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Hvordan kan man med utgangspunkt i en autentisk hundre år gammel historie om to søsk-
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beidsaktører til å utvikle Træna som opplevelsesdestinasjon. 
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Prosjektets tittel: ALOHA TRÆNA - Opplevelsesdesign & Destinasjonsut-
vikling

Kort sammenfattning av prosjektet
Hvordan kan man med utgangspunkt i en autentisk hundre år gammel 
historie om to søskner fra Træna og Hawaii utvikle opplevelsesnæringen i 
en av Nordlands øykommuner idag? Med prosjektet Aloha Træna vill vi vel-
komne lokale og regionale/fylkesregionale samarbeidsaktører til å utvikle 
Træna som opplevelsesdestinasjon. Prosjektet har fire deler som fokuserer 
på: 1) Samarbeidstiltak lokalt, 2) Markedsresearch 3)Produkt- og tjeneste-
utvikling og 4) Videreutvikling av hovedprosjekt.

BAKGRUNN
Træna er en liten øykommune to timer fra fastlandet på Helgelandskysten. 
Her har man levd av fiskeri helt siden den tid da det først ble bosetning her, 
for mer enn 9000 år siden. Nå er tidene forandret og Træna lever av mer 
enn fisk. Med Trænafestivalen har øykommunen blitt et velkjent sted og et 
attraktivt, om enn litt utilgjengelig, reisemål. Opplevelsesnæringen vok-
ser i hele Nordnorge, og nå er det nødvendig at som lille øysamfunn se på 
mulighetene for hvordan Træna kan være en del i slik en utvikling. Hvordan 
kan vi skape langsiktige næringsmessige fortjenester av en bæredyktig 
opplevelsesnæring i øysamfunnet? Hva trenges til at tilrettelegges? Hvilke 
er de kommende målgruppene som ønsker reise hit, og hvilke tjenester 
etterspørres? Hvilke samarbeidspartner trenges og hvordan virker vi best 
mulig sammen? 

Fra Træna til Hawaii
Forprosjektet tar utgangspunkt i en historie fra en tid då fiskeri ikke var en 
selvklar grunn at overleve fra.  En ung trænværing, Theodor Holmen forlat i 
1898 fiskerhjemmet i Træna for å begynne en reise som tok ham til Ho-
nolulu, Hawaii. Han emigrerte som hundretusenvis andre nordmenn i den 
tiden og vente aldri tilbake til sitt barndomshjem.
Tre år etter avreisen ble lillesøsteren Alma født. Alma vokste opp i Træna 
og bodde der til sin død i 1997. Theodor var flink til at skrive brev til fami-
lien  i Træna og då Alma var stor nok å lese, fikk hun brev adressert dirket 

til seg. 1925 fikk hun derutover en spesiell forsendelse, nemlig et kamera 
sent hele veien fra Hawaii. Som ung kvinne med det eneste fotoapparat 
på øyen lærte Alma å ta bilder, fremkalle og lage kopier. Hun dokumen-
terte livet på øygruppen, tok portrettbilder av trænværingene og sendte 
bilder til broren i Hawaii, 10 000 nautiske mil unna. Han sendte brev, 
bilder, kokosnøtter og suvenirer i retur. Deres brev- og bildeutveksling 
blir sammen en personlig dokumentasjon av et helt 1900-tall, sett fra to 
forskjellige men vel så eksotiske øysamfunn, på motsatt side kloden. The-
odor døde i Amerika  1950 og  Alma 1997 i Træna. Men selv om søsknene 
aldri møttes, lever relasjonen mellom Træna og Hawaii ennå i dag. 
Gjennom et pågående prosjekt hvor Træna kommune, Arkiv i Nordland og 
frilansfotografen Maja Atterstig fått støtte fra Fritt Ord og Norsk Kul-
turråd ivaretar og formidler vi materialet søsknene etterlatt. En ny, opp-
datert fotografering av alle trænværinger skjer også, faktisk med Almas 
originalkamera fra 1925.

Som en knoppskyting fra dette prosjekt vil vi nå lage et forprosjekt med 
fokus på opplevelsesnæring i Træna, hvor utgangspunktet er at skape 
opplevelsesnæringskonsepter utefra historien om Træna-Hawaii. Vi vill 
tilknytte flere aktører og arbeide med lokale og fylkesregionale samar-
beidspartnere. 

”Naar venner mødes herude siger 
dem først ALOHA og naar de sjiles 
siger dem bestandig ALOHA OI, som 
betyr intil vi mødes ijen” 
              Theodor Holmen,15 juli 1920, Honolulu

 



PROSJEKTETS MÅL & EFFEKTER

Hovedmål: Målsettingen med forprosjektet er å kartlegge Trænas po-
tensiale som en sentral destinasjon innenfor opplevelsesnæringen.

Delmål:
• Starte et bedriftsnettverk med minst 5 lokale aktører som medvirker 

aktivt
• Gjennomføre målgruppeanalyse og definere hovedmålgruppe
• Minst to produkter/tjenester/pakker er konseptualisert og testet (og 

kan selges inn på et marked)
• Minst to produkter/tjenester/pakker er konseptualisert og skal utvi-

kles videre for å kunne bli solgt inn på et marked
• Innen forprosjektets slutt skal et hovedprosjekt være skissert og en 

intensjonsavtale mellom deltakende aktører om kommende hoved-
prosjekt være gjort.

Forventede effekter:
• Profilere destinasjonen Træna og gjennom storytelling skape opp-

merksomhet kring Træna som en interessant ’Hawaiiøy’ på Helge-
land. 

• Næringsutvikling som skaper en mer stabil økonomi for de lokale 
servicenæringen og som kan medbringe framtida arbeidsplasser

• Flere gode samarbeider som leder til nye tjenester og produkter 
innenfor opplevelsesnæringen.

• Nye arbeidsplasser og nye etableringer lokalt og regionalt
• Økt kulturelt reiseliv og nye målgrupper som finner til Træna
• Økt intresse for flere av Nordlands øyer 



PROSJEKTETS DELER

Prosjektet innholder en forstudie og undersøkelse om hvordan vi kan til-
rettelegge for at Træna blir satt på kartet som en opplevelsesdestinasjon. 
De forskjellige delene i forstudien er beskrevet nedenfor.

1) Samarbeidstiltak lokalt & 
     regionalt
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2) Markedsresearch 3) Produkt/tjenesteutvikling 4) Videreutvikling av hoved-
     prosjekt



MÅL: Ett godt lokalt og regionalt samarbeid 
Med dette prosjekt vil vi oppnå at ett felles opplevelse-
snettverk startes og drives. Opplevelsesnettverket skal 
virke sammen og vare en node for felles strategier, idé-og 
konseptutvikling på tvers av bedrifter lokalt på Træna men 
også for læring og for utvikling av felles pakker/tjenester. 
Bedrifter/aktører utenfor Træna skal også inngå. 

Etterprøvbare mål: 
• Ett bedriftsnettverk har startet og minst 5 lokale aktø-

rer medvirker aktivt.  

Aktiviteter:
• Arrangere en oppstarts-kveld hvor alle lokale aktø-

rer får grunnstoryn gjennemgådd og oppdateringer i 
befintlig prosjekt.

• Samle lokale aktørene til et antall felles treffer/
workshops med tematikk på samarbeide og utvikling.

• Skape en turismeforening ved navn Opplev Træna 
(gjøres parallelt med prosjektet)

• Invitere spesielle samarbeidsaktører utefra til særlige 
treffer som kan matches med lokale grupperinger for 
utvikling av tjenester og pakker.

• Arbeide med at oppstarte ett bedriftsnettverk som 
kan fungere over tid (mha Innovasjon Norge)  

TURISME-
FORENING

OPPLEV TRÆNA 
BEDRIFTSNETTVERK

WORKSHOPS  
#2  #3  #4

OPPSTART  
#1

Eksterne aktører i Helgeland/
Nordland

Lokalt samarbeid 
Utviklingsinnsatser & 

koordinering

Lokale bedrifter

Bredt samarbeid med 
konkrete resultater

IdéutviklingFelles bas og kjenn-
skap til grunnstoryn

1) Samarbeidstiltak lokalt & regionalt



 
Mål 2: Kjennskap til markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at lære å kjenne markedet og  
vite hvilke målgrupper og nisjemålgrupper som en opple-
velsesnæring på Træna burde satse på. Dette krever rese-
arch så vel lokalt, regionalt/fylkesregionalt som nasjonalt/
internasjonalt. Med tanke på historiens kopling til Hawaii vil 
vi undersøke markedet i Amerika for at se mulige målgrup-
pe derfra. Dette gjørs med hjelp fra nasjonal turistbyrå og 
muligvis Innovasjon Norges internasjonale kontor. 

Etterprøvbare mål: 
En målgruppeanalyse er gennemført og hovedmålgruppe 
er definert.

Aktiviteter:
• Engasjere en konsulent som kan ta frem målgruppeundersø-

kelser fra et internasjonalt marked. Dette krever møter med 
for eksempel Innovasjon Norges internasjonale kontor, Norges 
turisbyrå, og/eller turoperatører.

• Arrangere en workshop/seminar i fylket/regionen (Bodø eller 
Mo i Rana) hvor regionale og fylkesregionale aktører inviteres til 
at lage idéutvikling for nye målgrupper innenfor reiseliv.

• Gjennom Arkiv i Nordland og andre aktører (feks Sons of Nor-
way) researche og få frem mer kontakter og informasjon fra 
Hawaii og USA som kopples til Træna-Hawaii. 

• Ta frem ett underlagsmateriale på engelsk og norsk som kan 
presentere Træna-Hawaii internasjonalt og nasjonalt.

• Nettverksmøter med andre intressante akører i regionen og 
nasjonalt. (Feks dokumentarfilmer, slektforsker, turoperatøre)

• Målgruppeanalys dokumeteres og nedskrives.
 

2) Markedsresearch
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Mål 3: Utvikle produkt/tjenester modne for markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at et antall pakker (tjenes-
ter og/eller produkter) har tatts frem med utgangspunkt i 
kjernestoryn om Træna-Hawaii. Disse produktene eller tje-
nestene skal kunne selges på det marked/til de målgruppe 
som identifiserts i oven angitt mål. Produkt/tjenesteutvik-
ling skjer gjennom strukturerte idéutviklingsprosesser med 
lokale og inviterte aktører. Produkter og tjenester kan vare 
så vel av fysisk slag (museum, utstilling, festival) eller en 
knippe av tjenester (reiseopplevelse, pakketurer, historie-
framstilling). Det kan også være større prosjekter som for 
eksempel overnatningskonsepter/hotelutvikling som utvi-
kles videre i et hodeprosjekt. 

Etterprøvbare mål: 
• Minst to produkter/tjenester/pakker har konseptualiserts 
og testes (og kan selges inn på et marked)
• Minst to produkter/tjenester/pakker har konseptualiserts 
og skal utvikles videre for at kunne selges in på et marked. 

Aktiviteter:
• Arrangere en oppstarts-aften hvor alle lokale aktører får 

grunnstoryn gjennomgått og oppdateringer i Træna-Hawaii 
prosjektet som det ser ut hittills. (samme aktivitet som i mål 1)

• Invitere spesielle samarbeidsaktører utefra til særlige treffer 
som kan matches med lokale grupperinger for utvikling av tje-
nester og pakker (samme som aktivitet i mål 1)

• Ordne idéutviklingsworkshops x 3, hvor lokale aktører og aktø-
rer utefra arbeider med pakker/tjenester/prdodukter utefra et 
antall spørgsmål:

• Hvordan kan museumsvirksomheten i regionen skape en 
attraktiv aktivitet/tjeneste til en målgruppe?

• Hvordan kan overnatingstilbud skapes eller utvikles?
• Hvordan kan en ny produkt selges til målgruppen?
• Hvilke lokale tjenester kan vi utvikle?
• Hvilke regionale tjenester kan vi utvikle sammen?
• Hvilke andre prosjekter kan skapes utefra Træna-Hawaii 

storyn?
• Noen pakker/tjenester/produkter testes ut som piloter/prøver 

i full skale, og med testmålgruppe, i tid til turismesesongen 
2016. 

3) Produkt/tjenesteutvikling
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Mål 4: Utvikle et hovedprosjekt
Under forprosjektet vil et antall ulike idéer komme opp 
og nye kontakter etableres, det er derfor ett mål at i tidig 
stadium begynne å formulere et hovedprosjekt som kan 
ta et ennå mer omfattende grep om opplevelsesnæring, 
kulturutvikling og stedsutvikling utefra historien om Træ-
na-Hawaii. Dette kan være videre prosjekt innenfor kultur, 
næring, historie, og de kan vare lokale, nasjonale eller in-
ternasjonale. Her under vil prioriteres at arbeide mot målet 
om utvikling av overnatingskonsept/hotel/anlegg. Men då 
grunnhistorien er lagt opp for å kunne ta mange forskjellige 
utviklingsretninger, kan det bli flere temaer og/eller flere 
hodeprosjektet. 

Etterprøvbare mål:
• Innen forprosjektets slutt skal et hodeprosjekt skisserts 
og en intensjonsavtale mellom deltakende aktører om 
kommende søknad er gjort. 

Aktiviteter:
• Ett halvtids-seminarium med prosjektets alle parter og  even-

tuelt nye inviterte interessenter arrangeres for at evaluere 
hvilke satsningsområder og hvilke samarbeider som er interes-
sante at gå videre med. 

• Møter gjennomføres med hver enkelt part som vil inngå videre 
i prosjektet for å lage en forventningsavklaring om hva som 
ønskes av et hovedprosjekt.

• Søknader skrives sammen, med ansvar av prosjektleder og 
assistent. 

4) Videreutvikling av hovedprosjekt
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FORANKRING

Dersom Træna sedan den 1 februar etablerte et prosjekt 
med Træna-Hawaii tema er tankene og idéene vel foran-
kret i så vel kommuneledning, som i det lokale næringsliv 
og hos innbyggere. Fylkeskommunen er også involvert og 
har deltatt i idéutvikling og tenkning kring videreutvikling 
av fylkesregionale prosjekter fremover. Nordnorsk Reiseliv 
og Fylkeskommunens Næringsavdeling har sammen med 
oss sett på muligheter for å gjøre prosjektet til et større 
omfattende øy-konsept i Nordland. Det ville undersøkes 
og planlegges videre, men er noe Træna ser mye positiv på. 
Dersom prosjekt allerede er i gang hvor Træna kommune, 
Helgelands Museum og Arkiv i Nordland allerede er aktive 
aktører, ville utvidingen av nye prosjekt vare en naturlig 
ting. Prosjektets nåværende aktiviteter er fokuserte på fo-
tografering og historiefortelling, og nye tiltak vil handle om 
hvordan dette kan lages til næringsrettede aktiviteter som 
kan løfte lokalsamfunnet. Hvis dette vil innebære fysiske 
investeringer eller ikke er noe som ligger lenger frem i et 
hodeprosjekt og reguleringsplaner kan då oppdateres. Det 
planlegges for en Kommuneplanprosess med start under 
høsten 2015 då også en ny arealplan vil lages. Dersom det 
blir aktuelt at igangsette fysiske tiltak vil dette bli naturlig 
synkronisert med arealplanleggingen i kommuneplanen. 
Kommuneplaneprosessen vil videre knyte an til Træna - 
Hawaii prosjektet på den måten at tilbakeblikket i historien 
vil brukes for å se kommende decennier fremover.

ORGANISERING

Prosjektet er organisert under Utviklingssjefen i Træna 
kommune, som vil holde sammen tiltaket og vare prosjekt-
leder. Dertil ansettes en prosjektassistent som kan arbeide 
50% med tilrettelegging av aktiviteter, kommunikasjon 
og idéutviklingsprosesser. De forskjellige workpackages 
(1,2,3,4) har alle ulike ansvarlige som sikrer for fremdrift 
og rapportering i de enkelte områder. Dette vil organiseres 
som den første del i prosjektets oppstart. 
Prosjektlederens kompetanse er prosessledning, mar-
kedsutvikling og prosjektdesign. Nettverkene er nordiske. 
Som utviklingssjef og prosjektleder for utviklingstiltaket 
Tenk Træna er prosjektet en naturlig del av  fremdriften og 
den kreative utviklingen på øyen. I tillegg vil det være en 
rad ulike mennesker med forskjellige kompetanseområder 
involvert og knyttet til prosjektet. Konsulter vil bli leit in for 
spesifikke oppgaver. Se mer under Samarbeidspartnere. 

Arbeidsprosessen innebær mye felles arbeide og er basert 
på at nettverket mellom de forskjellige aktørene er sterkt. 
Derfor blir idéforum og utadrettede møter en viktig del i 
prosjektets fremdrift. Nyhetsbrev og hjemmeside brukes 
også for å kommunisere på en enkel måte internt, og for å 
motivere og sprede arbeidets delresultat eksternt. 

 



SAMARBEIDSPARTNERE

Træna kommune er hovedsøkere og ansvarlig for prosjek-
tet. Organisering, administrasjon og fremdrift er ansvars-
områder. 

Vi vil knytte noen faglige resurspersoner som har en sær-
lig kompetanse innenfor de ulike satsningsområdene til 
prosjektet. Dem kommer fra Nordlands Fylkeskommunes 
Opplevelsesgruppe, Nordnorsk Reiseliv, Kunnskapsparken 
Helgeland og Arenanettverk innenfor Festivalarbeide. 

Lokale aktører som operativt vil inngå i prosjektet er: 
Trænafestivalen, Helgelands Museum (avd Træna), Hav-
folkets Hus, Træna Rorbuferie, Træna Gjestegård, fd Træna 
Kroæ, Salong Havbris, Konditori Amora, Malins Krambu og 
blomster, Laga av folk, Joker Handel, Træna røkeri, Havke-
ramikk, Træna Gjestehamn samt noen av de andre lokale 
privatpersoner (feks de som medvirker i Træna-Hawaii 
prosjektet idag) som er involverte i foreninger og prosjekter.

Aktører som også vil vare aktive deltake i regionen/fylkes-
regionen er: Arkiv i Nordland, Nordlands Fylkeskommune, 
Event Helgeland, Helgelands Reiselivs, Helgelands Muse-
um (sentraladm), Kunnskapsparken Helgeland, Polarsirke-
lens Friluftsråd, Kystriksveien, Myken Destilleri samt evt 
flere dertil. 

Se overblikk av aktører vi vil knytte til forprosjektet her 
inntill. 

Samarbeidstiltak 
lokalt & regionalt

Faglig ressursperson 
Fd Festivalsjef Trænaf-
estivalen
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 Trænafestivalen   Konditori Amora  Træna Gjestegård
 Helgelands Museum, Træna  Salong Havbris  Træna  Rorbuferie     
 Prosjekt Træna-Hawaii  Malins Krambu  Havfolkets hus
 Laga av Folk   Selvær Butikk   Træna røkeri
 Træna Gjestehamn  Joker Handel  Kroæ, Træna
 Havkeramikk   Jorids klippotek  lokale foreninger/privatpersoner 

Nordnorsk Reiselivs  Kystriksveien
Nordlands Fylkeskommune Arkiv i Nordland
Helgelands Reiselivs  Event Helgeland
Kunnskapsparken Helgeland Myken Destilleri & Kurs til havs
Helgelands museum  Rana Spesialsport
Polarsirkelens friluftsråd  med flere...

Innovasjon Norge - Sons of Norway - Norges turistforening - Visit Norway - mfl  
Slektforskningssellskaper  -  
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MÅLGRUPPER I PROSJEKTET

Det er flere målgrupper i prosjektet. 
1. Den aktive målgruppen for tiltaket er de lokale bedriftene som 

vil involveres som partnere i prosjektet. 
2. Andre aktive målgrupper er de regionale/fylkesregionale 

samarbeidspartnere som vil involveres i delprosjekter, særli-
ge workshops og til utvikling av felles pakker, tjenester eller 
knoppskytingsprosjekter.

3. Kundemålgruppe/Slutmålgruppe er besøkere/turister som 
identifiseres i målgruppeanalysen.

4. Målgrupper er også nye samarbeidsaktører/investorer som er 
villig å satse på nye tiltak i Træna. 

5. Innbyggere i Træna er en målgruppe viktig for prosjektet. Rollen 
er som bidragene med kunnskap, deltakere i idéutvikling idéer 
og muliggjørelse av lokalt samarbeide. 

2.  
FYLKES-

REGIONALE

1.  
LOKALE 

BEDRIFTER 4.
NYE SAMAR-

BEIDSAKTØRER/ 
INVESTORER

3.
BESØKERE/ 
TURISTER

5. 
INNBYGGERE



TIDPLAN 
Forprosjektet er planert at pågå aktivit i 8 måneder med start 
den1 des 2015 og avslutning 31 juli. Første måneden brukes til 
oppstart og planlegging.

RESULTATER
De mål som forprosjektet etter skal resultere i er følgende:

• Ett bedriftsnettverk har startet og minst 5 lokale aktører 
medvirker aktivt. 

• En målgruppeanalyse er gennomført og hovedmålgruppe er 
definert 

• Minst to produkter/tjenester/pakker har konseptualiserts og 
testes (og kan selges inn på et marked)

• Minst to produkter/tjenester/pakker har konseptualiserts og 
skal utvikles videre for at kunne selges in på et marked. 

• Innen forprosjektets slutt skal et hovedprosjekt skisserts og 
en intensjonsavtale mellom deltakende aktører om kommen-
de søknad er gjort. 

EFFEKTER 

• Effekter som vi vil kunne se på lenger sikt er økt turisme, bedre 
kjennskap til Træna blant en nasjonal og internasjonal målgrup-
pe, mer stabil økonomi for reiselivsbedriftene og  starkere sam-
arbeider i regionen/fylkesregionen. 

• En selvklar effekt på sikt (også etter ett hovedprosjekt) er en sta-
bil utvikling av næringslivet og muligheter for nye arbeidsplasser 
innenfor opplevelsesnæringen, og/eller kring-bransjer.

• Mere samvirke mellom de lokale aktørene er en effekt av å jobbe 
sammen kring konkrete pakker/tjenester og turisme/opplevel-
sesutvikling. Avgjørende momenter for at desse effekter skal 
oppnås er at lokale aktører setter av tid for å ses og, er generøse 
med å dele kunnskap med hverandre. Risiko for at målene ikke 
nås er om logistikk forhindrer gode samarbeide mellom flere ak-
tører (på Træna og utenfra) og/eller om konkurransesituasjoner 
oppstår hvor man ikke kan bli enig i utviklingstiltak.

• Effekten er også at det blir en tydeligere profilert målgruppe som 
bedrifter kan bygge og pakketere tjenester utefra. 

• Gode effekter i prosjektet er at ikke bare konseptutvikle teore-
tiske pakker/tjenester men at faktisk prøve dem av. Her er av-
gjørende at sette opp enklere tester og heller en å utarbeide alt 
ferdigt, til en fiktiv målgruppe prøve underveis og bruke test-
målgrupper/testpersoner som kommer med feedback. Risikoen 
er tidsmangel når sesongen begynner å bli hektisk for de lokale 
aktørene. Derfor er det viktig å starte i god tid og utvikle produk-
ter/tjenester under vintertid. 

• Effekten er et mer langsiktet samarbeide og et varaktig lokalt 
nettverk som vil bestå også om det ikke skulle bli et hodeprosjekt 
realisert.

• Effekten er også kunnskap og nye kontakter utefra som vil gi 
kompetanseutvikling lokalt. 



BUDSJETT

Kostnader*        kr  2015  2016
Seminarier workshops treffer (inkl reise/diett)    84000   10000  74000
Konsulenter/analyse/research      62000    62000
Oppstartsarbeide forening, nettverk     25000  5000  20000
Dokumentasjon/material      19500    19500 
Prosjektledertid, beregnet til  360h 600kr/h x 360 h    216600 27000  189600
Prosjektassistanse, 250 h  (250 h + 434kr/h)    108500   108500
Deltakende aktører, egeninnsats**     120000 15000  105000
SUM kostnader       635 600 57 000  578 600
 
Finansieringsbudsjett       kr   
Kostnader        -635600 -57000  -578600  
Træna kommune, egeninnsats       216600 27000  189600
Deltakende aktørers egentid       120000 15000  105000
Søkt beløp Fylket        299000 15 000  288 000

* Detailert budsjett med kostnader koplet til aktiviteter finns som bilag.

** egeninnsats fra lokale og regionale aktører er svært å beregne
 i denne fas, men vurderes å bli aller minst 200 timer. 
Alle møter og tid som brukes dokumenteres og sammenstilles. 
Reiser og møtekostnader dekkes av prosjektet. 
 Deltakende aktører, egeninnsats, totalt minst 120 000kr    
 10 st Lokale bedrifter ca 60 timer  
 5 st Regionale aktører ca 30timer 
 3 st nasjonale aktøre ca 15 timer
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WELCOME TO TRÆNA
BILAG 
Nedenstående sider viser fremdriften i prosjektet Træna-Hawaii sån 
det ser ut idag. 
Kartet på denne side viser en overblikk over øyene i Træna og den 
utendørsutstilling som  idag formidler den grunnleggende historien 
om Træna-Hawaii og søskene Theodor Holmen og Alma Sandøy.  
 

Ordnat
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WELCOME TO TRÆNA

UTENDØRSUTSTILLING: TRÆNA- HAWAII  
Tidlig idéskisse og grovt konsept for utvikling 
av utendørsutstilling. Dette er en pågående 
delprosjekt som inngår i en søknad til KORO, 
Kunst i offentlige rom. Søknad insent 1 sept 
2015.
 
Bilder hentet fra:  
www.tenktraena.no 
http://npg.no/epilepsi-uten-ord/ (ovan t.h) 
www.google.se/maps/@66.501

Her planlegges utstillingens sentrale del hvor man som besøkere møtes av portrett av Trænas innbyggere førr og nå 
og hvor veggmaleri kan lages.  



BAKGRUNNSHISTORIE 
Fotografier av Alma Sandøy, tatt 1925 - 1960, med kamera 
sendt fra broren Theodor på Hawaii. Genom prosjektet Træ-
na-Hawaii finnes siden 2015 hele Sandøys arkiv oppbevart 
hos Arkiv i Nordland. Totalt ca. 1000 negativer som fallt i det 
fri og kan brukes i utstillingen. 
Bildene er redigert av Maja Atterstig, 2015.  
 
 



FOTOGRAFI MAJA ATTERSTIG 
Eksempler av fotografier av Maja Atterstig, tatt august 2015 som en del 
i nyfotograferingen av trænværinger i Alma Sandøys ånd. Fotograferingen 
vil pågå ut året. Disse bildene er tatt med digitalkamera, men Almas ka-
mera fra 1925 brukes parallellet i prosjektet. Maja Atterstig tar én ekspo-
nering per husstand, slik Alma gjorde i sin tid.  
 



SITATER THEODOR HOLMEN 
Sitater fra brev som Theodor Holmen sendte til Alma Sandøy. Brevene er sendt fra 
forksjelige steder fra reisen til Amerika. De som vises her er eksempler, der de fleste 
er fra Honolulu, Hawaii.  
 



WORKSHOP & VEGGMALERI 
En søknad om kultur - og utendørsarrangement er sendt in til Fylket den 1 sept. 
Konseptet er at ungdommer fra lokalt og regionalt innbydes til workshop i ledning 
av Sonja Langskjær, illustratør og kunstner utdannet i London men opprinnelig fra 
Træna. 3 dagers workshop som afsluttes med åpning av utstillingen under navnet 
ALOHA TRÆNA. 
Bildene nedenfor viser eksempler på utendørs veggmaleri og miljøbilder fra Træna. 
 



 

ALOHA OI 

KONTAKTINFORMASJON

 
Søker er Træna kommune 
Organisasjonsnummer: 940 192 692 
Organisasjonsnavn: Træna kommune 
Adresse: Postboks 86 
Postnummer/-sted: 8770 TRÆNA 
Telefon 47478016 
moa.bjornson@trana.kommune.no 
 
Kontaktperson: Moa Björnson, Utviklingssjef Træna kommune
www.tenktraena.no/traena-hawaii  
#trænahawaii  

 
 
 


