
Sømna, 20. – 21. juli 2015 

 

Et samarbeid mellom Nordnorsk Pensjonistskole, Kvaløy Vel,  

Kvaløye Kulturlag, Sund Forsamlingshus og Sømna Historielag. 



 

Mandag 20. juli – Vennesund Brygge 

 

 

09.30 Oppmøte.          

 Registrering, mingling og kaffe. 

 

10.00 Åpning.          

 Hvorfor et eget seminar om akkurat kystkvinnene?    

 Om ideen bak og formålet med seminaret, v/Geir Nydahl, rektor ved 

Nordnorsk Pensjonistskole. 

 

10.15 Hva er det med kystkvinnene?       

 Hvorfor er de så interessante – og hva har de egentlig betydd for 

kystsamfunnene?  Forfatter og dr. philos. Dagrunn Grønbech, 

seniorforsker, Kvinneuniversitet i Norden. Hun er opprinnelig fra Herøy, 

har skrevet boka «Kystkvinnen» (forsidefoto) og jobbet mye med 

kvinneforskning og kjønnsrollestudier. 

 

11.00 Kaffe og strekk på bena.  



11.15 «I storm og stilla»  

 Det å leve i usikkerhet om mannfolkene kom hjem igjen, om avlingene 

ble bra eller om selvstendigheten deres ble verdsatt, var en påkjenning 

kystkvinnene måtte takle. Lærer og magistergradstipendiat Ina 

Andreassen, Brønnøysund videregående skole gir oss et innblikk i den 

sterke psyken disse kvinnene hadde.  

 

 

 

 

 

 

12.00 Kystkvinnene i kunsten. «Hvorfor jeg lager bautaer av dem».  

 Kunsthandverker Ingun Dahlin. Anerkjent norsk kunstner, kjent for sine 

keramiske kvinneskikkelser generelt og kystkvinner spesielt. Ansvarlig for 

utsmykningen av nye Kvaløye Kystkvinnepark (Åpning /utstilling søndag 

19. juli – åpent for alle). 

 

12.15 Kystkvinnen i kulturformidlingen. Hvor sentralt står hun?   

 Museumsdirektør Torunn Herje, Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. 

 Tidligere grunnlegger av Norveg i Rørvik og kjent for sitt arkeologiske 

skofunn i Sømna, og med røtter til Hortavær. 

 

13.00 Lunsj og billedutstilling. 

Eksklusivt for dette seminaret vil det lages en samling av bilder, under 

temaet kystkultur. Den digitale utstillingen er laget av Viggo Solberg 

(Sømna Historielag) og Tone Sund (fotograf). Med en times lunsjpause, 

vil det være tid for alle til å få se disse historiske og flotte motivene. 

 



14.00 Lokalsamfunnets egne kvinnehelter.      

 Presentasjon og markering av tre ulike kvinneskikkelser fra Sømna, som 

hver på sine måte har betydd mye for familie og lokalsamfunn. Hvem 

disse tre bærekraftige kvinnene er vil ikke bli avslørt før under seminaret. 

 

16.00 Kvaløya.    

Vi forflytter oss til Bjørkheim grendehus på Kvaløya, hvor vi får servert 

kaffe og vakker sang og musikk av Hanne Wågan, Brynjar og Roy Magnus 

Langås. For de som ønsker seg et kakestykke eller mineralvann, vil det bli 

mulighet å kjøpe seg det. 

 

16.30 Kvaløygjerdet Gård.         

 Omvisning på historisk gård, hvor kvinnens arbeidsplass i tidligere tider 

kan beskues. Omviser er eier Jørn Kvaløy.  

 

18.30 Første dag avsluttes på Bjørkheim grendehus. 

 

 

 



 

Tirsdag 21. juli – båttur til øyriket  

09.00 – kl. 13.30 og kl. 18.00 (3 turer ) 

 Avreise fra Vennesund. Med bl.a. Erling Kvaløy og Alf Hartvigsen med 

som lokalguider, vil vi på denne båtturen besøke flere av våre fraflyttede 

perler, der våre lokale kystkvinner har hatt sitt virke. Reiseruten legges 

opp til Melstein - Gimsan - Terjan -  Hortavær. Turen tar ca. 4 timer t/r. Vi 

er optimistiske og satser på godt vær og kafferast på Hortavær.  

 
Idylliske Hortavær ligger værhardt, men vakkert til uti havet. 

 

 

 Etter båtturen avsluttes seminaret og vi sier på gjensyn til neste års 

kyskvinneseminar. 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet! 



 

Dagrunn Grønbech 

Innlegg: Hva er det med kystkvinnene? 

Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech (f. 1950) 

har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra 

Universitetet i Tromsø (UiT). Her har hun avlagt dr. 

philos graden med fokus på kystkvinners liv og virke. Dr. 

gradsavhandlingen er publisert i boken: Kystkvinnen, 

fiskerbonde og omsorgsbærer (2010).  

D. Grønbech arbeidet som førsteamanuensis ved UiT 

med tema innen kvinneforskning, kjønnsrollestudier og 

ungdomskultur. Grønbech er også pedagog og har 

lærerutdanning. Innen det pedagogiske utdanningsfeltet ved UiT hadde hun det faglige 

ansvaret for lektorutdanningen. Hun har utdanning i filmstudier som er utgangspunkt for et 

banebrytende arbeide innen visuell antropologi ved UiT. Hun har vært med å utvikle fagbrev 

innen fiskeindustrien. Grønbech har arbeidet med etnologisk materiale innenfor 

museumsvirksomhet i kyst- og gruvesamfunn. Hun er som seniorforsker tilknyttet 

Kvinneuniversitetet i Norden.  

 

 

Ina Andreassen 

Innlegg: «I storm og stilla» 

Ina Andreassen er født og vokst opp i Brønnøysund og 

arbeider nå som lærer ved Brønnøysund videregående 

skole, hvor hun underviser i bla historie. 

 Våren 2016 skal hun levere masteroppgave ved 

Universitetet i Tromsø om avfolkingen av øyene rundt 

Vega. Ina har tidligere jobbet i Helgeland Museum, avd. 

Vega med å formidle tradisjonen om ærfugldrift og 

kystkultur.  

 



Torunn Herje 
Innlegg: Kystkvinnen i kulturformidlingen. 

 
Torunn Herje er en norsk arkeolog og museumsdirektør, 

født i Oslo (1953), men vokste opp også i Trondheim og 

Molde. Herje ble magister i arkeologi ved Universitetet i 

Oslo i 1985. Hun arbeidet deretter som 

forskningsassistent ved Vitenskapsmuseet i Trondheim 

1985-88. I ett år var hun engasjert av Levanger 

kommune for å skrive kommunens arkeologiske 

historie, og hun begynte i 1989 som direktør for Norveg 

– senter for kystkultur og kystnæring. Her førte hun 

museet fram til et nytt prisbelønt bygg, og til prisen 

som årets museum. Herje var en periode tilsatt som 

leder for dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk under museet Maihaugen på Lillehammer. 

Hun har siden 2011 vært direktør for Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Herje mottok 

Nord-Trøndelag fylkes kulturpris i 2004, og Norges fiskarlags kystkulturpris i 2005. 

 

 

Ingun Dahlin  

Innlegg: Kystkvinnene i kunsten. 

Ingun Dahlin (f. 1961) bor på Heimdal i Trondheim. Hun 

tok sin utdannelse ved Statens Håndverk og 

Kunstindustrihøyskole i Oslo, og ved Statens lærerskole 

i forming, Oslo fra 1982-88. Ingun er blitt en av landets 

aller fremste keramikere, og hun har hatt utstillinger 

over hele landet. De vakre skulpturene hennes har også 

funnet veien til en rekke offentlige bygg og private 

hjem, blant annet St. Olavs hospital, Olavshallen, Olsvik 

kirke og skulpturparken i Petrozavodsk i Russland. Dahlin har uttalt følgende: «For meg 

handler kunsten om livet og undringen over livet. Jeg ønsker at kunsten skal kunne tale fritt der ord 

kommer til kort - å si noe som ord ikke kan.» De flotte detaljene kombinert med en harmonisk 

fargebruk er slående i hennes kunst. 

 

  

Foto: Adressavisen 

Foto fra www.dahlin.no 



Kr. 850,- pr. pers. 

Dette inkluderer seminar ihht. program, kaffepauser,  lunsj og båttur. 

 

 

For påmelding / spørsmål kontakt: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 75 02 92 80 / Faks: 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Kystkvinneseminaret 2015! 


