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En kvalitetsutnevnelse som verdsettes høyt i museumsbransjen. 
De to andre kandidater var Blaafarveværket og Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter. Juryen for årets museum besto av 
stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), Isabella Nilsson, 
Ständig sekreterare Kungl. Akademien för de fria konsterna, og 
Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen 
er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund. Her 
er et utdrag fra pressemeldingen til Norges Museumsforbund 
med tilhørende begrunnelse for nominasjonen: 

«De tre nominerte institusjonene er hver på sitt vis innovative 
fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i 
museumsdriften. Alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse 
mot nye mål. Sør-Troms Museum har sitt hjerte på Trondenes 
i Harstad, men det banker varmt og engasjert langt utenfor 
senterets nærområde. Sør-Troms Museum går opp sporene 
fra vikingsetene og middelalderen gjennom å åpne kultur-
landskapet rundt Trondenes kirke. Kreative arbeidsprosesser, 
inkludering og nytenkning preger etableringen av Allmenningr 
med årestue og stavkirke. Gjennom samarbeidet med NTNU i 
Trondheim gjenfinnes glemte teknikker og kunnskap. Sør-Troms 
Museum anerkjenner og blottstiller ikke minst de vondeste 
aspektene ved historien. På samme vis som museet hegner om 
krigsfangeleirtuftene, har de gjennom Trastad Samlinger tatt 
vare på hverdagene ved Nord-Norges første sentralinstitusjon 
for psykisk utviklingshemmede. Trastad Samlingers faste samling 
av Outsider Art og det nyetablerte Outsider Street Gallery i 
Harstad, er en verdifull påminnelse om individets skapende kraft. 
Arbeidet med å samle inn, bevare og forske på kunst skapt i de 
mentale og sosiale randsonene er nybrottsarbeid. Respekten for 
og ønsket om å hylle enkeltindividet reiser essensielle spørsmål 
rundt demokratiske prosesser, menneskeverd, selvråderett 
og mangfoldets eksistensberettigelse. Den innovative måten 
Trastad Samlinger presenterer, vurderer og vektlegger Outsider 
Art som fullverdig og likestilt kunstart, manifesterer et tankesett 
som er unikt så vel nasjonalt som internasjonalt.» 

ANNA ROGDE – 150 ÅR 

En av museets hovedsatsninger i 2018 var feiringen av Anna 
Rogdes 150-års jubileum. Jubileet omfattet flere seilaser og 
en rekke arrangementer, spredt utover hele året og region, 
blant annet “Ord ved roret” som var en helt ny foredragsserie. 
Jubileumsårets prosjektgruppe omfattet 3 representanter 
fra administrasjonen i Sør-Troms Museum, 3 medlemmer i 
Anna Rogdes venner og en fra Eierstiftelsen Anna Rogde. 
Gruppa ble ledet av avdelingsleder for Anna Rogde. Utover 
vinteren ble det inngått flere samarbeidsavtaler bl.a. med 
næringslivet i Harstad. Det var mye velvilje og positivitet 
å møte blant disse. Hovedarrangementet ble lagt til 18. 
august, hvor Anna Rogde etter endt morgen-seilas kom inn 
til Harstad og ble møtt av et folkehav på kaia med rundt 
1000 mennesker. Kaiområdet var dekorert med tidsriktig tema, 
hvor både frivillige, foreninger og næringsliv deltok. Takket 
være økonomiske bidrag fra næringsliv og byens tre banker 
ble dette en gratis folkefest med konsert og underholdning 
til ære for skonnerten. Formålet med jubileet var «Å løfte 
frem seilskuta Anna Rogde og hennes historie. Samtidig ha 
fokus på hennes fremtid. Styrke synliggjøring og forankring 
av Anna Rogde i vår region.»  

Gavene fra det lokale næringslivet samt bevilgete prosjekt-
midler fra Stiftelsen UNI til støtte av pålagt sikkerhetsutstyr 
om bord, gjorde det mulig for oss å søke midler fra gave-
forsterkningsordningen. Dette resulterte i et kjærkomment 
økonomisk tilskudd på tampen av året, som går til videre jobb 
med utviklingen av skonnerten. Tilskudd på 1 million over tre 
år fra Harstad Kommune har gjort det mulig for “Anna Rogde” 
å være mye mer synlig og tilgjengelig for publikum i år enn 
tidligere. Gladnyheten fortsatte da vi kunne utlyse stilling 
som skipper og ble overveldet over responsen. Vi valgte å 
ansette Eilif Aslak Gabrielsen som hadde oppstart i juni 2018. 

For andre gang har Stiftelsen Sør-Troms
Museum vært nominert til årets museum.

ÅRSMELDING FOR 
STIFTELSEN 
SØR-TROMS MUSEUM 
2018
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NOEN TILTAK FOR JUBILEUMSÅRET

 » Skrevet artikkel til utgivelse av Dampskibsposten nr. 
112/2018. Opplag: 2600 

 » Det ble laget 150 stk jubileumssmykker av 
kobberplater som er tatt av skroget til AR. 

 » Det ble laget 3 korte filmer av «Anna Rogde» under 
seil, med mannskap 

 » Innkjøp av 7 tidsriktige antrekk til mannskap 
 » Rekrutteringskampanje av frivillige 
 » Laget etikett og fått produsert Anna Rogdes jubileums 

øl hos Harstad Haandverksbryggeri AS
 » Filmet Anna Rogde- historier fortalt av 7 fra 

mannskapet/frivillige/ansatte 
 » Egen hjemmeside til Anna Rogde-150 år 
 » Samarbeid med Harstad kulturskole om formidling om 

bord på Anna Rogde 
 » Museumskomiteen på besøk om bord 

Eilif er 60 år og kommer fra jobb i Kystverket som skipsfører 
gjennom 7 år. Fra 1999 til 2004 var han aktiv i miljøet rundt 
Anna Rogde, både som styrmann, skipper og prosjektleder. 
Bl.a deltok han i Tall Ships Race med Anna i 2004. Eilif har 
i tillegg pedagogisk jobberfaring og har stor interesse for 
seiling. Han har vært med på å seile til Grønland, Svalbard, 
Karibien, Østersjøen, Middelhavet og langs norskekysten. Med 
skipper om bord er det tatt et viktig steg i retningen for mer 
forutsigbar drift av skonnerten.
  
På årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern i Narvik i oktober 
2018, ble «Anna Rogde» tildelt hedersprisen «Årets fartøy». Som 
en av 182 medlemsfartøy, var dette stas! Om prisen skrives det 
av foreningen: Vel fortjent til 150-åringen fra Harstad. “Årets 
fartøy” er nytt av året og gis til fartøy som har gjort en ekstra 
innsats i året som har gått. På diplomet overrekt står det at 
«hedersprisen gis til Anna Rogde for særdeles godt arbeid 
som et framragende eksempel på norsk fartøyvern». Skuta er 
fortsatt underfinansiert. Anna Rogde er et unikt vernet fartøy, 
Norges 5. største seilskute og et samlende symbol for nordnorsk 
kystkultur og maritime tradisjon. Flytende kulturminner byr på 
unike muligheter for formidling og tas best vare på ved bruk. 
Vi ønsker å videreutvikle henne som arena for handlingsbåren 
kunnskap og læring. Her faller formidling av både immateriell 
kulturarv og kunnskap sammen med behov i utdanningsløpet.  
Dette forutsetter at vi får midler for museal drift og vedlikehold. 
Selv om Anna har blitt vernet av Riksantikvaren allerede i 
1989 gjenstår støtte for vedlikeholdstiltak fra samme hold.

TRONDENES HISTORISKE SENTER OG 
«FOLLOW THE VIKINGS»   

Årets hovedsatsing på Trondenes var «Follow the Vikings» 
med tilhørende roadshow. Sør-Troms Museum er medlem av 
«Destination Viking» som i dag har 50 medlemsorganisasjoner 
over hele Europa fra Russland i øst til Spania i sør til Island i 
vest. Dette er en felles brandingplatform for vikingdestinasjoner. 
«Destination Viking» akkvirerte EU-midler fra «Creative Europe» 
programmet for prosjektet «Follow the Vikings». I prosjektet 
arbeider vi for å promotere og formidle middelalder og 
vikinghistorie til et nytt og yngre publikum og som reisemål. 
«Follow the Vikings» er en massiv suksess i presse og sosiale 
medier som vårt område kan trekke store veksler på. Målet 
er å skape en grenseløs felles vikingbrand rettet mot 
reiseliv og gjøre vikinghistorien mer tilgjengelig. Sør-Troms 
Museum har deltatt som full og sentral partner i prosjektet 
siden oppstart av søkeprosessen i 2011, og sitter i den felles 
europeiske styringsgruppen. I høst var museet vertskap for det 
storslåtte Roadshowet «Follow the Vikings» som vi arrangerte 
i Harstad Kino 22. september med to forestillinger og rundt 
600 tilskuere. Vi hadde samtidig en stor vikingleir utenfor 
kinoen med marked, konsert, framføringer og aktiviteter som 
satte preg på sentrum denne dagen. Selv om vi hadde stor 
konkurranse med Sparebank1 sin store Glød konsert samme 
dag, gav det oss mange besøkende. 

Sør-Troms Museum har arbeidet tungt med vikinghistorien i 
regionen i mange år. I 2018 har vi formidlet vikinghistorien til 
nesten 31000 besøkende på Trondenes Historiske Senter, en 
stor andel av disse er utenlandske turister. Sør-Troms Museum 
er den største vikingattraksjonen nord for Borg og utgjør uten 
sammenligning det største fagmiljøet knyttet til vikingtid i 
regionen. Det være seg på handverkersiden eller knyttet til 
historie og arkeologi. Museets ambisjoner på dette området 
er store og man har en klart uttalt strategi om ytterligere å 
styrke den faglige kompetansen i årene som kommer.

Konsert med Ola Bremnes under jubileumsfeiring
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TRONDENES MIDDELALDERGÅRD OG ALLMENNINGR   
 
Allmenningr er et faglig forankret prosjekt til 13 millioner kroner 
som inkluderer over 6 mill. egenandel. Dette er en enorm 
satsning og krafttak for museet som kommer til å binde midler 
og ressurser mange år framover. Trondenes middelaldergård 
blir den største museum- og reiselivssatsingen i Sør-Troms 
på mange år, en satsning som ytterligere vil befeste Sør-
Troms regionen sin posisjon i vikinghistorien og middelalder 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
I 2018 har vi hatt god framdrift med realiseringen av bygge-
prosjektet Allmenningr. Med ferdigstilling av årestuen på 
Trondenes er en stor milepæl nådd og produksjon av deler 
til stavkirken har kommet langt i løpet av året.  

Museets arbeidsgrupper for bygg, formidling og forretning 
har jobbet intensiv og grundig med faglig funderte 
formidlings- og presentasjonskonsepter. Nå skal gården tas 
i bruk med omfattende formidlingstilbud knyttet til liv og 
virke i middelalderen tilrettelagt for alle aldersgrupper, men 
med fokus på barn og unge i et årshjul av aktiviteter og 
arrangementer som følger årstidene. Det har blitt inngått en 
samarbeidsavtale med dramalinjen ved Heggen videregående 
skole hvor elever sammen med museets ansatte utfyller roller 
som gårdsbeboere.  

HANDVERKSKOMPETANSE OG BYGNINGSVERN  
 
Gjennom arbeid med byggeprosjektet Allmenningr opplever 
vi kontinuerlig utvikling av håndverkskompetanse. Vi har en 
håndverker i bachelorstudium i tradisjonshandverk ved NTNU 
som avsluttes i sommer 2019. Denne kompetansehevingen 
påvirker arbeidet ved våre bygninger i svært positiv grad. 
Avtalen mellom Sør-Troms Museum og NTNU om å være 
læringsarena for tradisjonshandverkstudiet knyttet til prosjektet 
Allmenningr er en stor faglig gevinst. Byggingen av replikahusene 
i middelaldertunet utføres utelukkende etter tradisjonsprinsipper 
og med spesiallagde verktøy etter historiske forbilder. Dette 
styrker formidlingen av prosjektet på en solid fagbase.  
 
Arbeid med vedlikehold av museets bygningssamling iht. 
prioritering er påbegynt i 2018. Dette er en svært omfattende 
oppgave som krever innsats over flere år. Behovsanalysen 
knyttet til vår kulturhistoriske bygningssamling som ble ferdigstilt 
i 2016 beregnet kostnadene for vedlikehold av samlingen til 
4,2 millioner kroner, derav trenger vi 3,3 mill. eksterne midler. 
Langsiktige mål er en forbedret og stabil tilstand av den 
kulturhistoriske bygningssamlingen. 
 
En gladmelding i slutten av 2018 var at Ibestad kommune bevilget 
750.000 kr til renovering og oppgradering av Skippergården 
i Hamnvik. Dette vil sette en stor del av huset i stand og gir 
oss mulighet til å lage en skreddersydd utstilling som vi ellers 
ikke ville ha hatt ressurser til. Første del av renoveringsarbeidet 
ble satt i gang i desember og fortsetter utover neste år.
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OUTSIDER ART I NORGE  

I november 2018 ble prosjektet for konseptutvikling av et 
nasjonalt senter for Outsider Art i Norge avsluttet. Prosjektet 
hadde egen prosjektleder og har vært finansiert gjennom 
Troms fylkeskommune med 990.000 kr og museets egne midler 
i samme omfang. Ved siden av museets ansatte var Kvæfjord 
kommune, Harstad kommune og Nordnorsk Kunstmuseum 
representert i styringsgruppen.  

I løpet av prosjekttiden ble det gjennomført 7 styringsgruppe-
møter og studiebesøk til flere nasjonale og internasjonale 
museer, blant annet til fire av Europas ledene Art Brut-museer: 
Museum Gugging, Østerrike, Collection de l ‘Art Brut, Sveits, 
Sammlung Prinzhorn, Tyskland og Bethlem Museum of the 
Mind, England. Besøkene ga økt kunnskap rundt kunstfeltet, 
forståelse av hvor stort feltet er internasjonalt og potensialet 
som ligger i vårt museums enestående ekspertise og samling 
for Norge. Reisene synliggjorde også hvor langt vi her til lands 
ligger etter. Det ble åpenbart hvor viktig det er at Norge får 
et nasjonalt senter for Outsider Art.  

Prosjektet «Konseptutvikling av et Nasjonalt Senter for Outsider 
Art i Norge» resulterte i en tredelt rapport som inneholder 
undersøkelse av historisk kontekst, kartlegging for behovsanalyse 
og selveste konseptutvikling. Den samlede rapporten omfatter 
mer enn 300 sider. 

Trastad Samlinger har i 2018 inngått to samarbeidsavtaler 
om utstillingsprosjekter. Det er med Trafo Kunsthall i Asker og 
Dikemark pasientkunstsamling som åpner i april 2019 og en 
utstilling for Tegnetriennalen ved Kunstnernes Hus i Oslo med 
verk fra vår samling som åpner i november 2019. 

BESØKSTALL I 2018 OG UTADRETTET VIRKSOMHET  
 
I alt har 57.792 funnet veien til en av Sør-Troms Museums 
mange arenaer i løpet av 2018. Dette er en betydelig økning 
av besøkstallet i forhold til foregående år (47.803). En relativ 
høy andel av besøket betaler billett eller inngangspenger 
noe som oppfattes veldig positivt.  

Det digitale besøket på våre nettsider ligger ved rundt 
29.000 med nesten 60.000 sidevisninger. Vår fotosamling 
har blitt overført Digitalt Museum hvor vi har vi rundt 155 
000 sidevisninger. Museet har i 2018 over 3400 følgere på 
Facebook, det er nesten en fordobling siden 2016. Innholdet 
vårt som f.eks. historiske foto er også aktivt brukt av andre 
på sosiale medier. 

På utstillingssiden må det nevnes kunstutstilling med den 
samiske kunstneren Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen som 
fikk bra besøk, og flere skoleklasser fikk omvisning. Februar 
har etter hvert utviklet seg til en samisk måned på THS i 
konteksten av den tradisjonelle markeringen av samefolkets 
dag 6. februar.  

I første halvdel av 2018 åpnet Trastad Samlinger de to 
utstillingene «Visjonære fortellinger» og «Masao Obata» 
i Outsider Art Street Gallery. Sammen viste de regional, 
nasjonal og internasjonal Outsider Art. Galleriet og utstillingen 
«Visjonære fortellinger - norsk Outsider Art håndverk» var 
del av arenatilbudet for Ilios Lounge. Utstillingen «Visjonære 
fortellinger - norsk Outsider Art håndverk», som presenterte 
fem norske Outsider Art kunstnere, hvor flere av verkene i 
utstillingen var hentet fra Trastad Samlinger sin samling. Pop-up 
galleriet har vært en stor suksess med over 4700 besøkende 
og genererte et stort savn ved nedleggelse i juli 2018. 

Totale besøkstall av barn og unge i museet har gått opp til 
over 8000, derav er 3289 elever i grunn- og videregående skole 
som tar del i et av våre pedagogiske tilbud på alle anlegg. 
Museet har også i 2018 vært svært aktivt og utadvendt med 
et mangfold av arrangementer og foredrag.  

Bilder på side 10
Øverst: Studiereise styringsgrupe til 
Bethlem Museum of the Mind, London
Midten: Formidlingsrom på Museum Gugging i Østerrike 
Nederst: Utstillingsåpning Masao Obata

Bilde på side 11
Utstilling “Elle-Hánsa, Keviselie: Hans Ragnar Mathisen 70 år” på 
Trondenes Historiske Senter som del av programmet for samisk 
uke i Harstad.
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GENERELT OM MUSEET  
 
Sør-Troms Museum har i dag ansvar for 46 fredede eller 
verneverdige bygninger, 45.904 kultur- og kunsthistoriske 
gjenstander, 56.322 fotografier, immateriell kulturarv, kultur-
landskap, et flytende historisk fartøy og 20 båter på land og 
m.m. Det er en stor oppgave å bevare, formidle og forske på 
våre nasjonale minner, tradisjoner og identitet. 

Ved siden av våre samlinger er museets største ressurs våre 
ansatte som viser en enorm innsats, engasjement og faglig 
tyngde. Museal kunnskap er en av våre viktigste formål. 
Sammenheng mellom kunnskap, kunnskapsproduksjon 
og formidling gjennom utstillinger, arrangementer, møter, 
skolebesøk, skriftlig formidling og foredrag styrkes fortløpende.  

Når vi ser på museets aktivitet, nye tiltak, ansvarsområde, 
samlings-størrelse og geografisk spredning er det åpenbart 
at vi med knapt 24 årsverk er underbemannet. Vi trenger flere 
medarbeider for å oppfylle både forsvarlig museumsdrift og 
arbeidsforhold for våre ansatte. 

Sør-Troms Museum søker kontinuerlig om eksterne prosjektmidler 
og gjør en betydelig innsats iht. egeninntjening. Dette har 
resultert stadig økende inntekt. I dag realiserer museet rundt 
30 % av sitt budsjett gjennom egeninntjening og prosjektmidler. 
Men ytterlige salgsvirksomhet bærer med seg faren av å gå 
utover vårt samfunnsoppdrag og museets vedtekter. Med andre 
ord vil vi har redusert kapasitet for vårt museumsfaglige personell, 
for museet kjerneoppgaver og begrenset tilgjengelighet av 
utstillings-rom, bygninger, seilskuta og ressurser til formidling, 
bevaring, samlingsforvaltning og forskning. 

ORGANISASJON OG ADMINISTRATIVE TILTAK  
 
Fellesadministrasjonen sitt arbeid har i stor grad vært preget 
av direktørbytte, samt relativt mange og omfattende prosjekter 
som er under arbeid. Kontorsjefen har i en lengre periode 
fungert i stillingen som konstituert direktør, fram til ny direktør 
var på plass 1. september. Dette har blant annet resultert i at 
prosesser knyttet til ulike strategiske planverk har blitt utsatt. 
Både av hensyn til kapasitet og at ny direktør skal få anledning 
til å sette sitt preg på viktige planverk for fremtiden til Sør-
Troms Museum. En annen konsekvens har vært utsettelse av 
planlagte innføring av digitalt administrativt arkiv. 

Av prosjekter som har vært understøttet av fellesadministrasjonen 
vil vi nevne «Follow the Vikings», konseptutvikling Nasjonalt 
Senter for Outsider Art og Allmenningr. Alle tre prosjektene 
har medført omfattende administrativ oppfølging innenfor 
økonomi og rapportering, samt deltakelse i de ulike prosjekters 
styringsgrupper. 

Sør-Troms Museum innførte en ren mobiltelefoniløsning i 2018. 
Dette medførte reduserte abonnements- og driftskostnader 
innenfor IKT. STM har oppdatert elektronisk søknadsbehandling 
gjennom Jobbnorge.no. 

DIREKTØRBYTTE VED SØR-TROMS MUSEUM
  
Mangeårige direktør Ole Jakob Furset gikk av som direktør 
3. mars 2018 etter å ha hatt stillingen siden Stiftelsen Sør-
Troms Museum ble etablert 03.09.2007. Museet takker for 
et mangeårig og godt samarbeid i tiden som direktør og  
ønsker han lykke til i stillingen som seksjonsleder museum 
hos Norsk Kulturråd i Bodø. I forbindelse med rekruttering av 
ny direktør ble det etablert et ansettelsesråd som sammen 
med eksternt rekrutteringsbyrå fikk ansvaret for å lyse ut og 
gjennomføre forarbeidet til en ny ansettelse. Dette var en 
relativt omfattende jobb som pågikk fram til ny kandidat 
ble innstilt overfor styret i eget styremøte 5. juni 2018.  
Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Sør-Troms Museum har i 2018 byttet direktør etter at Ole 
Jakob Furset sa opp sin stilling, og fratrådte mars 2018. Det 
ble satt ned et ansettelsesutvalg som leverte sin innstilling 
til ny direktør og hvor innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. 
september 2018 tiltrådte ny direktør – Sabrina van der Ley.  

Fra pressemeldingen: «Hun kommer fra stilling som avdelings-
direktør for samtidskunst ved Nasjonalmuseet, hvor hun har 
vært ansatt siden 2011. Sabrina van der Ley kan vise til bred 
nasjonal- og internasjonal ledererfaring fra ulike kultur- og 
museumsinstitusjoner, hvor hun har innehatt roller som avdelings-
direktør, daglig leder, kunstnerisk leder, kurator, produsent, 
redaktør og formidler. Hun har solid erfaring med drift og 
utvikling av kulturinstitusjoner, museer, private kunstsamling og 
kunstmesser. Hun har en kunst- og litteraturhistorisk utdanning 
med en Master of Arts fra Universitetet i Köln. Hun har siden 
2012 vært medlem av faglig råd i Lofoten International Art 
Festival ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær, og har et 
stort engasjement og hjerte for Nord-Norge. For øvrig har 
hun vært engasjert i en rekke verv, styreposisjoner og vært 
medlem i ulike kunst- og kulturråd og har et betydelig nettverk 
både i Norge og internasjonalt. Sabrina van der Ley flytter 
med familien nordover». 

Styreleder i Stiftelsen Sør-Troms Museum, Kjetil Bjørkelund, 
er glad for at Sabrina van der Ley har takket ja til stillingen. 
-Jeg er trygg på at hun besitter de egenskaper og har den 
kompetansen som skal til for å lede og skape god drift samt 
sikre videre utvikling av Stiftelsen i årene som kommer.  

 «Jeg ser frem til å komme til Sør-Troms og er begeistret over 
at museets styre har valgt meg som ny direktør. Sør-Troms 
Museum er en fantastisk institusjon med veldig dyktige fagfolk 
som jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med», sier 
Sabrina van der Ley.

Steinsland bygdetun
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NASJONALE MUSEUMSNETTVERK  
 
De nasjonale museumsnettverkene er et bærende element i 
utviklingen og styrkingen av det faglige arbeidet i museene. 
Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig 
driftsstøtte skal delta i utvikling av nasjonale nettverk.  
Sør-Troms Museum deltar i medisinskhistorisk museumsnett, 
museumsnettverk for tradisjonshandverk, fiskeri- og kystkultur-
nettverk og nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap. 
 
 
ANDRE FORMALISERTE NETTVERK 
 
Vi deltar i relevante faglige nettverk utenom de nasjonale 
museums-nettverkene. Museets varierte sammensetning 
gjør at det blir god spredning på nettverk og fag, bla. 
a. Museumsnettverk Troms, Fagråd NTNU bachelor  - 
tradisjonshandverk, Norsk Forening for Fartøyvern og Destination 
Viking Association hvor museet er styringsmedlem. I april var 
museet vertskap for steering comittee i Follow The Vikings. 
Trastad Samlinger er medlem av European Outsider Art 
Association. Dette nettverket har eksistert siden 2009 og 
har som mål å knytte sammen europeisk Outsider Art-miljøer, 
stimulere til internasjonalt samarbeid og dialog, påvirke 
politiske prosesser og utdanningsspørsmål, fremme historien til 
Outsider Art og beskytte Outsider Art-kunstnernes rettigheter. 
Organisasjonen har årlige generalforsamlinger og konferanser. 

 
FAGNETTVERK  
 
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON  
Kontorsjef deltar aktivt i Hovedorganisasjonen Virke sitt nettverk 
«Administrasjons- og økonomisjefer for museer», og har i 
2018 hatt ansvaret for å lede dette nettverket på vegne av 
Virke. I 2018 har det vært to samlinger hvorav kontorsjef har 
deltatt på begge. 
 
REISELIVSNETTVERK - EXPORT HARSTAD OG VISIT HARSTAD
Export Harstad er Visit Harstad sitt samarbeidsforum for å 
utvikle reiselivsbransjen i regionen. For museet er deltakelsen 
viktig for å sikre vår del av de besøkende til byen, men det 
bidrar også til at vi utvikler oss som reiselivsbedrift. Vi har hatt 
et filmteam fra Høgskulen i Volda på workshop her for å lage 
reklamefilm og vi har deltatt og bidratt på fagsamlinger og 
møter. Fra 2019 skal vi også ta del i det som Visit Harstad 
kaller markedspakke A.  

KOMPETANSEBYGGING I ORGANISASJONEN 
Sør-Troms Museum er en kompetansebedrift som omfatter 
svært mange fagfelt. Vi har gjennom flere år arbeidet aktiv 
i forhold til kompetanseheving. Denne kan deles i to, formell 
kompetansebygging gjennom utdanning og videreutdanning, 
og kurs, fagsamlinger og lignende. I noen tilfeller leier vi inn 
kursholdere og arrangerer egne kurs for ansatte. Håndverker 
ved Regionmuseet tar bachelor i tradisjonelt bygghandverk 
ved NTNU. 

KONFERANSER, MESSER, KURS OG FAGSAMLINGER

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 
 » 2 samlinger i Virke nettverk 
 » Frokostseminarer Harstad Næringsforening 

SAMLINGSFORVALTNING OG MUSEUMSFAGLIGE TEMA  
 » Trastad Samlinger deltok i medisinskhistorisk museums-

nettverkssamling i Trondheim - European European Outsider 
Art Association konferanse «The Artist`s Voice», Chichester, 
England. 

 » Museumsforbundets årskonferanse 18/19.4. i Mosjøen med 
3 deltakere fra museet  

 » Kurs i vedlikehold og bruk av motorsag, arrangert av 
Skogbrukets Kursinstitutt i Tennvassåsen 

 » Kurs i tradisjonell slått, arrangert av Naturvernforbundet 
på Ryghsetra i Buskerud 

 » Kurs i publisering fra Asta til Arkivportalen, arrangert 
av stiftelsen Asta i Oslo 

 » KulturIt Ekulturseminar i Trondheim 
 » Memoarkonferanse 
 » Kurs i preventiv konservering 
 » Seminar om bygningsvernsentrenes rolle – Bygg og 

Bevar/Riksantikvaren 
 » Norsk arkeologimøte 
 » Fagsamling i samlingsforvaltning 

 
REISELIV OG DESTINASJONSUTVIKLING 
 » Norsk opplevelseskonferanse, Narvik, 4 deltakere
 » «Follow the Vikings», marketingseminar ved Lofotr, Borg, 

3 deltakere  
 » «Follow the Vikings», roadshow og formidlingsopplegg, 

Gunnes Gård, Sverige, 2 deltakere 
 

MARITIMT  
 » Landsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern  
 » Årsmøte i Narvik, Norsk Forening for Fartøyvern 
 » Gaffelrigg-seminar i Stockholm

 
MØTER OG PRESENTASJONER POLITIKERE OG 
POLITISKE ORGAN 

 » Ny direktør presenterer framtidige planer for Sør-Troms 
Museum i Harstad kommunestyre

 » Ny direktør presenterer forprosjekt Nasjonalt Senter for 
Outsider Art for formannskap Kvæfjord kommune

 » Møter med ordfører, kulturkomité og kulturansvarlig Ibestad 
kommune   

 » Møter med rådmann og ordfører Lavangen kommune
 » Møter med rådmann og ordfører Skånland kommune
 » Møter med ordfører og rådmann i Salangen kommune 
 » Møte med Sametinget 
 » Møte med regionrådet i Sør-Troms og stortingspolitikere 
 » Møte med Kvæfjord kommune 
 » Flere møter med fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina 

Simonsen med direktør og administrasjon  
 » Besøk og presentasjon av Trastad Samlinger for 

stortingsrepresentant Martin Henriksen med ordfører i 
Kvæfjord Torbjørn Larsen i april 2018 

 » Besøk og presentasjon av Trastad Samlinger: Næring- 
kultur og helsekomiteen, Troms fylkesting, april 2018 

 » Besøk og presentasjon Trastad Samlinger:  
Samtale med stortingsrepresentant Svein Harberg 
fulgt av møte mellom Simone Ritter og Svein Harberg 
på Stortinget mai 2018 ifm mulig utstilling på 
Stortinget 

 » Besøk THS: Samtale med Jon Gunnes i juni 2018 
 » Besøk Trastad Samlinger: Stortingsrepresentant Tore 

Hagebakken med ordfører i Kvæfjord Torbjørn Larsen i 
august 2018 

 » Møte med Harstad kommune ved ordfører Marianne 
Bremnes og Henry Andersen og skriftlig innspill til alle lokale 
partier i Harstad som resulterte i Harstad kommunestyres 
vedtak om oppslutning omkring konseptet Nasjonalt 
Senter for Outsider Art  

 » Presentasjon av Nasjonalt Senter for Outsider Art i 
formannskap og kommunestyre Kvæfjord samt skriftlig 
innspill som resultert i kommunestyrets vedtak om 
oppslutning omkring konseptet Nasjonalt Senter for 
Outsider Art  

 » Møte med stortingsrepresentant Jon Gunnes (Venstre), 
og leder Harstad Venstre Jan Fjellstad; presentasjon 
av Anna Rogde og Outsider Art. Omvisning ombord på 
Anna Rogde og Outsider Art Street Gallery  

 » Presentasjon av Anna Rogde og seiling med inviterte 
politikere, bl.a. stortingsrepresentanter 

 » Venstres stortingsgruppe på besøk ombord på Anna 
Rogde ved kaia i Harstad 

 » Møte med næringsrådgiver i Harstad kommune om Anna 
Rogde 

 » Årlig statusmøte mellom Troms fylkeskommune og STM    
 » 25. april hadde Sør-Troms Museum besøk av fylkesråden 

for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen, samt Troms 
fylkeskommune sin nærings-, kultur- og helsekomité. 
Her fikk de omvisning i utstillingen på Trastad Samlinger, 
presentert status i museets prosjekt knyttet til Nasjonalt 
senter for Outsider Art, omvisning i kulturlandskapet på 
Trondenes og presentasjon og visning av byggingen 
av middelaldergården på Trondenes. Tilbakemeldingen 
fra fylkesråden var at komitémedlemmene holdt fram 
besøket på Trastad som et høydepunkt i et program 
som omfattet hele fylket. 

DELTAKELSE I EKSTERNE PROSJEKTER, PROSJEKT-
GRUPPER OG STYRER 

 » Samarbeidsprosjektet Nordic Outsider Craft, initiert av 
ITEmuseum og finansiert av Nordisk Kulturfond. I forbindelse 
med prosjektet vises kunstverk fra Trastad Samlingers 
samling i den nordiske vandreutstillingen, «The Touring 
Outsider Craft Exhibition». Den åpnet i Jyväskylä i slutten 
av april 2018 og vil turnere i Sverige, Danmark, Island og 
Norge. Utstillingen kommer til Harstad i november 2019

 » Trastad Samlinger er del av det treårige prosjektet «tid, 
sted, rom», ledet av Preuss Museum. Prosjektet skal gjennom 
delprosjekt, workshops og seminarer resultere i en metode- 
veiledning til bruk for museer for å bevisstgjøre deres 
samfunnsansvar og bidra til synliggjøring av marginaliserte 
grupper 

 » Museet er medlem av Harstad kommunes komité for ny 
strategisk kulturplan. Det har vært 6 møter i løpet av 
2018. Planen skal vedtas høsten 2019. 

 » Felles samlingsforvaltningsprosjekt i Troms 
 » Referansegruppen Kald krig nav – Flymuseet 
 » Norges arktiske universitet – utgraving Storhaugen 
 » NIBIO – Søknad på felles forskningsprosjekt 
 » Nettverk for læringsarenaer – NTNU
 » Utvalgte kulturlandskap – Skallan-Rå
 » Prosjekt: Kvinneåret med Utenfor Allfarvei Forlag. Foredrag 

om bord på «Anna Rogde». 
 » Museet deltar i Regionrådets styrings- og prosjektgruppe 

om markering av 1000-års jubileet for slaget på Stiklestad. 
Museet planlegger en serie på tre seminarer i samarbeid 
med Troms fylkeskommune og universitetet i Tromsø ved 
forskergruppen CNN. Seminarene vil belyse situasjonen i 
Nord-Norge i jernalder og middelalder, og blir arrangert 
i 2020, 2021 og 2022

 » Medlem av 6. februar – samisk uke komité 

Foto: Sevald Eilertsen/Hastad Tidende/STMU
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PUBLIKASJONER 

 » Sigri Skjegstad Lockert: «Regine Normann»,  
Årbok for Harstad 

 » Sigri Skjegstad Lockert: «Regine Normann», Årbok for 
Bjarkøy 

 » Sigri Skjegstad Lockert: «Den nordlige Karybdis», 
Idehistorisk Tidsskrift 

 » Sonja Westrheim: «Den sorte hunden», bok på eget 
forlag 

 » Børge Evensen: «Tida går opp i røyk.» Årbok for 
Harstad. Side 97. 

 » Børge Evensen: «Fotograf Johan H. Gyldenås.» Årbok 
for Harstad. Side 98 - 101.  

 » Tore Einar Johansen: «Anna Karoline Lorentzdatter 
Normann – ei selvstendig kvinne og et dramatisk liv. 
Del 1.» Årbok for Kvæfjord. Side 21 – 23.  

 

GENERELL SIKRING OG BRANNVERNSARBEID 
BYGNINGER OG SAMLINGER 

 
 » Brannvernopplæring av sesongansatte  
 » Ny brann- og tyverialarm med kameraovervåking og 

oppkobling til vaktsentral på: Salangen bygdetun, 
Krambuvika bygdemuseum, Steinsland klyngetun, 
Lundbrygga, Melbrygga, Hemmestad brygge, 
Sandtorg bygdetun, Grytøy bygdetun og Elvenes 
magasin. 

 » Klimaovervåkning sporadisk ved alle anlegg. 
 » Branntilsyn – Lundbrygga 
 » El-tilsyn – Krambuvika bygdemuseum 
 » Kaileidere – Lundbrygga 

 

REPARASJON, OPPGRADERING OG INNFLYTTING 
NYTT FELLESMAGASIN PÅ ELVENES

 » Montert pallereoler, ca. 100 meter. 
 » Pakking og flytting av gjenstander til nye Elvenes 

fellesmagasin 
 » Opprydding og avhending av ikke registrert gjenstander 
 » Registrering og avtaleinngåelse vedrørende 

gjenstandssamling i Rotvik, Salangen 
 » Etablert fotofasiliteter 
 » Etablert arbeidsrom for gjenstandsregistrering 
 » Avviklet et gammelt magasin på Elvenes leir 
 » Maling toaletter og vaskerom
 » Innvendig maling spisebrakke 
 » Seksjonering 
 » Montering av 4 varmepumper 

 
VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER THS  

 » Malt tak og veggene storsalen 
 » Ny prosjektor for storsalen og filmrom i utstillingen 
 » Vedlikehold ventilasjon og varme 

Pga. byggets alder og slitasje er det sårt behov for oppgradering 
av ventilasjons- og el- anlegg for å redusere strømkostnader 
og møte klimamål. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER BRYGGER OG 
BYGDETUN 

HEMMESTAD BRYGGE
 » Etablering av takrenner og avdeling kafe påbegynt 2018 

LUNDBRYGGA
 » Oppgradering av lager 1. etasje Melbrygga 
 » Utbedring av VVS 1 etasje Melbrygga 

KRAMBUVIKA: 
 » Maling Arthurbrygga 
 » Utbedret råteskade, kledning Arthurbrygga 
 » Skifte vindskier Bårstua 
 » Maling Bårstua 

SALANGEN BYGDETUN 
 » Male vinduer 
 » Krattrydding 
 » Skippergården 
 » Opprydding/innvendig sanering 
 » Restaurering bad 2 etasje A fløy påbegynt i 2018 
 » Restaurering gang 1 etasje A fløy påbegynt i 2018 

STEINSLAND KLYNGETUN 
 » Oppgradering VVS 

SANDTORG BYGDETUN - SKOGRYDDING 

GRYTØY BYGDETUN 
 » Utvendig maling 
 » Restaurering alle vinduer 
 » Restaurering inngangspartier 
 » Utvendig maling 

MELØYVÆR FORT  
 » Avtale med Johnny Skoglund om vedlikehold og rydding, 

finansiert av Forsvarsbygg  
 
VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER TRASTAD SAMLINGER   
 » Skiftet brannalarm 
 » Reparert stor del av ventilasjonsanlegg 

Øverst: Lundbrygga, Sjøvegan, Salangen
Midten og nederst: Krambuvika bygdemuseum, Soløy, Lavangen
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER ANNA ROGDE

DET HAR VÆRT UTFØRT ET OMFATTENDE VEDLIKEHOLDSARBEID
OMBORD PÅ ANNA ROGDE I 2018.   

 » Utbedre eksos og kjølesystem 
 » Utbedre lens og septikk-system 
 » Fenderlist tatt av på S.B side og utbedret 
 » Martingale fikk nye fester 
 » Utbedring av seil og rigg med skjøter og blokker for å 

optimalisere seilføring 
 » Ny rekkeordning akter, for tryggere innfesting av seil 
 » Ny jordingsplate montert pga slitasje 
 » Utbedring av eksisterende ankersystem, for raskere og 

sikrere ankring i nødsituasjoner 
 » Utbedring av baugstevnet pga råte 
 » Reparasjon av lekkasje i hylse 
 » Årlig befaring på skrog av Gratangen Fartøyvernsenter 
 » Utbedring av skonnert seil 
 » Utbedring av plasseringer av antenner og elektronikk 
 » Elektronisk vedlikeholdsplan er ferdig og implementert 

i driften 

SKJØTSEL I TRONDENES KULTURLANDSKAP  

Museet har siden 2008 drevet med en systematisk skjøtsel i 
kulturlandskapet på Trondenes. I 2012 ble denne skjøtselen 
utvidet til også å omfatte Krigsfangeleiren. Driften av skjøtselen 
støttes med midler fra Miljødirektoratet gjennom tilskudd 
til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder og tilskudd til 
trua naturtyper (Slåtteenga i Tørrbakken). I tillegg kjøper 
Statens Naturoppsyn tjenester hos oss til oppsyn i Laugen 
landskapsvernområde. Skjøtsel i Krigsfangeleiren støttes 
gjennom tilskudd fra Troms Fylkeskommune. 

Tiltakene i skjøtselsarbeidet omfatter slått, hogst og beiting for 
å forhindre gjengroing og bidrar til at sporene etter det gamle 
jordbrukslandskapet med sitt karakteristiske artsmangfold, 
områdets særegne kulturminner og dyreliv skal kunne formidles. 
Tiltakene er en forutsetning for mye av formidlingen av jern-
alder og middelalderhistorien som er knyttet til dette unike 
landskapet. Samtidig gjør skjøtselsarbeid tilgang til de vonde 
krigs- og etterkrigshistorier som blant annet er assosiert med 
krigsfangeleiren nord for kirka og Finnmarksleiren rundt Laugen.

Skjøtselarbeid i russerfangeleir på Trondenes
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SAMLINGSUTVIKLING 

Arbeidet med samlingsutviklingen ved THS omfatter blant annet 
innsamling av materiell og immateriell kultur og kulturhistoriske 
dokumentasjonsarbeid. Dette er en forutsetning for målrettet 
innsamling rettet mot stiftelsens strategiske plan og samlingens 
relevans.  Gjenstandssamlingen ved THS består pr. 31.12.18 av 6152 
gjenstander. I forbindelse med revisjonsarbeid har samlingen 
økt med ytterligere 219 objekter. Dette er gjenstander som i 
tidligere år har blitt aksesjonsført, men ikke har vært tilstrekkelig 
registrert, katalogisert og dokumentert. 779 gjenstander er 
blitt reviderte i løpet av 2018. Det gjenstår å ta nye foto av i 
overkant av 700 gjenstander som allerede befinner seg i vår 
samling, 816 nye bilder av gjenstander har blitt tatt i løpet 
året. I slutten av 2018 har 5382 gjenstander digitalt foto.

PUBLISERING AV GJENSTANDSSAMLING PÅ NETT 
Til sammen er det 45.904 kultur- og kunsthistoriske gjenstander 
registrert i museets samling, derav er 27.306 digitalisert. I henhold 
til planarbeidet skulle publisering av gjenstandssamlingen 
blitt igangsatt i 2018. Dette arbeidet er dessverre blitt 
utsatt på grunn av prioritering av arbeid rundt Trondenes 
middelaldergård og flytting til nytt fellesmagasin. I slutten av 
2018 har vi utviklet en felles publiseringsprofil for museet så 
at arbeidet med kvalitetssikring og publisering av Sør-Troms 
Museets gjenstandssamling på Digitalt Museum begynte 
med ny fart i første kvartal 2019. 

FOTOSAMLING OG DENS PUBLISERING PÅ NETT 
Tilveksten og publiseringen av fotografier på nett var på 
normalt nivå i 2018, og når det gjelder digitalisering og revisjon 
av gamle registreringer fikk vi faktisk gjort mer enn planlagt 
- dette ikke minst på grunn av innsatsen til dyktige frivillige 
og NAV-«ansatte». Per i dag er 42.694 fotografier digitalisert, 
39.776 registrert og revidert og15.201 publisert på nett. Totalt 
har vi nå 56.322 fotografier i samlingen.

PRIVATARKIV OG ANNEN INNSAMLING 
Tilveksten av privatarkiv var om lag som tidligere år, mens 
katalogiserings- og ordningsinnsatsen har vært begrenset. 
Det ble ordnet og katalogisert cirka 3000 arkitekttegninger, og 
vi har digitalisert og katalogisert nesten 7 timer med analog 
smalfilm. Etter mange tekniske problemer har vi i løpet av året 
også fått publisert vår første arkivkatalog på «Arkivportalen». 
Her vil vi i fremtiden gjøre kataloginformasjonen tilgjengelig 
og søkbar for publikum i takt med at arkivene ordnes. 
 
Spesielle arkiver som er kommet inn i løpet av året: 
 » Siste del av arkivet med bedriftstakseringer etter ingeniør 

Bernt Starup (nevnt i årsmeldingen fra i fjor) fra E. Øien. 
 » Tegningsarkivet etter arkitekt Gunnar Lund, med 

tegningene til veldig mange sentrale bygg i vår region, 
fra Torleif Jørgensen. 

 » Negativer etter John Berthung, fra Harstad Tidende. 
Dette er bilder som manglet i Berthungarkivet vi hadde 
fra før, og er en verdifull komplettering av dette. 

MAGASIN OG BEVARING 
 
Til nå har museet alltid hatt kapasitetsproblemer for forsvarlig 
lagring og forvaltning av sine samlinger til tross for at vi har 5 
forskjellige magasiner på Stangnes, gamle lokaler på Elvenes, 
Lundbrygga, Kvæfjord og THS. Den største utfordringen har 
avdelingen på THS i forhold til samlingsbevaring og et prekært 
behov for mer plass. Dette gjelder både for Stangnes og 
tekstilmagasinet på THS. Det er blitt etablert et lite nærmagasin 
på THS som skal bidra til at samlingsarbeidet sikres en rasjonell 
drift. Rommet brukes utelukkende til kortidsoppbevaring av 
gjenstander i påvente av registrering, fotografering, pakking 
og flytting. 

I slutten av 2018 har vi overtatt, renovert, begynt innredning 
og innflytting til Sør-Troms Museums nye felles magasin på 
Elvenes. Dette gir oss endelig sårt trengt rom som effektiviserer 
vår samlingsforvaltning, katalogisering og revisjonsarbeid. I 
første omgang er gjenstander fra Regionmuseum sin samling 
flyttet Enn så lenge har vi klart å dekke innkjøp av reoler ut 
av eget budsjett men så snart samlinger fra THS og deler 
av Trastad samlinger flyttes har vi behov for ekstra midler 
for innredning.  

 
IMMATERIELL KULTURARV 

 » Opptak av fortellerkveld med tema: Oppvekst under krigen.  
 » Avhold kurs i innsamling av muntlig materiale i samarbeid 

med MEMOAR og laget 2 videointervjuer.
 » Videodokumentasjon av tradisjonshandverk i forbindelse 

med Allmenningr.
 » Kartleggingsarbeid om det finnes historiske Outsider Art 

samlinger i Norge.
 
 
ARRANGEMENTER I SØR-TROMS MUSEUM 

THS 
Arrangementene er mange og spredt utover året. Februar 
har etter hvert utviklet seg til en samisk måned på THS. Den 
tradisjonelle markeringen av samefolkets dag for Harstad 
kommune skjer på THS. Den følger et innarbeidet konsept 
som inkluderer samisk mat, musikk og eget opplegg for 
barna. Det er også et formelt program med tale for dagen 
og hilsningstale fra ordfører. 

Kaffe og kunnskap er en foredragsserie vi har i samarbeid med 
Pensjonistuniversitetet og Vidkunn Eidnes. Se oversikt. I 2018 
hadde vi to interne foredragsholdere. Ole J. Furset snakket om 
«Kong Øystein og eg» og Lene Hansen om «Allehelgensdag» 
og fem eksterne foredragsholdere. 

Det største arrangementet til prosjektet «Follow the Vikings» var 
Roadshowet. Dette viste vikingtiden med helt nye virkemidler 
som dans, film og lys, sammen med en fortellerstemme.  

Andre arrangementer er det tradisjonelle Høstmarkedet og 
Trondenesdagene. Geologiforeningene hadde sin Geologiens 
dag her i september.  

MELØYVÆR FORT  
 » Åpen dag 2.september 

OLE OTTESASTUA 
 » Friluftsgudstjeneste i juni 

STEINSLAND KLYNGETUN 
 » Åpen dag 22. mai og 26. juli 
 » DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet 
 » 5. klasse ved Skånland skole på omvisning i juni 
 » Åpen på forespørsel

DKS opplegg "Kald Krig" på Meløyvær fort

Øverst: Lys sommerkjole med v-hals. 
Brukt av Anne Sofie Schøtner, trolig på 1930-tallet. 
Gitt til museet av hennes datter, Liv Inga Schøtner.

Nederst: Herleik Kristiansen, uten tittel, ca. 2015.
Keramikk 47,5 cm x 30 cm x 32 cm.
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SANDTORG BYGDETUN 
 » Åpen dag 2. august, barnehagen invitert 
 » Skoleopplegg 31. august for 5. trinn 
 » Julevandring 16. desember 

 
HEMMESTAD BRYGGE 
 » Sommeråpent 26. juni til 12. august 
 » Sonja Westrheim holdt foredrag om Den sorte hunden 5. juli 
 » Familiehelg med div. aktiviteter siste helga i juli 
 » Arrangement med nordnorske sagn og eventyr 31. juli 
 » DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet 
 » Tre cruisebåter i løpet av sommerhalvåret fikk tilbud om 

kaffe/te og guiding 
 
KRAMBUVIKA  
 » Åpen sommersesong søndager juni til august 
 » DKS-tilbud: Folk og handel på 1800-tallet 

 
SALANGEN BYGDETUN 
 » Julearrangement 
 » Åpent på forespørsel 

 
GRYTØY BYGDETUN 
 » Åpent hver lørdag i sesongen 
 » Marked 29. juli med besøk av Anna Rogde under 

Juksastevnet  
 » Sonja Westrheim besøkte Lundenes med Anna Rogde 

siste uka i august. Utstilling og historiestund fra Den 
sorte hund. Skoleelever på formiddagen og åpent for 
alle på ettermiddagen 

 

SALANGSVERKET 
 » Guiding på forespørsel 
 » Studentopplegg - Norges arktiske universitet – arkeologi 
 » Studentopplegg -Norges arktiske universitet – 

landskapsarkitektur 
 » Bedriftsbesøk Astafjord vekst 
 » Kulturminnedag: Salangsverket/Storhaugen i samarbeid 

med Salangen historielag 
 
LUNDBRYGGA 
 » Millionfiske i juli 
 » Julemarked 
 » Barnehageopplegg om nissen og gammeldags jul 

(desember) 
 » Bedriftsbesøk Astafjord vekst 

 
IBESTAD 
 » Tilbud om DKS Folk og handel på Donsegården (mai/juni) 
 » DKSS Regine Normann og nordnorske eventyr i november 
 » Anna Rogde kom siste uka i august med Den sorte hund 

 
HELLEREN KRAFTSTASJON 
 » Åpen på forespørsel 
 » Omvisning 20. april

SEILASER 
 » Hovedmarkering av Anna Rogdes 150-års jubileum 

med gratis folkefest i Harstad sentrum. Et samarbeid 
med banker, næringsliv, private aktører og foreninger. 

 » 6 turer for barn med tema; Draugen og Marmælen. 
Samarbeid mellom STM og Kulturskolen i Harstad, der 
to elever var skuespillere om bord. 

 » Jubileumsseilas på 5 dager med åpen båt, utstilling, 
foredrag og seilturer til Sjøvegan, Tennevoll, Hamnvik, 
Grov og Lundenes 

 » Utstillingsåpnings i Grottebadet av «Anna Rogde». 
Produksjon av utstilling er et samarbeid mellom 
Harstad Fotoklubb og STM. 

 » Åpen båt i sentrum under Festspillene i Nord Norge  
 » 4 stk Sjørøvertokt i Harstad  
 » Utstilling om bord Anna Rogde av Alvin Jensvolls 

illustrasjoner av Sorte hund 
 » 17. mai kafè om bord ved kai 1 i Harstad sentrum 

 
ANNA ROGDE SEILTRENING 
Det har vært en kraftig oppgang i antall seiltreninger med Anna 
Rogde i år. Gjennom ansettelse av ny skipper og kampanje i 
Harstad Tidende, har flere nye meldt sin interesse og deltatt. 
Interessen har vært så stor, at skipper på et tidspunkt vurderte 
å dele opp i to seillag. Det har vært en strukturert undervisning 
i både seiling, sikkerhet og generelt sjømannskap. Det blir 
gjennomført 14 seiltreninger.
 

Elever fra Ibestad skole om bord av Anna RogdeDKS tilbud på Sandtorg bygdetun
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REPRESENTASJON OG UTSTILLINGSÅPNINGER 
 
Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger fortsatte utstilling-
svirksomhet ved pop up-«Outsider Art Street Gallery» i 
Harstad sentrum som stengte i juli 2018. I første halvdel av 
2018 åpnet Trastad Samlinger de to utstillingene «Visjonære 
fortellinger» og «Masao Obata» i Outsider Art Street Gallery, 
som sammen viste regional, nasjonal og internasjonal Outsider 
Art. Galleriet og utstillingen Visjonære Fortellinger - Norsk 
Outsider Art Håndverk var del av arenatilbudet for «Ilios 
Lounge som presenterte norsk Outsider Art håndverk» og fem 
norske Outsider Art kunstnere. Flere av verkene i utstillingen var 
hentet fra Trastad Samlinger sin samling. Outsider Art Street 
Gallery var også en arena for samarbeid med Festspillene i 
Nord-Norge i 2018 og har vært profilert Festspillenes digitale 
og trykte program med utstillingen av Masao Obata.
Festspillutstillingen; Institutt for natur og kunst som inkluderte 
utlån av seks verk av Herleik Kristiansen fra Trastad samlinger.  

EGENPRODUKSJONER 
«Folketro og havfolket» og «Den sorten hunden» var våre 
egenproduserte vandreutstillinger.  
 

REVISJON FASTE UTSTILLINGER 
Utstilling ved Hemmestad brygge ble finjustert i 2018. Ellers 
er det kun gjort små revisjoner på våre faste utstillinger på 
grunn av prioriteringer for våre andre store prosjekter og tiltak. 
Fortløpende fornying av samlingspresentasjoner er planlagt 
for høsten 2019 og årene framover. 

EGNE FOREDRAG
Vi har i 2018 loggført i alt 27 egne foredrag for anslagsvis
730 personer.  

 » Salangsverket. Astafjord utvikling 
 » Regine Normann. Foreninger i Harstad 
 » Regine Normann. Eldresenter i Sør-Troms  
 » Byggingen av Tjeldsundbrua. Foreninger i Harstad 
 » Salangsverket. Norges arktiske universitet, 

Landskapsarkitektstudiet. 
 » Salangsverket. Norges arktiske universitet, Arkeologistudiet. 
 » Den sorte hund – Paletten galleri 
 » Samisk kultur – Ibestad kommune 
 » 4 foredrag i serien «Ord ved roret» Med tema; «Båtbygger 

Sigbjørn Birkeland», «Hvordan og hvorfor seile norskekysten? 
En søring seiler i Nord Norge», «Familien Rogde på Kjøtta», 
«Anna Rogde til salgs i Oslo» 

 » 1 DKSS- Melvik sykehjem, «Historien til Anna Rogde» 
 » 1 foredrag om Fru Anna Rogde, Kvinneåret i samarbeid 

med Forlag Utenfor allfarvei 
 » «Frivillighetens hus» foredrag under Årsmøtet i Norsk 

Forening for Fartøyvern 
 » 24 oktober UiT, Campus Harstad; jubileum vernepleier-

utdanning 
 » 12. Juni: Soroptimistene i Harstad/Kvæfjord – Outsider Art  
 » Nordnorsk jul i gamle dager 8.des 

Øverst til høyre:
Oddleif Bang, akryl, tusj, collage på papir, 2011 

32 x 42 cm 

Nederst: Utstillingsåpning “Visjonære fortellinger”

Hemmestad brygge

BILDE FRA USTILLING TIL HØYRE
Utstilling Elle-Hánsa, Keviselie: Hans Ragnar Mathisen 70 år 
på Trondenes Historiske Senter som del av programmet for 
samisk uke i Harstad.
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DATO TIL HVEM HVOR TEMA FOREDRAGSHOLDER ANTALL 

20/3 Harstad næringsforening Castello 
"Follow the Vikings" og The 
Roadshow 

Mona, Ingrid og Tore 
Einar 22 

17/4 Forsvarspensjonistene Aktivitetssenteret 
Sovjetisk krigsfangeleir på 
Trondenes Tore Einar 50 

24/5 Vikinglagene THS Trondenes middelaldergård Tore Einar 12 

1/6 US-turister Arcticus hotell From the Vikings to the age of oil Tore Einar 25 

16/6 US-turister Arcticus hotell From the Vikings to the age of oil Tore Einar 20 

21/9 Sparebank1 NN Thon hotell 
Prosjekt Follow the viking 
Vikingtiden i Harstadområdet Mona og Tore Einar 150

19/12 Sparebankstiftelsen Harstad sparebank Trondenes middelaldergård Mona og Tore Einar 18 

EKSTERNE FOREDRAG

FOREDRAG I SERIEN«KAFFE OG 
KUNNSKAP» 2018
Foredragsserien Kaffe og kunnskap på Trondenes kommer i stand som et samarbeid med 
Pensjonistuniversitetet i Harstad. I alt 438 besøkende på til sammen sju foredrag. 

DATO BESØK FOREDRAGETS TITTEL FOREDRAGSHOLDER 

11/2 58 Kong Øystein og eg Ole J Furset 

26/4 50 Sang samler et land. Styrkes den, styrkes vi! Jon Roar Bjørkvold 

6/5 100 Historier i Harstad by-historie Leif Arne Heløe 

14/10 65 Mannsroller og mannsideal ved Nordlandskysten Åse Elstad 

28/10 35 En personlig reise i Andre Bjerkes liv og diktning ved hans datter Vilde Bjerke 

4/11 70 Allehelgensdagen Lene Hansen 

25/11 60 
11.11.1918 tok den første verdenskrigen slutt. Hva dreide krigen seg 
egentlig om, og hvilke følger fikk den? Jens Petter Nielsen 

FORMIDLING DEN KULTURELLE 
SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE 
TILBUD I 2018  
 
Sør-Troms Museum er en viktig institusjon for kulturarvs-
arbeid blant unge. I tillegg til en rekke produksjoner for 
Den kulturelle skolesekken tilbys også andre pedagogisk 
tilrettelagte tilbud til skoleelever i hele regionen.  

FORMIDLING THS  
THS tilbyr fem produksjoner i Den kulturelle skolesekken: 
 » Steinalder for småtrinnet 
 » Vikingtid for mellomtrinnet 
 » 2. verdenskrig (fokus på lokalhistorie) for ungdomstrinnet 
 » 2. verdenskrig for vgs. (Forelsket og foraktet- norske kvinner 

og tyske soldater) 
 » Skipsverftshistorie i Harstad for videregående skole 

DKS produksjonene tar utgangspunkt i de tema som formidles 
i museets hovedutstilling: «Med plog og sverd gjennom 1000 
år». DKS produksjonene er knyttet til mål i Kunnskapsløftet. 
Det legges vekt på bruk av tidsvitne i formidling av krigen 
og pensjonerte arbeidere i formidling av skipsveftshistorien. 
Hovedutstilling, kultursti, og uteområde benyttes som arena 
for formidlingen. 

Nytt av året er en pilegrimsvandring på Trondenes for elever 
på mellomtrinnet. Denne historiske vandringen har vi kalt: 
«Trondenes til alle tider». Den ble gjennomført i samarbeid 
med ansatte i Trondenes kirke og den katolske kirken i Harstad. 
Museet deltar også med opplegg til de fleste klassetrinn 

i Nærmiljøuka til Harstad skole. Vi sørger for at elevene ha 
jevnlig kontakt med museet gjennom hele skoleløpet. Alle DKS 
produksjoner og andre formidlingstilbud tilrettelegges for elever 
med særskilte behov og fremmedspråklige elever. Museet har 
eget opplegg for synshemmede elever knyttet til temaene 
vikingtid og steinalder. Målet er at alle våre besøkende skal få 
en positiv opplevelse og mulighet til å tilegne seg kunnskap. 

THS har flere tilbud i Den kulturelle spaserstokken. Nyere 
lokal-historie blir formidlet ved hjelp av gjenstander, film og 
foto. Formidlingen er også tilrettelagt for demente. Nytt av 
året er samarbeidet med den årlige filmfestivalen, AMIFF, i 
Harstad. I den anledning ble filmen: «Harstad på 50-tallet» 
vist og formidlet på alle sykehjemmene i byen. Under AMIFF 
bidro museet også med en byvandring og visning av filmen 
«Harstad på 50-tallet» på Harstad kino. 

DKS opplegg Pilgrimsvandring på Trondenes 
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FORMIDLING ANNA ROGDE   
Vi valgte å reise rundt og besøke skolene i distriktene, hvor 
8.klassetrinn ble invitert om bord skonnerten. Sør-Troms 
Museum skal strekke seg over hele distriktet, og det er ikke 
alltid enkelt å få besøkende ut til oss, der for ble det laget 
et tilbud hvor vi kom til de i stedet. Vi ønsket at de skulle få 
ta del i jubileet til Anna Rogde og bli bedre kjent med henne 
og kystkulturen. Formidlingen foregikk slik at elevene fikk 
høre historien, se bilder, smake vannkringle, lukte på tørrfisk, 
delta i aktiviteter som å hoppe i sjøen med redningsdrakter. 
Vi tenker at de unge er fremtiden, og vi har flere som har 
valgt maritim utdanning etter å ha vært en del om bord i 
skonnerten og lært kystkultur og sjømannskap. I samarbeid 
med Regionmuseet, hadde vi parallelt en boklansering av 
Sorte Hund av Sonja Westrheim og tilhørende fotoutstilling 
av Alvin Jensvold og fortellerstund for elevene.  
 
FORMIDLING TRASTAD SAMLINGER/OUTSIDER ART 
I 2018 har Trastad Samlinger gjennomført en rekke formidlings-
opplegg som bygger på Trastad Samlingers kunnskapsbase. 
Workshopene som gjennomføres for skoleelever tar alle 
utgangspunkt i aktiviteter og kunstneriske teknikker som ble 
benyttet ved den tidligere institusjonen Trastad Gård. I flere 
av Trastad Samlingers formidlingsopplegg er også utstillingen 
i dens autentiske bo- og pleie-avdeling i paviljong 7, benyttet 
i arbeidet med å formidle historien til sentralinstitusjonen 
Trastad Gård. Formidlingen av historien til Trastad Gård bidrar 
her med synliggjøringen av en historie som omhandler en 
marginalisert gruppe i samfunnet.  
 
I tillegg til å formidle historien om sentralinstitusjonen Trastad 
Gård, er det også en viktig oppgave for Trastad Samlinger 
som eneste forvalter Outsider Art i Norge, å spre kunnskap om 
denne kunstsjangeren i Norge. I 2018 har Trastad Samlinger 
arbeidet med utviklingen av en ny DKS- produksjon, «Outsider 
Art – den skjulte kunsten», som har som formål å spre 
kunnskap om kunstfeltet med dens internasjonale røtter, samt 
formidling av historien om oppdagelsen av norsk Outsider 
Art. Produksjonen som ble utviklet i 2018 og går på DKS tur i 
2019, vil ta utgangspunkt i museets kunnskapsbase og faste 
samling gjennom framvisning av verk fra samlingen og bruk 
av videoklipp fra kunstproduksjonen ved Trastad Gård. 

Bakgrunn til historien om Trastad Gård og kunstsjangeren 
Outsider Art medfører at mennesker med særskilte behov blir 
en viktig målgruppe i Trastad Samlingers formidlingsarbeid. I 
starten av 2018 gjennomførte Trastad Samlinger DKS-turneen 
av produksjonen «Mine spor i verden» som ble påbegynt, 
høsten 2017. «Mine spor i verden» er en produksjon som er 
rettet mot elever med særskilte behov og videreføres i 2019. 
Trastad samlinger og Outsider Art er fyrtårn for et mangfoldig 
og inkluderende kulturliv. En arena som bryter ned barrierer 
og bidrar til at alle får et rikt og bredt forum der man har 
muligheten til å skape, og til å uttrykke seg. 

I tillegg har vi satt i gang med oppbemanning for formidling 
som er nødvendig for måloppnåelse, ved 80% formidlerstilling. 
Ny formidler Silje Gulstad begynner i januar 2019. 

FORMIDLING REGIONMUSEUM  
Regionmuseet hadde et omfattende formidlingsprogram for 
elever i nesten alle kommunene i Sør-Troms. Spesielt populært 
var opplegg «Folk og handel i 1800-tallet på Hemmestad 
brygge, Steinsland klyngetun, Donsgården og Krambuvika 
og heldagsomvisninger og seminar for DKS om Kald Krig på 
Meløyvær. Foredrag om Regine Normann både på Steinsland 
klyngetun og for mange foreninger og eldresenter i regionen 
finner mye interesse og har allerede fått flere bestillinger for 
våren 2019. Sommerarrangementer på Grytøy bygdetun er 
alltid en stor publikumssuksess.  

Skipsverftshistorie i Harstad for videregående skole 

Opplegg for barnehage på Lundbrygga

Formidling på Trastad samlinger
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DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD 

TEMA ELEVER LÆRERE

DKS Steinalder 205 28 

DKS Vikingtid 206 19 

DKS  2. verdenskrig Harstad 192 13 

DKS Forelsket og foraktet 314 17 

DKS Skipsverftshistorie i Harstad 270 10 

Annet pedagogisk tilbud Hovedutstilling 296 21 

Annet pedagogisk tilbud Trondenes kirke 226 24 

Annet pedagogisk tilbud Pilegrimsvandring 45 4 

Annet pedagogisk tilbud Trondenesdagene, kunstprosjekt 28 5 

Annet pedagogisk tilbud Samisk kunstutstilling Hans Ragnar Mathisen 139 11 

Annet pedagogisk tilbud Vikingtid 134 15 

Annet pedagogisk tilbud Nærmiljøuke 114 10 

Annet pedagogisk tilbud Leker i gamle dager 40 2 

Annet pedagogisk tilbud Annet 9 2 

DKS  Kald krig 289 14 

DKS Salangsverket 75 3 

Annet pedagogisk tilbud Hellern 50  

Annet pedagogisk tilbud Hemmestad 235  14 

Annet pedagogisk tilbud Anna Rogde og Sorte Hund 72 10 

DKS Turnè Mine spor i verden 14  

Annet pedagogisk tilbud Trykkeverksted 98 9 

Annet pedagogisk tilbud Omvisning vgs.  135 15 

Annet pedagogisk tilbud Pedagogisk opplegg vernepleierstudenter  99 5 

Annet pedagogisk tilbud Pedagogisk opplegg kunsthistoriestudenter 4 1 

    

SUM DKS  1565 104 

SUM PED TILBUD  1724 148

TIL SAMMEN ALLE  3289 252

OVERSIKT DKS OG DKSS OPPLEGG
 TEMA DELTAGERE LEDSAGERE 

DKSS Regine Normann 95  

DKSS Harstad på 1950-tallet 63  

DKSS Diverse 183

FRIVILLIGHET  
Det er også i 2018 blitt ytt et betydelig antall timer frivillig 
arbeid til vår virksomhet. Dessverre følges ikke timeregistrering 
godt nok opp over alt. Dette gjør at bildet ikke er komplett. 
Til sammen er det registrert 6964 timer. 

FRIVILLIGHET VED TRONDENES HISTORISKE SENTER 2018: 
TOTALT 2147 TIMER 
 » Soroptimistene: Blomsterhage ved THS - 280 timer 
 » Fototreff: Identifisering av gamle foto – 737 timer 
 » Follow the Vikings Roadshow – 40 
 » Harstad Folkehøgskole for «Follow the Vikings» – 450 timer 
 » Stig Are Svenning– fotosamling – 480 timer 
 » Allmenningr (Bjørn Rasch-Tellefsen, Andreas Lund, Magnus 

Helstrøm) 60 timer 
 » Kulturlandskap og skjøtsel: 100 timer 

FRIVILLIGHET VED ANNA 4817 TIMER  
Anna Rogdes venner har bistått arbeidet med bevaring av 
skonnerten Anna Rogde gjennom dugnad på to verksted 
opphold, øvrig vedlikehold, som frivillig mannskap, opplæring 
i sjømannskap og arrangement i opplæringsøyemed: Antall 
timer fordelt på ca. 40 personer.  

FRIVILLIGHET REGIONMUSEET 
 » Rasmus Bendiksen – drift Ole Ottesastua 
 » Grytøy Bygdetuns Venner – drift Grytøy bygdetun 
 » Kvæfjord Kystlag – drift/vedlikehold båter, formidling, 

m.m. HB 
 » Britt Fagerheim – Steinsland bygdetun, brannvakt m.m.  
 » Venneforeningen for Salangen bygdetun - dugnader 

og arrangementer.  
 » Salangen Fotoklubb – utstillinger, salgsutstilling. 
 » Krambuvika museumslag – drift og vedlikehold krambuvika, 

arrangementer 
 » Salangen historielag – arrangementer 
 » Salangen husflidslag – salgsutstilling 
 » Norges husflidslag – tekstilarbeider Grytøy bygdetun 
 » Tusenkunstnerne – utstillinger 
 » Alf Martin Dalen – gjenstandsinformasjon 
 » Aud Karin Øvervatn – gjenstandsinformasjon 
 » Lars Johan Hellefossmo – gjenstandsinformasjon 
 » Per Dahlberg – befaringer, guiding, gjenstandsinformasjon 

Det er ikke gjort timeregistrering for frivillig arbeid knyttet til 
arbeid og arrangementer i 2018. 

Markedsdag på Grytøy bygdetun
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TILSKUDDSYTERE KRONER PROSENT

Kulturdepartement 10.495.000,- 56,67% 

Troms fylkeskommune 4.605.000,- 24,86% 

Kommuner i Sør-Troms 3.420.771,- 18,47% 

Total 18.520.771,- 100%

ØKONOMI

PROSJEKT, ANDRE TILSKUDD OG EGENINNTEKT  KRONER PROSENTANDEL (AVRUNDET) 

Nordnorsk Kulturavtale 422.500,- 5,14% 

Prosjektmidler/gaver 322.034,- 3,92% 

Andre tilskudd 2.843.009,-* 34,59% 

Salg og leieinntekter 4.631.381,- 56,35% 

Total 8.218.924,- 100 %  

*Av oppgitt beløp har Stiftelsen Sør-Troms Museum mottatt gaveforsterkningsmidler på kr. 55.129,- fra Det 
Kongelige Kulturdepartement, og som skal benyttes til skonnerten Anna Rogde.

TOTALE INNTEKTER   KRONER PROSENTANDEL (AVRUNDET) 

Faste tilskudd 18.520.771,- 69,26% 

Andre tilskudd og prosjektmidler  3.587.543,- 13,42% 

Salg og leieinntekter 4.631.381,- 17,32% 

Totale inntekter  26.739.695,- 100 %  

FASTE TILSKUDD

ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT 

TOTALE INNTEKTER FORDELT PÅ FASTE TILSKUDD, 
ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT 

NØKKELTALL    2015 2016 2017 2018 

Likviditet      

Andel personalkost  56,35% 53,42% 56,03% 50,92% 

Arbeidskapital *) 2.302.578,- 626.310,- 5.877.933,- -4.662.651,-* 

Likviditetsgrad 1 *) 1,64 1,07 3,13 0,60* 

Soliditet      

Egenkapitalandel  32,42% 28,17% 29,51% 29,93% 

Lønnsomhet     

Totalkapitalrentabilitet 2,71% 3,24% 3,23% 1,97% 

Egenkapitalrentabilitet 3,57% 6,22% 7,24% 3,02% 

Resultatgrad 3,14% 4,03% 4,26% 2,39% 

*I 2018 er mottatte midler/tilskudd til prosjekter ført i balansen som kortsiktig gjeld, og ikke som 
langsiktig gjeld slik som tidligere år. Dette p.g.a. av at prosjektene skal avsluttes i løpet av 2019, 
og er dermed innenfor definisjonen av kortsiktig gjeld. Dette utgjør kr. 7.982.664,25 og påvirker 
dermed både likviditetsgrad 1 og arbeidskapital i negativ retning. 

ØKONOMISKE NØKKELTALL 

Regnemaskin med bakelittdeksel fra den svenske produsenten Addo, produsert 1935.
Brukt hos Bård Moen i Lødingen i tiden mellom 1920 – 80.
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RESULTATREGNSKAP

  NOTE 2018 2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 4 000 514 3 096 223

Annen driftsinntekt 1 22 739 181 20 665 714

Sum driftsinntekter 26 739 695 23 761 936

Driftskostnader

Varekostnad 845 242 799 616

Lønnskostnad 2 13 335 489 12 838 819

Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 514 802 493 330

Annen driftskostnad 2 11 543 324 8 788 865

Sum driftskostnader 26 238 857 22 920 630

DRIFTSRESULTAT 500 838 841 306

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 138 596 158 886

Annen finansinntekt 959 6 818

Sum finansinntekter 139 556 165 704

Finanskostnader

Annen rentekostnad 354 016 358 731

Sum finanskostnader 354 016 358 731

NETTO FINANSPOSTER (214 460) (193 026)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 286 378 648 280

Skattekostnad på ordinært resultat
0 0

ORDINÆRT RESULTAT 286 378 648 280

ÅRSRESULTAT 286 378 648 280

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 286 378 648 280

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 286 378 648 280

34 35



EIENDELER NOTE 31.12.2018 31.12.2017

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 25 268 541 22 581 459

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 679 000 476 989

Sum varige driftsmidler 25 947 541 23 058 448

SUM ANLEGGSMIDLER 25 947 541 23 058 448

OMLØPSMIDLER

Varer 435 276 375 155

Fordringer

Kundefordringer 662 910 577 455

Andre fordringer 1 858 911 777 449

Sum fordringer 2 521 821 1 354 904

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 048 111 7 134 859

SUM OMLØPSMIDLER 7 005 208 8 864 918

SUM EIENDELER 32 952 750 31 923 366

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5 740 000 740 000

Sum innskutt egenkapital 740 000 740 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 8 893 457 8 607 079

Sum opptjent egenkapital 8 893 457 8 607 079

SUM EGENKAPITAL 9 633 457 9 347 079

GJELD
NOTE 31.12.2018 31.12.2017

LANGSIKTIG GJELD

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 1 2 158 000 2 348 000

Sum avsetning for forpliktelser 2 158 000 2 348 000

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 9 493 433 9 957 183

Sum annen langsiktig gjeld 9 493 433 9 957 183

SUM LANGSIKTIG GJELD 11 651 433 12 305 183

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 1 756 220 938 271

Skyldig offentlige avgifter 652 294 569 239

Annen kortsiktig gjeld 4 9 259 345 8 763 593

SUM KORTSIKTIG GJELD 11 667 859 10 271 104

SUM GJELD 23 319 293 22 576 287

Sum egenkapital og gjeld 32 952 750 31 923 366

Harstad, 25.02.2019

Kjetil Bjørkelund Karin Lind Harald Alstad
styrets leder styrets nestleder styremedlem

Arne Johan Johansen Elisabeth Øien Per Gustav Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Dag Sigurd Brustind Mona Høydal Ivar Norodd Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Sabrina Van Der Ley
 direktør  
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NOTE 1 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

Tilskudd 2018 2017

Fylkestilskudd 4 605 000 4 525 000

Nord-Norsk Kulturavtale 422 500 411 800

Kommunale tilskudd 3 420 771 2 794 472

Statlig tilskudd 10 495 000 10 270 000

Annet tilskudd fylke-prosjekt 1 333 807 664 508

Annet tilskudd kommuneprosjekt 622 940

* Annet tilskudd stat / gaveforster 550 983 167 450

Prosjektmidler 187 194 757 446

Lønnstilskudd 145 279 344 478

Investeringstilskudd bygg 190 000 190 000

Sum tilskudd 21 973 474 20 125 155

Tilskudd til restaurering av bygning på Trastad er balanseført under langsiktig gjeld, og inntektsføres under investeringstilskudd 
bygg over avskrivningsperioden for bygningen som er 50 år.

* Stiftelsen har mottatt gaveforsterkningsmidler på kr 55 139 fra Det Kongelige Kulturdepartement, og som skal benyttes til 
skonnerten Anna Rogde.

NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD

Lønn og andre godtgjørelser
Funksjonen daglig leder    837 110*
Styremedlemmer     59 000
Revisjonshonorar     68 886
Annen godtgjørelse til revisor   28 474

*Funksjonen daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.

Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte.
I løpet av regnskapsåret er det aktivert lønnskostnader til prosjekt “Allmenninger” på ca. 1,1 mill.

Stiftelsen har hatt 24 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket 
har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. 
Forsikrede ordninger omfatter 33 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for ca. kr 1,8 mill. 
Pensjonspremiefondet er ikke oppført som langsiktig fordring i balansen. Regnskapsføringen følger god regnskapsskikk for 
små foretak. Det kan være avvik mellom regnskapsført pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad når regnskapsføringen skjer 
etter regnskapslovens hovedregel og unntaksregelen for små foretak

NOTE 3 - TOMTER, BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM
Tomter, 

bygninger 
og annen 

fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Driftsløsøre, inventar, 
verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 26 449 089 420 363 2 590 561 29 460 013

+ Tilgang 3 153 895 0 250 000 3 403 895

- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 29 602 984 420 363 2 840 561 32 863 908

Akk. av/nedskr. pr 1/1 3 867 631 420 363 2 113 571 6 401 564

+ Ordinære avskrivninger 466 812 0 47 990 514 802

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0

+ Ekstraord 
nedskrivninger

0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 4 334 443 420 363 2 161 561 6 916 367

Balanseført verdi pr 31/12  25 268 541 0 679 000 25 947 541

Prosentsats for ord.avskr 2-2 20-25 6-100

NOTE 4 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Ved fusjon mellom stiftelsen og Trastad Samlinger er eiendom på Trastad tatt inn i regnskapet. For denne eiendommen er 
det tinglyst en gjenkjøpsavtale for Kvæfjord Kommune den 12.12.96

Dersom skuta Anna Rogde selges innen juni 2020 vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 80 000 til Stiftelsen UNI, 
og dersom skuta selges innen desember 2021 så vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 45 000 til Stiftelsen UNI. 
Latent tilbakebetalingskrav til Stiftelsen UNI på kr 80 126 dersom skuta Anna Rogde selges innen 2022.

Stiftelens prosjekt “Allmenninger” er ikke ferdigstilt og fremkommer ikke på oversikt over driftsmidler. Dette prosjektet vil 
ferdigstilles i løpet av 2019, og gjøres delvis opp mot mottatte prosjektmidler som er bokført under kortsiktig gjeld.

NOTE 5 - ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL

 Selskapskapital Annen egenkapital Sum

Pr 1.1 740 000 8 607 079 9 347 079

Tilført fra årsresultat   286 378 286 378

Pr 31.12 740 000 8 893 457 9 633 457

Innskutt kapital kr 740 000 som er benevnt som selskapskapital tilsvarer stiftelsens grunnkapital.

NOTER 2018 NOTER 2018
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