for 
kommunens 150-årsjubileum.   
 
Det ble en kulturopplevelse for alle aldersgrupper, der internasjonal samtidskunst ble 
presentert i historiske omgivelser.  
 
Besøkende fra en stor region fikk ta del i nye, grensesprengende kunstuttrykk. Salangen 
Biennale skapte engasjemet i lokalsamfunnet både før, under og etter utstillingsperioden. 
Det skapte nye møteplasser, og gjorde nye uttrykk tilgjenglig for mange.   
 
Salangen kommune setter Salangen Biennale høyt som arrangement, og som 
kulturopplevelse. Som et tiltak for å presentere kunst i det offentlige rom ble utstillingen 
svært vellykket, og vi ser frem til neste utgave.  
 
Med hilsen 
 
 
Sigrun Wiggen Prestbakmo 
ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Presseomtale Salangen biennale 2021

artikkel i Salangens lokale nettavis Salangen Nyheter 
(www.salangen-nyheter.com) 
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▼ ANNONSE

MENYNyheter Sport Kultur TV Meninger Været eAvisa Folk

artikkel Folkebladet (trykksak og nettavis)
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95225650
redaksjonen@folkebladet.no

▼ ANNONSE
KULTUR

PUBLISERT:
08 JUNI 2021 16:42

SIST OPPDATERT:
08 JUNI 2021 16:42

MENYNyheter Sport Kultur TV Meninger Været eAvisa Folk
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Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere
denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du
må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere.
Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele
debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.

Varsle om upassende innlegg her.

KULTUR

MENYNyheter Sport Kultur TV Meninger Været eAvisa Folk
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artikkel i Hakapik - nettmagasin for kunstkritikk 
(www.hakapik.no)
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(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.HAKAPIK.NO%2FHOME%2F2021%2F8%2F26%2FI-SKYGGEN-AV-SALANGSVERKET)

(HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?URL=HTTPS%3A%2F%2FWWW.HAKAPIK.NO%2FHOME%2F2021%2F8%2F26%2FI-SKYGGEN-AV-SALANGSVERKET&TEXT=)
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artikkel i Se Kunst Magasinet (trykksag og nettmagasin for kunstkritikk i Nordnorge)
(www.sekunst.no)
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kronikk i folkebladet (trykksak)
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Ruinpark

Kraftstasjonen

Struktur i fjæra

Vinkelen

Storhaugen

Kart over området 
kilde: www.norgeskart.no

Kart over området

Her befinner seg de fem forskjellige utstillingsområdene, 
fra fjell til fjæra.
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     \      /\  /   
   L  \    /  \/     Lavangsnes Wunderkammer
   -------------------------------------------------------------------------
        \/          

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lavangsnes Wunderkammer | Laksfors & Laksfors AS | Selma Köchling & Vidar Laksfors
 Lavangsnesveien 2088 | 9350 Sjøvegan | Norge | Org.nr. 919732784 | Telefon: +47 908 35 811 
 Bankkonto: 8475.10.71662 | IBAN: NO8784751071662 | BIC: DABANO22
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Ved spørsmål angående rapport, regnskap eller Salangen biennale, be vi 
om å ta kontakt:

Lavangsnes Wunderkammer / Selma Köchling & Vidar Laksfors
Lavangsnesveien 2088, 9350 Sjøvegan, Norge
Tel. Selma Köchling: +47 483 95 083

www.wunderkammer.no

www.salangenbiennale.art

          

ansvarlig for rapport og regnskap

_______________________________________         _______________________________________
Selma Köchling  Vidar Laksfors




