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GUNNAR DANBOLT (f. 1940)
er professor emeritus i europeisk
kunsthistorie ved Universitetet i
Bergen. Han har skrevet en rekke
bøker og artikler om maleri og
skulptur fra antikken, middel-
alderen og renessansen, og om
moderne kunst, kunstteori, kunst-
håndverk og barnekultur. Som
etterspurt foreleser, foredragshol-
der og radiokronikør for NRK P2
Kunstreisen har han tatt for seg
eldre og nyere kunst i samlinger 
og utstillinger i Europa og USA.
Gunnar Danbolt mottok i 2000
Meltzers Høyskolefonds Forsk-
nings- og Formidlingspris. Han 
ble i 2007 utnevnt til Ridder av
1. klasse av Den Kongelige Norske
St. Olavs Orden for sin innsats
som kunstformidler, og i 2010
mottok han Per Sivle-prisen for
bruk av nynorsk målføre i sin bok
Norsk kunsthistorie.

DENNE BOKEN handler om grafikeren og keramikeren 
Herleik Kristiansen, som også er såkalt psykisk 

utviklingshemmet. Det er en diagnose som – slik virker
det i hvert fall – ikke har hatt særlig betydning for hans
kunstneriske talent, men som lett kunne ha hindret hans
muligheter for å utvikle dette talentet. Når dét ikke
skjedde, skyldes det en serie med lykkelige tilfeldigheter
som forfatteren Gunnar Danbolt behandler nærmere i
denne boken.

Forfatteren analyserer først Herleik Kristiansens 
tegninger, keramiske arbeider og linosnitt før han setter
verkene inn i noen større sammenhenger: årene på
Trastad Gård, møtet med formingslærer Sigvor Riksheim
og hennes montessori-inspirerte pedagogikk og ikke
minst Art Brut-bevegelsen etter 1945 – som i dag kalles
Outsider Art – som gjorde det mulig at også det en 
psykisk utviklingshemmet skaper, kan aksepteres som kunst, om det holder mål. Og det gjør det,
for Herleik Kristiansens arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet i Oslo og Nord-
Norsk Kunstmuseum i Tromsø, og han er medlem av Norske Billedkunstnere.

Bokomslag: 

Herleik Kristiansen

HØVDINGER (INDIANERE) 1972

Linosnitt 83 x 59 cm, 

Trastad Samlinger © Sør-Troms Museum

ISBN 978-82-91451-28-2
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ÅRSMELDING STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

En solid økning i de offentlige tilskuddene i 2015 vil gi oss et 
godt utgangspunkt for det videre arbeidet med stiftelsens 
prioriterte oppgaver. Troms Fylkeskommune bevilget fast 
tilskudd til «Kaldkrigsmuseeum – Meløyvær fort».  Til museets 
arbeid med «Outsider Art i Norge» kom et ekstraordinært 
tilskudd på 1 million kroner, og «Allmenninger» ble tilgodesett 
med 2.9 millioner kroner på Statsbudsjettet. Dette er prosjekter 
vi har arbeidet lenge med å få realisert.

Likeledes fikk vi endelig gjennomslag for vår søknad til Crative 
Europe-programmet i EU. Sammen med ti andre partnere er 
det fireårige prosjektet «Follow the Vikings» nå igangsatt, med 
en finansiering på 1 960 000 Euro fra EU.

Museet ser fram til å arbeide videre med alle disse prosjektene 
og vi forventer å se effekten av tilsagnene fra og med 2016 og 
i årene som kommer. 

Museet har også i 2015 hatt mange arrangementer, foredrag og 
kurs. Den pedagogiske virksomheten er fortsatt sterk, med over 
4000 elevbesøk i regionen. Det er også gledelig at vi i året som 
gikk har hatt en sterk innsats innenfor samlingsforvaltningen, 
med en betydelig nedgang i mengden uregistrert materiale. 
Dette gjelder både foto, gjenstander og arkiv fra Sør-Troms.

Blant nye tiltak vil vi framheve «Museumsmåneden September» 
og praktboka «Outsideren Herleik Krostiansens kunst» av prof. 
Gunnar Danbolt, som museet gav ut like før jul 2015.  

Outsiders art i Norge 
Vår avdeling Trastad Samlinger fortsatte i 2015 det brede og 
gode arbeidet for å fremme Outsiders art i Norge. I revidert 
nasjonalbudsjett 2015 ble det bevilget 1 million kroner ekstra 
til dette formålet. Midlene vil få virkning fra 2016 og framover. 
Virksomheten knyttet til temaet var høy også i 2015. Utstillin-

gen «Rå kunst Outsider art» i Norge fortsatte sin turne i lands-
delen. I et samarbeid med SKINN ble den mottatt på mange 
visningssteder i Nord-Norge. Også utstillingen med Wenche 
Nilsens broderier fortsatte sin vandring. Vi arrangerte også 
internasjonal workshop på Trastad. 

Boka Outsideren Herleik Kristiansens kunst av Gunnar Danbolt, 
ble utgitt i av Stiftelsen Sør-Troms Museum i desember 2015. 
Dette er en praktbok skrevet av en av de aller fremste kunst-
historikere i landet. Dette er i norsk sammenheng den første 
biografi om en utviklingshemmet kunstner. Boka er en grundig 
gjennomgang og analyse av Kristiansens kunst, men Danbolt 
går også inn på mulighetsbetingelsene og gir en bred bakgrunn 
til å forstå begrepet Outsider Art. Vi anser dette som en viktig 
milepæl i arbeidet med Outsider Art i Norge.  

I et samarbeid med kunsthistorikeren Gunnar Danbolt ble  
Outsider art et tema for en parallell sesjon under Norsk Kultur-
råds årskonferansen i november. 

Både Danbolt og avdelingsleder Simone Ritter holdt innlegg 
og deltok i paneldebatt om «Utenforskapets verdi». 

Museumsmåneden September
Vi ser for oss, og ønsker at Museumsmåneden September skal 
være et crescendo i den museale formidlingen. Den skal gi flest 
mulig en anledning til å utforske hele Sør-Troms Museum, både 
geografisk og tematisk. Dette innebærer at museets vanligvis 
usynlige arbeid med samlinger og bevaring også skal komme til 
syne og bevisst formidles. Museumsmåneden September skal gi 
tilbake til samfunnet på en bredest mulig basis. 

I 2015 ble Museumsmåneden avviklet med en rekke ulike arrange-
ment i all museets avdelinger spredt over hele Sør-Troms-regionen. 
Etter vår oppfatning reflekterte dette museets bredde godt. 

ÅRSMELDING 2015

Slik skal middelaldertunet Allmenningr bli.

Være EN organisasjon - 
forent med ett overordnet 

formål.

Gi bygninger, fartøy og 
samlinger den omsorg de 

fortjener.

Gi flest mulig lyst og 
mulighet til å oppleve og 

utforske historien.

Være er tydelig 
samfunnsinstitusjon. Ha en 

effekt på verden.
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ÅRSMELDING STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Vi arrangerte  festivalen «Historiske Trondenes» med både  
vikingtidens håndverksteknikker, idrett, spill, mat og klesdrakt, 
men også kirkemusikk, workshop og omvisninger på krigs- 
minnene og flyktningleiren på Trondenes.

Videre var det eventyrseilas med nordnorske sagn og myter ved 
ungdomsteater om bord på landets eldste seilende skonnert 
Anna Rogde. På industri-og teknikk onsdagene måneden 
igjennom presenterte vi Skjærstad Sildoljefabrikk, gruvedrift 
og jernpelletsproduksjon i Salangen, kraftproduksjon ved 
Helleren kraftverkmuseum, første flyving i Nord-Norge og 
foredrag om ullvareproduksjon fra Gausvik og Norull til 
Bangalore. 

Vi samarbeidet med Friluftslivets år og hadde åpen dag på 
Kaldkrigsmuseet Meløyvær fort, og hadde workshop for 
outsider art kunstnere, og sist men ikke minst åpnet vi dørene 
til våre gjenstandsmagasiner i Harstad i to dager.

Vår egen evaluering tilsier at «Museumsmåneden September» 
er et tiltak som er kommet for å blir, og museet skal satse 
ytterligere på dette i tiden framover, med enda bedre innhold 
og tydeligere markedsføring. 

Samlingsforvaltning i 2015
Stiftelsens samlinger er det fundamentet som museets 
virksomhet vokser ut av og dreier seg rundt. Samlingene 
utgjør en del av stiftelsens eiendom og består i dag av 
kulturhistoriske gjenstander, privatarkiv, intervju og foto. Disse 
er enten magasinert, brukt i utstillinger eller utgjør en del av 
innboet på en av stiftelsens mange anlegg. Totalt eier/forvalter 
stiftelsen over 40 000 gjenstander, over 50 000 historiske foto 
og 180 hyllemeter privatarkiv. I tillegg består samlingen av 46 
kulturhistoriske bygninger/anlegg. To av disse er fredet. 

Det var en nedgang i uregistrert materiale og dette gjelder 
både foto, gjenstander og arkiv. Flere registreringer med foto 
enn tidligere år er lagt inn i Primus. 

En større flytting og påfølgende magasinrevisjon ble 
nødvendig da lokalene vi har disponert i Skånland skulle 
selges. Gjenstandene på Breistrand magasin ble derfor flyttet 
til Elvenes. Hele materialet ble gjennomgått, gjenstandene ble 
avfotografert og alle registreringer lagt i Primus i forbindelse 
med flyttingen. 

Gjenstandssamlingene ved Trondenes Historiske Senter er nå 
fullstendig gjennomgått med unntak deler av tekstilsamlingen. 
Dette er et arbeid som har gått over flere år og har omfattet 
både inventering, revidering og retrospektiv dokumentasjon, 
med andre ord kvalitetsheving i forhold til dokumentasjon og 
gjenfinning. Vi har etablert et godt magasin på Stangnes og alle 
objektene som kan oppbevares der er flyttet dit. Vi har ikke 
magasinplass til videre utvikling av samlingene våre på THS 
siden dette magasinet nå er fullt.

Stiftelsen inngikk i en felles søknad med flere andre museer 
i Troms om midler fra Norsk Kulturråd til prosjektet «Felles 
samlingsforvaltning». Prosjektet startet opp 2015 og det er 
forventet en positiv effekt for alle institusjonene som deltar. 
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Øverst s. 4: Bokomslag Outsideren Herleik Kristiansens kunst.

I midten s. 4: Programforside Museumsmåneden September

Nederst s. 4: Ordførerkjedet i Bjarkøy kommune kom inn til museet i 2015.
.

Stiftelsen Sør-Troms Museum arbeider med nytt planverk for 
samlingsforvaltningen. Planverket for samlingsforvaltningen 
skal være styrende for all samlingsforvaltningsvirksomhet 
ved Sør-Troms Museum. Planverket skal være styregodkjent 
og skal videre være tilgjengelig for alle ansatte, styret 
og publikum. Styret og fagansatte med tilknytning til 
samlingsforvaltningsoppgaver skal kjenne planverket godt. 
Drift av samlingsforvaltningsoppgaver skal følge planen og 
større avvik skal rapporteres til styret årlig og ved behov 
justeres. Dette vil bli styrebehandlet i løpet av 2016. 

Creative Europe Follow the Vikings 
Follow the Vikings er et europeisk samarbeidsprosjekt 
der partnere fra vikingenes verden skal samarbeide om 
formidlingen av vikingenes historie til et nytt publikum. 
Prosjektet har følgende mål:  

-  Publikumsutvikling gjennom bruk av ny teknologi
- Trekke trekke til oss nye grupper  besøkende
-  Utvikle nye forretningsmodeller for å forbedre kompetanse 
 og skape bærekraftige forretningsmuligheter
-  Prosjektet skal samle en gruppe artister og skuespiller som 
 gjennom teater, kunst og litteratur skal presentere vikingene 
 historie for et europeisk publikum. Gruppen skal samarbeide  
 med lokale kunstnere slik at disse lærer om vikingenes kunst  
 og håndverkstradisjoner og slik vil kunne bruke dette som  
 en katalysator for sitt eget kunstneriske arbeid.

Follow the Vikings prosjektet er et mangesidig prosjekt som 
skal fremme, feire, overføre kunnskap og ferdigheter, og legge 
til rette for utveksling av kunnskap om vikingenes verden. Den 
gir oss en enorm mulighet til å tilføre verdi til og bygge videre 

på Europarådets Viking Cultural Route, sette vikingene på det 
globale kulturkartet og kapitalisere på den enorme styrken 
som følge av alle de ulike resonanselementene i vikingenes 
verden. 

Administrative fellestiltak 
Fellesadministrasjonen jobber kontinuerlig med å løse opp-
gavene på en mest mulig effektiv måte. Dette gjør vi blant 
annet ved å ta i bruk teknologi som kan automatisere rutine-
oppgaver. I 2015 har vi brukt tid og ressurser på å utnytte for-
delene ved å innføre EHF – elektronisk håndtering av fakturaer. 
Systemet gjør det mulig å få inngående fakturaer direkte inn 
i vårt økonomisystem uten behov for manuell punching av  
fakturadata. Den tekniske løsningen er på plass, og vi har  
jobbet med å få våre leverandører til å sende faktura til oss 
i riktig format. Vi har oppnådd en betydelig økning av denne 
tjenesten, og vil fortsette informasjonsjobben inn i 2016. 

STM har økt fokuset på lover og regler knyttet til offentlige 
anskaffelser, og har hevet vår kompetanse innenfor området. 
Det er nå fire år siden felles IKT-løsning ble iverksatt. STM har  
startet arbeidet med å utforme krav og tilbudsinnbydelse til 
ny felles dataløsning for STM. Arbeidet med anskaffelsen vil 
fortsette inn i 2016, og planlegges iverksatt våren 2016.

Et høyt aktivitetsnivå ved STM sine avdelinger medfører også 
økt aktivitet gjennom FA sin interne og generelle støtte- 
funksjoner. Her kan nevnes søknad og oppstart av Allmenningr, 
avslutning av fase 1 i prosjektet Outsider Art, gjennomføring 
av festivalen Historiske Trondenes, deltakelse i EU-prosjektet 
Follow the Vikings, forberedelse sommersesong (personal/
vikarer) m.m.
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NAVN ROLLE VARA

Arne Johan Johansen  Styreleder Kathrine Johnsen

Karin Lind Styrenestleder  Jan Røkenes 

Ivar Nilsen Medlem  Ingen valgt

Lene Hansen Ansattes representant Sonja Westrheim

Øystein Normann Medlem Rikke Gürgens

Elisabeth Øien Medlem Kjell Olav Bjerkaas

Trond Arvid Isaksen Medlem Halvar Nilssen

Karin Hauglid Zakariassen Medlem Eliseus Rønhaug

Else Marie Stenhaug Medlem Kjell Engkrog

Harald Alstad  Medlem Elleke Bergersen

Styrearbeid  i Stiftelsen Sør-Troms Museum
Styret i Sør-Troms Museum har avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker i 2015. 

Medlemmer til styret 2015 har vært: 

Styrearbeid 2015  
Styret gjenvalgte Arne Johan Johansen som styreleder og Karin 
Lind som nestleder i februar 2014. 

Museets styre har fokusert på styring av virksomheten i tråd 
med budsjettsøknad og vedtatte planer. 

Ved at Høgskolen i Harstads fusjonerte med Universitetet i 
Tromsø vedtok styret vedtektsendring. Høgskolen opphører 
som juridisk enhet og kan derfor ikke lenger velge medlem og 
vara til styret. Saken er ikke ferdigbehandlet i Stiftelsestilsynet. 

Arbeidsutvalget i Sør-Troms Museum 
Styret oppnevnte Arbeidsutvalg (AU) som skal bestå av styrets 
leder, nestleder og ett styremedlem. Direktør er sekretær for 
AU. I tillegg til Arne Johan Johansen og Karin Lind har Elisabeth 
Øien vært medlem av AU i 2015.  AU har hatt 1 møte i 2015. 

Ansatte - antall og sammensetning
I 2015 har Sør-Troms Museum hatt 21 fast ansatte. Av disse er 9 
menn og 12 kvinner. 

Det er samlet sett utført 22 årsverk i stiftelsen i 2015. Det fri-
villige arbeidet utgjør 3,75 årsverk og kommer i tillegg (se egen 
omtale nedenfor).

 
Styrearbeid i eierstiftelsen Anna Rogde
Administrasjonen i Sør-Troms Museum er også adm for  
Stiftelsen Anna Rogde. I Stiftelsen Anna Rogde ble det avholdt 
tre styremøter i 2015 og 18 saker er blitt behandlet i løpet av 
året. Styremedlemmer i 2015 har vært: Harald Alstad, leder, 
Elleke Bergersen – Wartena, Martin Nilsen, Ivar Nilsen og Svein 
Arne Langseth. Ann Kristin Stormo ble valgt inn for Ivar Nilsen 
i løpet av året.

Rederirådet er forbindelsen mellom eierstiftelsen og Sør-
Troms Museum. Rådet som er nedfelt i Sør-Troms Museums 
vedtekter hadde to styremøter og behandlet 9 saker i 2015. 
Medlemmer har vært Oddvar Eriksen, Vegard Markussen, Karl 
Martin Karlsen og Snorre Øien.

Være EN organisasjon - forent med ett overordnet 
formål. 
Sør-Troms Museums har siden opprettelsen arbeidet mot 
målet om å skape en organisasjon av så vidt forskjellige insti-
tusjoner som en seilende skonnert, et besøkssenter med fokus 
på vikingtid og middelalder, et spesialmuseum for psykisk 
utviklingshemmedes historie og en rekke bygdetun. I likhet 
med foregående år er det jobbet aktivt og bevisst i forhold til 
dette gjennom hele året. 

De ansatte ved STM har i 2015 valgt ny medlem til styret 
Mona Høydahl.  STM har IA-avtale med NAV som gjelder for 
perioden 2014 – 2018.

Andre konkrete tiltak i henhold til plan:
  
- Evaluert og diskutert felles mål for organisasjonen 
- Tre personalsamlinger og en ledersamling
- Jevnlige ledermøter – hver 14 dag 
- Ukentlige avdelingsmøter i alle avdelinger 
- Detaljerte arbeidsplaner for den enkelte arbeidstaker
- Sosiale tiltak – fellessamling med festligheter i 
 Astafjorden, konsert og felles middag november 2015

De detaljerte arbeidsplanene er lagt i nært samarbeid med den 
enkelte arbeidstaker. 

Nasjonale museumsnettverk og andre nettverk
Sør-Troms Museum har deltatt aktivt i følgende nasjonale eta-
blerte nasjonale museumsnettverk: 
- Museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur 
- Nasjonalt museumsnettverk kulturlandskap. 

Deltakelsen i nettverket for kulturlandskap var ny i 2014. STM 
var vertskap for årsmøte i nettverket i 2015. Både kulturland-
skap i Kvæfjord, det samiske kulturlandskapet på Storjorda og 
kulturlandskap Trondenes ble vist fram.
  
Andre nettverk Sør-Troms Museum har inngått i er: 
- SKINN - Samorganisasjon for kunst i Nord-Norge
- European outsider art association , Bratislava
- Destination Viking Association
- NHO- Reiselivsnettverk
- Museumsnettverk for administrasjon gjennom 
 Hovedorganisasjonen Virke

Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger
Sør-Troms Museum legger vekt på å bygge og vedlikeholde 
bred kompetanse i organisasjonen. Dette er en del av strate-
gien for videreutvikling og å oppnå våre mål. Det er også et vik-
tig element i arbeidet med å motivere, rekruttere og beholde 
medarbeidere og er slik sentralt i nettverksbygging. Listen 
nedenfor gir et godt bilde av bredden i denne satsingen. Vi har 
deltatt på nesten alle de felt museet opererer i og det er en 
god balanse mellom samlingsarbeid, fagkonferanser, praktiske 
kurs, handverkskompetanse, fartøyvern, økonomi, formidling 
og reiseliv. 

Administrativt:
- Det nasjonale museumsmøtet NMF – Hamar- 2 deltakere 
- Visma kundeseminar – oppdatering og nyheter. 
 Kontorsjef og sekretær deltok
- Deltakelse på Harstadkonferansen «Seire ved å dele»
- Kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter; «Vi sees i morgen -  
 Grunnkurs» og «Tett og tidlig oppfølging av sykemeldt»
- Stiftelseskonferansen i regi av Lotteri & Stiftelsestilsynet
- Virke – seminar om mulige fremtidige pensjonsordninger  
 og forberedelser hovedoppgjør 2016
- Serit IT Partner – IKT-seminar
- HP og Microsoft – IKT-seminar
- IA-uka seminar i regi av NAV Arbeidslivssenter
- Samling for Virke Kultur. Direktør og Kontorsjef deltok.
- Difi – Anskaffelseskonferansen 2015
- Kurs i Microsoft Excel for videregående – nivå 3
- Deltidsstudium Master i ledelse ved Høgskolen i Harstad.  
 4. og 5. semester av totalt 6.

Fagseminarer: 
- Det relevante museum. Trondheim, 3 deltakere
- Landskonferansen Norsk forening for fartøyvern
- Kurs i styrearbeid og rekruttering av frivillige - Hålogaland  
 Amatørteaterselskap
- Årsmøte i Norsk forening for Fartøyvern i Gjøvik
- Frokostmøte Harstad næringsforening
- Kulturvernkonferansen-  Oslo 
- «Follow the Vikings» - to møter. 1 deltaker Lerwick, Shetland
  og 4 deltakere Foteviken, Sverige.
- Bachelor i tradisjonelt bygge håndverk 4 samlinger

- Norsk Kulturråds årskonferanse – 3 deltakere 
- Kurs Asta 14 og 15 oktober. 
- DKS fagsamling for DKS kontakter 

Formell videre -og etterutdanning støttet av 
Sør-Troms Museum
For å styrke kompetansen i museet er det åpnet for formell 
etter og videreutdanning etter nærmere avtale med ansatte. 
Dette vil føre til flere etterutdanningsløp i årene som kom-
mer. I 2015 har kontorsjef og avdelingsleder på Anna Rogde, og 
håndverker Thor Larssen deltatt i formell undervisning. 

- Deltidstudium i Praktisk prosjektledelse ved Høyskolen i  
 Harstad
- Deltidsstudium Master i ledelse ved Høgskolen i Harstad. 
- Bachelor i tradisjonelt håndverk

Møter og presentasjoner for politiske organ

- Kulturminister Thorhild Widvey og leder kultur og familie 
 komiteen Stortinget; Svein Harberg 
- Stortingspresident Olemic Thommesen
- Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 
- Møter med kulturkomiteen og rådmann og ordfører i 
 Ibestad kommune. 
- Møter rådmann og ordfører Lavangen kommune
- Møter rådmann og ordfører Skånland kommune
- Møte ang. bokutgivelse rådmann og ordfører Bardu 
 kommune
- Møte Harstad Venstre
- Sør-Troms Regionråd – presentasjon årsmelding 2014

Deltakelse i eksterne prosjekter og prosjektgrupper 

- Redaksjonskomiteen for bygdebokprosjektet Astafjord
- Arbeidsgruppe kulturelle rasteplasser-Imella prosjektet
- Årbok for Harstad, redaksjonsmedlem.
- Den kommunale 6.februar komiteen for feiring av 
 Samefolkets dag.
- Destination Viking Association – Follow the Vikings
- Felles samlingsforvaltningsprosjekt i Troms
- Norsk Kulturråds Årskonferanse - Harstad
- Festspillutstilling om bord på Anna Rogde

Representasjon utstillingsåpninger

- Utstillingsåpning «Rå Kunst – Outsider Art i Norge», 
 Stormen Bodø Kulturhus – direktør og avdelingsleder
- Arbeidsutstilling «Outsider Art workshop Atelier 
 Inuti – Trastad Samlinger», Trastad Samlinger

ole.j.furset
Gjennomstreking

ole.j.furset
Innsatt tekst
2015

ole.j.furset
Gjennomstreking

ole.j.furset
Gjennomstreking

ole.j.furset
Innsatt tekst
i arkivprogrammet 
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Gi bygninger, fartøy og samlinger den omsorg de 
fortjener 
Sør-Troms Museum har en betydelig bygningsmasse som skal 
forvaltes. Stiftelsen eier bare liten del av den bygningsmasse 
som vi gjennom avtaler med eierne; kommunene, private og 
«eierstiftelser», skal vedlikeholde og utvikle. 

To bygninger ble tatt ut av vår portefølje i 2015. Melvik skole 
– «Naturskolen» ble tilbakeført til Harstad Kommune og Ervik 
smie ble tilbakeført til opprinnelig eier i nært samarbeid med 
Statens Vegvesen og Vegmuseet. 

Generell sikring og brannvernsarbeid bygninger og 
samlinger

- Montert brannalarm om bord i Anna Rogde med melding  
 sentralt til Bodø
- Brannvernopplæring av sesongansatte 
- Drift av brann og tyverialarm på Salangen bygdetun, 
 Krambuvika bygdemuseum, Grytøy bygdetun, Steinsland  
 klyngetun, Lundbrygga, Hemmestad brygge, Sandtorg 
 bygdetun
- Klimaovervåkning sporadisk ved alle anlegg.
- Klimaovervåkning med fjernavlesning på magasinet 
 på Elvenes
- Rutine for tilsyn av alle anlegg
- Avvfukter montert på Lundbrygga
- Sikringsmidler Lundbrygga –Melbrygga omsøkt

På THS og TS er det utført normalt ettersyn av brannvernutstyr. 
En brannøvelser for personalet er avviklet.

Vedlikehold og reparasjoner 
I svært mange tilfeller er det knyttet fyldigere rapporter til 
det enkelte tiltak.  På bygdetunene har det vært utført større 
arbeider på Grytøy Bygdemuseum. 

Regionmuseet 

-  Hemmestad brygge  
 Oppsetting av nytt gjerde, utbedring av kloakk, nytt 
 inntaksskap el.
- Krambuvika bygdemuseum 
 Utvendig maling motorhus. Takarbeid stornaust og bua 
- Lundbrygga - Melbrygga 
 Utvendig maling, takrestaurering, oppgradering kjøkken
- Lundbrygga   
 Rivning av gammel kai, pæling av kai, ombygging av 
 kjøkken
- Salangen bygdetun  
 Skogrydding, maling. 
- Klyngetunet på Steinsland 
 Utbedring av avløp  
- Skippergården    
 Utvendig maling på hele anlegget  
- Grytøy bygdetun  
 RA prosjekt kledning påbegynt  
- Fotefar Salangen  
 Skogrydding 
- Fotefar Kvæfjord  
 Produksjon og utsetting av benker og skilt 
- Fotefar Bjarkøy  
 Produksjon av skilt 

Oppe til venstre: Salangen Bygdetun 

Til høyre: Skippergården i Ibestad er omfattende restaurert de siste år. 
Sommeren 2015 fikk det hele ny maling.

Rad 2 til høyre >: Stubbfreser i aksjon i russefangeleiren på Trondenes

Rad 2 til høyre >>: Restaurering av kledning på Grytøy Bygdetun startet i 2015

Rad 3 til høyre >: Tørrbakken kulturlandskap Trondenes - etter slått

Rad 2 til høyre >>: Skjøtsel i kulturlandskap Trondenes - før slått

ole.j.furset
Innsatt tekst
110 sentralen i 

ole.j.furset
Gjennomstreking
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Gjenstander og museumsmagasiner 
Sør-Troms Museum har også i 2015 hatt tilnærmet inntaksstopp 
for å prøve å komme a jour med restansen. Det pågår fortsatt 
revisjon av eldre de eldre registreringene som er manglende 
eller mangelfulle. I en del tilfeller må gjenstander registreres på 
nytt i Primus. Mange er også hevet kvalitetsmessig. 

«Alle» gjenstandene fra Stangnes Magasin og THS sitt 
gjenstandsmagasin er i løpet av perioden 2011 – 2015 blitt 
revidert. I tillegg har 216 tekstiler blitt revidert og pakket om 
i løpet av 2015. Det gjenstår fortsatt en del fotoarbeid på 
Stangnes Magasin før vi kan si at vi er ferdige. Det gjenstår 
likeledes å gi alle objektene (unntatt de som ligger i esker) en 
plasseringskode. Vi tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet 

i løpet av 2016.  Inventeringen omfatter alle objekter som 
museet har forvaltningsansvar for og plasseringen av disse 
(lånte objekter, objekter uten aksesjon, deponerte objekter og 
rekvisitter).

Skånland magasin – Breistrand lagt ned. 1200 gjenstander 
revidert og flyttet til Elvenes magasin i 2015. 

Revideringer både på THS og ved regionmuseet kommer 
dessverre ikke med på statistikken men må tas med i 
betraktning når samlingsarbeidet vurderes som helhet. Det er 
klart at 2015 har vært et stort skritt framover for stiftelsen hva 
gjelder samlingsarbeidet og forvaltningen. 

Oppe t. v.: Innkommet bilde fra Lille Finnmark på Trondenes

Oppe t. h..: Lysterapilampe fra Gullhaugen Sanatorium

Under t. v: Blant privatarkiven som kom inn 2015 var Brødr. Bothner AS.

Dronefoto av krigsfangeleiren på Trondenes. En brakketuft er rensket for torv. Sør-Troms Museum fikk ekstra støtte fra Troms Fylkeskommune til skjøtsel.

THS 
Periodisk vedlikehold av heis og ventilasjonsanlegg. Ettersyn av 
taket på THS.

Trastad Samlinger 
Vanlig vedlikehold i 2015, periodisk tilsyn heis. 

Anna Rogde 
Slippsett 2015 og reparasjon av brannskade.

Årets slippsett ble foretatt inne i hall hos Harstad mekaniske 
verksted i tidsrommet 9.–23. november. STM leide inn Salo vd 
Vooren som maritim ansvarlig under oppholdet. Parallelt med 
årlig vedlikehold som i tillegg til rengjøring av skutebunn og 
sider, også innbefatter kontroll av skrog, fikk skonnerten i til-
legg reparert en brannskade på babord siden ved eksosutløp. 
Begge jobbene ble foretatt av Nordnorsk Fartøyvernsenter. 
Skuta fikk også byttet ut fire planker på til sammen 15 meter. 
Med hjelp fra Anna Rogdes venner ble også rekka pusset og 
lakket, vannlinje og kjetting ble malt, sink- anoder ble byttet, 
toppene og stormasta ble oljet. Maritim ansvarlig avdekket 
råte i formast, og mener at seiling ikke er tilrådelig før den er 
byttet. Arbeidet med dette skal utføres i 2016.

Forpakterboligen Trondenes 
Museet disponerer denne etter avtale. Boligen har vært utleid 
hele året

Trondenes kulturlandskap
Museet administrer og utfører et stort skjøtselsarbeid i Kultur-
landskapet på Trondenes. Området dekker totalt over 150 mål. 
Deler av denne virksomheten finansieres av midler fra Miljø-
direktoratet, Statens Naturoppsyn og Troms Fylkeskommune. 

Tiltakene skal bidra til at sporene etter det gamle kultur- 
landskapet, kulturminner og dyreliv skal kunne formidles til 
museets besøkende på en relevant måte. 

Hovedtiltak 2015:

Krigsfangeleiren (11 mål)
Det blir gjort en betydelig innsats hver sommer for å slå all 
vegetasjon i hele området. I tillegg stubbes det hvert år for slik 
å lette slått og bidra til bevaring av sporene etter brakkene i 
leiren.

Kulturlandskapet rundt Laugen
Beite i Laugen (21 mål)
- 30 sau og 3 kviger/kalver har i år beitet i et 21 mål stor  
 område. 

Slått 
- Slått i Tørrbakken for slik å bidra til å bevare det 
 karakteristiske artsmangfoldet 
- Slått i Altevågen for slik å legge til rette for formidling av  
 de nasjonalt viktige kulturminnene og forhindre 
 gjengroing.
- Slått av tromsøpalmer for slik å hindre ytterligere 
 spredning av denne arten

Laugen landskapsvernområde
- Fugletelling med særlig vekt på Horndykker
- Rydding og tilsyn i forbindelse med besøkende og 
 fredningsbestemmelsene

Alle tiltak dokumenteres og rapporteres til de enkelte bidrags-
yterne. Det legges vekt på at de som arbeider med disse til- 
takene er kjente med både stedenes historie og er i stand til å 
formidle dette til de besøkende. 



12 13

ÅRSMELDING STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

KULTURHISTORISKE GJENSTANDER 2015

Tilvekst 2015:  51

Registrert i Primus i 2015:  1444

Gjenstandsfoto tatt i 2015:  1048

Totalt i Primus:  11600

Totalt i Primus med bilde:  7002

Denne statistikken som genereres direkte fra Primus viser altså ikke revisjoner: 

Arkiv og annen innsamling
Vi har i løpet av året registrert 8 nye privatarkiver, mens 5 
arkiver er ordnet. I tillegg er noen tidligere registrerte arkiver 
omordnet i større eller mindre grad. Målt i volum er arkiv- 
samlingen totalt faktisk redusert med 0,06 hyllemeter i løpet 
av 2015, mens mengden ordnet materiale er økt med 2,43  
hylle-meter. Minustallet i totalen skyldes i hovedsak at 
uordnede arkiver tenderer til å «krympe» i hyllemeter når de 
ordnes, som følge av kassering og emballering. 

Også i år skyldes det meste av den nye tilveksten at en har fått 
grovsortert tidligere uregistrert materiale som har ligget lenge 
på vent, samt at en del arkiver er splittet opp. Av ny tilvekst 
kan nevnes arkiv etter Ola Bruun og Br. Bothner A/S. Vi har per 
i dag 194 registrerte arkiver i samlingen, 151 av dem er ordnet. 
I 2015 begynte vi for øvrig å ta i bruk det digitale katalogise-
ringsverktøyet «Asta», som vi nå bruker for alt katalogiserings-
arbeid på arkiv. Selv om det ikke skal stikkes under en stol at vi 
har hatt en del tekniske problemer med innføringen av dette 
systemet, så er det ingen tvil om at dokumentasjonsarbeidet 
både er blitt mer lettvint og av en bedre kvalitet enn hva til-
fellet var med Word-filene vi brukte tidligere. Siden de fleste 
eksisterende registreringene må revideres i årene som kommer 
vil vi etter hvert også få konvertert de gamle registreringene til 
det nye systemet.

Med støtte fra Kulturrådet og i samarbeid med Helgeland 
Museum ble det gjennomført en storstilt digitalisering av 
korrespondansearkivet etter båtbygger Nils Skandfer vinteren 
2014-2015. Høsten 2015 ble materialet gjort tilgjengelig i søkbar 
form på museets hjemmeside.

Immateriell kulturarv 
Den immaterielle kulturen er ikke blant våre hovedsatsings- 
områder. Det utføre likevel en del arbeid på dette feltet. 

 - 2 intervjuer totalt 1,5 timer 
-  Opplæring av ansatte (2 faste og 3 sesong) i karding, toving,  
 spinning på håndtein, ulike ullkvaliteter
- Ullarrangement 28.6. på Hemmestad: Demonstrasjoner og  
 prøving av spinning på rokk, spinning på spinnekrok, toving,  
 nålebinding, brikkeveving, slynging av bånd
- Seiltrening Anna Rogde med Salo vd Vooren 
- Rokurs på Hemmestad brygge – STM og Kystlaget
- Folketro og havfolket 

Foto – tilvekst, registrering, digitalisering og fototreff
2816 nye bilder ble tatt inn i samlingen i 2015, og 1245 bilder ble 
digitalisert og lagt inn i databasen. Materialet som ble tilvekst-
registrert i 2015 besto av 21 forskjellige aksesjoner, flere av dem 
var relativt store. Av spesiell interesse kan nevnes Widerøes 
flyfotoarkiv fra Kvæfjord, fotoarkivet til Hans Karlsen på  
Sjøvegan samt et album med bilder fra «Finnmarksleiren» på 
Trondenes..

Fotoavdelingen manglet fotograf i deler av 2015, og den påføl-
gende opphopningen av forskjellig arbeid som den nye foto-
grafen måtte gripe fatt i medførte en viss nedgang på digitali-
serings- og katalogiseringsområdet. Totalt ble imidlertid likevel 
hele 7651 bilder ferdig katalogiserte i løpet av 2015, i stor grad 
som resultat av revisjon av eldre registreringer. Vi hadde i denne 
sammenheng god hjelp fra en registrator ansatt på NAV-tiltak. 

Dykkerhjelm fra Kaarbøverkstedet Humlekasse  Fra vår fotosamling. Lasting og lossing på hurtigrutekaia. Bil fra Brødr.Bothner i forgrunnen. 

Flaskehalsen i systemet vårt er imidlertid fortsatt registrator-
kapasitet, og det gjelder både i det fortløpende arbeidet med 
«nytt materiale» og revisjon av eksisterende samling.

De siste to årene har fotoavdelingen også brukt mye tid på å 
kartlegge og grovsortere fotosamlingen til Trastad Samlinger. 
Denne samlingen har vist seg å være betydelig mer omfangsrik 
enn først antatt, og teller ca. 13000 bilder totalt. Bildene er 
nå sortert, ordnet i serier, og beskrevet i en foreløpig katalog 
som kan være utgangspunkt for videre digitaliserings- og 
registreringsarbeid. Det er også brukt mye tid på publisering og 
administrering av bilder på hjemmesiden vår/Digitalt Museum. 

ANTALL FOTOGRAFIER FOTOGRAFIER

Totalt i samlingen pr. 31.12 53 247

Tilgjengelig med fotografi på internett 34 794

Tilvekst datert fra perioden 1900-45 524

Tilvekst datert 1946 -  2 292

Tilvekst i samsvar med planer 2 816

Tilfredsstillende registrert elektronisk 36 031

Registrert med digitalt fotografi 38 051

Tilvekst totalt i året 2 816

Finnmarksleiren på Trondenes huset flyktninger fra Finnmark og 
Nord-Troms 1945-1951. Et dokumentasjonsprosjekt startet i 2015.
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Fotoavdelingen har foruten dette arbeidet utført mye grafisk 
arbeid, inkludert Harstad kalenderen, repro og foto til boken 
om Herleik Kristiansen . Det har også blitt gjort en del arbeid 
for å få ryddet deler av bildeserveren.

Anlegg som er fotografert er Lundbrygga, Hemmestad 
brygge, THS, Salangen Bygdetun, Salangverket og Anna Rogde. 
Arrangementer som er fotografert er St. Hansaften, frivilliglunsj, 
eventyrseilas med Anna Rogde, Historiske Trondenes, bok- 
lansering for boka om Herleik.

Digitaliseringen av de analoge gjenstandsbildene til Trastad 
Samlinger startet opp i 2011, 3051 stk lysbilder er skannet i 2015 

og ligger på serveren. Det er målet at disse skal knyttes til 
registreringene, og legges i PRIMUS. 

Det har vært avholdt 14 fototreff i år, med fra 10 til 21 deltakere 
hver gang, til sammen 207 personer. Dette er åpne «arrange-
ment» der alle som ønsker kan bidra til å tidfeste, fastslå motiv 
og komme med andre opplysninger knyttet til vår samling av 
foto. De har sett på og beskrevet ca. 90 bilder hver gang, til 
sammen 1260 bilder. 

8 stk. fotografier har vært lånt ut til andre museer i 2015, og 
183 stk. til andre institusjoner, som f.eks. årbøker, historielag 
og lignende.

Sør-Troms Museum har også i 2015 hatt et svært aktivt år på 
formidlingsfronten med mange utgivelser, digital formidling, 
arrangement, foredrag og utstillinger.  

Sør-Troms Museum har høyt fokus på Den Kulturelle Skole- 
sekken og opplever god respons på de ulike produksjonene vi 
kan tilby skolene.  

Besøkstall i 2015
Totalt ordinært besøk var 50 698 personer i 2015.  

Sør-Troms Museum fører en streng besøksstatistikk der det 
ikke benyttes anslag. Alle tall er basert på solgte billetter og 
telling/registrering. Siden museet ble opprettet i 2008 har 
utviklingen vært svært positiv. 

Statistikken siden opprettelsen av den konsoliderte enheten 
viser at siden 2010 har tallet vært stabilt godt. 

FORDELING BESØK 2015

Trondenes Historiske Senter  28 923

Trastad samlinger 3 665

Skonnerten Anna Rogde 1 807

Lundbrygga 12 409 

Hemmestad Brygge 1 195

Andre anlegg  2 699

Total 2015                                                                                                                                                       50 698

TOTAL BESØK SØR-TROMS MUSEUM 2008- 2015

 2008 26 818

 2009 29 020

 2010 40 643

 2011 40 603

 2012            40 065 

 2013 39 31 1

 2014 59 040

 2015 50 698 

 Sum 2008-2015 326 198

”Gi flest mulig lyst og mulighet til å oppleve og utforske historien”

Arrangement, tema og kurskvelder i Sør-Troms Museum 
Det er variasjon i både innhold og størrelse på våre arrange-
menter, fra noen få til flere tusen deltakere. Antallet besøkende 
inngår i besøkstallet. 

Til sammen har Sør-Troms Museum: 
-  Ansvarlig for 43 åpne arrangement av seminarer, møter,  
 foredrag og kurskvelder. 
-  Vært arrangør for 6 konserter
-  Vertskap og produsent for 22 fremføringer/skuespill 

Dette kommer i tillegg til pedagogiske tiltak for skoleelever 
(omtalt nedenfor).  

Trondenes Historiske Senter 
Besøket på THS er omtrent som foregående år med noe ned-
gang på vandreutstillinger og økende på arrangement. 

-  Hovedutstillingen 22 504
-  Skolebesøk 3 034
-  Vandreutstillinger  869
-  Arrangement 2 518

Åpne kurs, foredrag og arrangement i 2014: 

- Samefolkets dag 
- Vikinglag, håndverk 
- Fototreff 
- Seminar om «Finnmarksleiren» på THS 
- Kaffe & Kunnskap
- St. Hans aften 
- Fagdag Tradisjonshåndverk (HT)
- Historiske Trondenes 
- Høstmarked

- Utstillingsåpninger: 
  -  «Er vi her ennå?»
  -  «Historien om mennesket og rovdyr»
  - Fotoutstillingsåpning

Besøksutvikling Regionmuseet 2015 
Det er en gledelig utvikling med økt besøk på regionmuseets 
mange avdelinger. Særskilt skiller Lundbrygga seg positivt ut 
med en enorm økning. Denne må nok i hovedsak tilskrives at vi 
med avtalen om kafedrift med «Kåre på kaia» har klart å skape 
en møteplass i andre etasje i Lundbrygga.

- Hemmestad brygge 1131 voksne, 64 barn, 617 solgte billetter
- Lundbrygga 12409 voksne, 113 barn, 728 solgte billetter
- Andre anlegg 2362 voksne, 225 barn, 489 solgte billetter
- Totalt 16123 inkl. arrangement og DKS

Arrangement i regionmuseet 2015
Arrangementene er ofte et samarbeid med frivillige, både lag, 
foreninger og enkeltpersoner. Målet er å skape møteplasser for 
et bredest mulig utvalg av befolkningen. 

- Utstillingsåpning «Sauer er ålreite dyr»,  Hemmestad Brygge
- Ullarrangement på Hemmestad Brygge (foredrag og  
 demonstrasjoner)
- Julevandring, Sandtorg Bygdetun 
- Olsok, Salangen Bygdetun
- Førjulskveld, Salangen Bygdetunet
- Adventsåpent/salgsutstilling, Lundbrygga
- Frivilliglunsj, Lundbrygga
- Konsert, Lundbrygga
- Konsert, Hemmestad brygge
- Åpen guidet tur, Salangsverket
- Skoleopplegg Salangsverket, Lundbygga, 2 stk

EN FESTIVAL MED HELE 
TRONDENES SOM ARENA

AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN - KONSERTER
MATMARKED - VIKINGMARKED - ADOLFKANONEN

TRONDENES KIRKE - WORKSHOPS

www.stmu.no

30.08.–06.09.2015
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Øverst: Lundbrygga og nybrygga. 
Sør-Troms Museum eier nå hele anlegget og kaia.

Under t. v.: Gunnhild Fochsen ulldemonstrasjon Hemmestad Brygge.

Under t. h.: Håndverkere fra Stiklestadir demonstrer byggeteknikk 
fra Norrøn Middelalder.

VISNINGSSTED 2014 År Ant. Sum  Sum Ant. Ant. Øvrig  Sum
    utstillings- omvisning barn & omvisning voksne publikum ant.
    dager   unge voksne     besøk

Galleri Nord-Norge 2014 13 2 28 0 0 367 395

RDM De samiske 2014 37 7 67 1 10 385 463
samlinger

SUM	 2014	 50	 9	 95	 1	 10	 752	 858

                

RDM - Karasjok bygdetun 2015 30 11 169 2 34 0 205

Stormen bibliotek 2015 37 0 0 1 9 1761 1771

Alta Kunstforening 2015 7 1 17 0 0 58 75

SUM	 2015	 74	 12	 186	 3	 43	 1819	 2051

                

SUM TOTALT   124 21 281 4 53 2571 2909

Besøksstatistikk Trastad Samlinger
Samlet besøkstall er 3 665. Av dette er 
2 770 besøkende på andre arenaer enn 
paviljong 7, og til sammen 523 elever har 
fått pedagogisk opplegg om Outsider 
art. Dette er i tråd med målsetningene. 

Trastad Samlinger har som institusjon 
i den Nordnorske Kulturavtalen alltid 
fokus på landsdelsperspektivet og i 2013 
ble det laget en temporær utstilling med 
tittelen «En rød tråd» som  ble vist på 
Melbu i 2014 og fortsatte vandringen i 
2015.

Det ble foretatt revisjon og oppdatering 
av galleridelen på Trastad, ny skilting av 
galleriets kunstverk, implementering av 
7 nye Outsider-kunstnere med 10 verk i 
den permanente samling hos TS galleri.

Den store satsingen var «Rå kunst – 
Outsider art i Norge» som fortsatte sin 
omfattende turne.

«Rå Kunst – Outsider Art 
i Norge» 

Denne utstillingen fortsatte sin vandring 
i 2015. Utstillingsturneen 2014/2015 er 
en samproduksjon Sør-Troms Museum 
og Se Kunst i Nord-Norge: 

- Antall turnestopp Nordland 1
- Antall turnestopp Troms 1
- Antall turnestopp Finnmark 3

Turnérute: 
1. Galleri Nord-Norge 20.09 - 18.10. 2014 
2. RDM / De samiske samlinger 
 01.11 – 31.12 2014 
3. RDM / Kautokeino bygdetun 
 01.02 - 31.03 2015 
4. Stormen bibliotek 16.04 - 24.05 2015 
5. Alta Kunstforening 06.06 – 20.06 2015

«En rød tråd - tekstilkunst av 
Wenche Nilsen
Visningssteder:
1. Tennevoll bibliotek
2. Kvænangen Kommunehus
3. Nordreisa Folkebibliotek
4. Bergsodden Sykehjem, Harstad

Rå Kunst 2014 - 2015      

Boklansering i Harstad desember 2015. Fra høyre forfatter Gunnar Danbolt, kunstneren Herleik Kristiansen 
og Trastad Samlingers Simone Ritter. Direkør Ole J Furset bak.

- 100-års markering av den første flygningen i 
 Nord-Norge, Lundbrygga 
- Åpen dag, Meløyvær fort
- Åpen dag, Skjærstad sildoljefabrikk
- Åpen dag, Helleren Kraftverksmuseum 2 stk.
- Operapub, Donsegården Ibestad
- Guidet tur til Salangsverket - Storhaugen 
- Film/foredrag Norull - Hemmestad  
- Barnehagebesøk, Salangen bygdetun
- Julevandring, Borkenes bygdetun
- Skolebesøk, Sandtorg bygdetun
- Skolebesøk Meløyvær fort, 5 stk.
- Juleverksted Lundbrygga for barnehagen
- Guiding og foredrag på Salangsverket

På Lundbrygga samarbeides det også tett med «Millionfisken». 
Museets første etasje brukes av sekretariatet til påmelding og 
salg. Det er da godt over 5000 innom museet på en helg. Disse 
føres ikke i besøksstatistikken.
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Besøksstatistikk Anna Rogde 
Det er anslått 1 807 besøkende på Anna Rogde i 2015. Tallet er 
hentet fra dekksdagbok samt anslag ved åpne dager.  

Aktivitet i regi av venneforeningen kommer ikke fram her.  
Frivilligheten er fortsatt relativt stor. 

Året var preget av lav seilingsaktivitet delvis på grunn av mann-
skapssituasjonen. Det ble gjort en utredning om betalt mann-
skap som viste at dette ikke var aktuelt. Denne ble også styre-
behandlet.

Aktiviteter Anna Rogde 
- Åpen dag for studenter ved Høyskolen i Harstad
- Åpen båt under festspillene (4 dager)
- Åpen bår for Stortingspresident med følge
- Kafe og åpen båt 17.mai.

Seilaser 
- Fjordturer (12)
- Ski and sail (1)
- Seilturer (4)
- Eventyrseilas (2)
- Millionfisken i Salangen med sjørøvertokt for barn
- Frakte gjester til og fra Grytøy bygdetun i forbindelse 
 med festival der

Eventyrseilas med Anna Rogde - 
Museumsmåneden September 2015

Innlånte og utlånte temporære utstillinger og 
egenproduksjoner 

Tabellen nedenfor oppsummerer utstillingsvirksomheten i Sør-
Troms Museum i 2015. Skriftlig omtale finnes andre steder i 
rapporten. 

- Månedens gjenstand på Salangen folkebibliotek
- Saueutstilling – Hemmestad brygge
- Fotoutstilling: Onga i gamledaga 
- Ting fra gamledager 
- «Er vi her ennå?»
- «Historien om mennesket og rovdyr.»
- «Brent land.»
- «Vikinger i krig»
- «Fotoutstilling» Fotoklubben 

Revisjon faste utstillinger 
- Hemmestad brygge – Den faste utstillingen revidert 
 med nye tekster 
- Nye skilt og tekster i galleridelen i Trastad Samlinger 

Egne foredrag 
- Foredrag om Outsider Art/Rå kunst Norsk Kulturråds 
 årskonferanse, Harstad
- Kald krig– Meløyvær fort 
- Olav den Hellige
- Draugen – hevneren fra havet
- Klok som en sau - Hemmestad Brygge
- Attraksjoner på Trondenes – Destination Harstad
- Presentasjon STM for Norsk kulturvernforb.  
- Presentasjon Allmenningr, Harstad venstre, Tusenårs- 
 komiteen 
- Rekruttering av frivillige til AR Frokostmøte Harstad 
 Profileringspool 

Kulturminnedag
- Lundbrygga - Salangen i samarbeid med Salangen 
 Historielag  og Salangen kommune

DATO BESØK FOREDRAGETS TITTEL FOREDRAGSHOLDER

15.2 45 De er her ennå Johan Borgos

8.3 35 Ambrosia Tønnesen Tora Saue

20.3 36 Russland Jens Petter Nielsen

26.4 30 Bruun-an på Børøya Åsa Elstad

10.5     32 Katti Anker Møller og barnelovene Elisabeth Lønnå

30.8 55 Bjarkøyætta mellom 1250 og 1600 Astrid Mellem Johnsen

27.9 50 Sokratiske dialoger og filosofisk praksis. Rigmor Hansen Aarrestad

15.10 35 Tolstoj-eventyr Julia Ostad

18.10 120 «Liten støttebok for søringer» Nils Magne Knutsen

22.11 20 Matematikk og menneskets fantasi. Alexander Biebricher

Sum 458  

«Kaffe & Kunnskap» 
Foredragsserien «Kaffe og Kunnskap» er et nært samarbeid med Pensjonistuniversitetet i Harstad.

Digital formidling og sosiale medier 
Hovedsatsingen på digital formidling i 2015 har som tidligere 
år vært egne hjemmesider. Vi er aktive på nettsidene med 
hyppige oppdateringer av arrangement og utstillinger. Nyheter 
legges jevnlig ut og det sendes ut nyhetsbrev til stadig flere. 

Statistikk over unike besøk på nettsidene i 2015 finnes ikke da 
vår leverandør ikke kan skaffe dette. Store deler av fotosam-
lingen er nå tilgjengeliggjort på Digitalt Museum. Heller ikke 
denne leverandøren kan gi en fullstendig oversikt over hvor 
mange brukere det har vært på våre bilder. Kultur IT tilbyr 
dessverre ikke besøksstatistikk brutt ned på de enkelte muse-
ene som bidrar med materiale på nettsiden Digitalt Museum. 
Totalt antall sidevisninger for DM var på 15007070 i 2015.  Til-
gjengelige statistikk fra DM sammenholdt med egne tall viser 
at STMs samling på DM, som bare utgjør 0,6 prosent (11189 

av 1729125) av materialet, faktisk genererer 4,1 prosent (330 av 
totalt 7901) av tilbakemeldingen – og dette til tross for at tallet 
330 bare dekker perioden mars-desember mens totaltallet er 
for hele året.  

Dessuten viser Kultur IT sin statistikk for fjerde kvartal 2015 at 
Harstad var det femte største opphavsstedet for trafikk til DM 
(etter Oslo, Trondheim, Bergen og «ukjent»). Det er følgelig god 
grunn til å anta at vårt materiale på DM er mer interessant for 
publikum enn mye av det andre som ligger der, og at antallet 
besøk på «våre» sider er betydelig høyere enn gjennomsnittet. 

Det er økning i antall Facebook-brukere. Ved årsskiftet var det 
i overkant av 1 500 personer.
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Skoletjeneste
Sør-Troms Museum har også i 2015 drevet en aktiv skole-
tjeneste, med flere Kulturelle skolesekk opplegg for ulike  
alderstrinn.  

Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske 
tilbud i 2015
 Sør-Troms Museum har hatt følgende tilbud i 2015. 
-  «Andre verdenskrig», videregående skole
 Opplegget ble gjennomført av formidler ved THS og 
 Ole  Bremnes, forfatter og tidsvitne. 
- «Andre verdenskrig», ungdomstrinnet
 Opplegget gjennomføres av formidler ved THS og 
 Vidkunn Eidnes, tidsvitne. 
- «Steinalder», småtrinnet
 Opplegget gjennomføres av formidler ved THS. 
- «Vikingtid», mellomtrinnet
 Opplegget ble gjennomført av formidler ved THS. 
 326 elever og 32 lærere fra Harstad kommune deltok.
- «Du(kk) og meg – et dukketeater» TS
 Opplegget gjennomføres av formidler fra TS. Elever med  
 tilretteleggingsbehov og deres medelever får uttrykke seg  
 med både visuell kunst og teater gjennom produksjon av  
 dukketeater. De vil også få innhold i begrepet Outsider  
 Art/Rå kunst og Trastad Samlingers virksomhet. 
- «Skipsverftshistorie i Harstad»
 Nytt tilbud på Harstad Skipsverftshistorie. Formidlere fra  
 THS og pensjonister fra verkstedindustrien.  
 Sang ved Ola Bremnes. 
- «Larmer i fjell, buldrer i hav», bestillingstilbud
- «Trykkeverksted» hos TS 
- Roknappen
 Roknappen er et tilbud fra Regionmuseet i Sør-Troms  
 Museum og Kvæfjord kystlag. Det er et DKS-tilbud i 
 Kvæfjord kommune.  
- Båtbreing på Hemmestad
 Båtbreing på Hemmestad er et tilbud fra Regionmuseet i  
 Sør-Troms Museum og Kvæfjord kystlag. Det er et 
 DKS-tilbud i Kvæfjord kommune for en utvalgt gruppe. 
 Det er også et bestillingstilbud for andre.
- Kald krig. Meløyvær fort. 
- Folketro og havfolket. 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD

 TEMA ELEVER LÆRERE

DKS Steinalder 305 35

DKS Vikingtid 151 14

DKS  2.verdenskrig, ungdomstrinnet 180 20

DKS 2. verdenskrig, videregående skole 294 19

DKS Skipsverftshistorie, videregående skole 248 16

DKS  Kald krig  175 10

DKS Folketro og havfolket 23 4

DKS Rokurs med kystlaget HB 20 4

DKS Trykkeverksted 32 4

DKS Du(kk) og meg 23 4

Sum  1 451 130

Elever fra Stangnes 8-13 innreder humlebol som ble utplassert i 
kulturlandskapet på Trondenes.

ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD 2015 

 TEMA ELEVER LÆRERE

 Dr Proktor 236 23

 Hovedutstillingen 178 7

 2. verdenskrig 59 4

 Utstilling Vikinger i krig 28 3

 Vikingtid 87 10

 Trondenes kirke 356 29

 Fangeleiren 50 5

 Er vi her ennå 76 9

 Rovdyrutstilling 365 76

 Larmer i fjell 96 4

 Diverse 41 10

 Unga i gamle daga/Ting fra gamle daga 718 

 Voksenopplæringa i Kvæfjord. Opplæring i toving mm. 10 1

 Juleverksted Lundbrygga 19 4

 Klassebesøk på bygdetunet i Sørvika 13 2

 Salangsverket 57 1

 Omvisning skole Trastad Samlinger 199 21

 Omvisning vandreutstilling Outsider Art i Norge 2015 372 24

Sum   2891 233

Til sammen  DKS og andre pedagogiske tilbud 4342 363

Publikasjoner og artikler

Vi ga ut en større publikasjon i 2015: 
Gunnar Danbolt «Outsideren Herleik Kristiansens kunst».  
Tre populærvitenskapelige artikler ble publisert i lokale
 årbøker.
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Være en samfunnsinstitusjon - ha en effekt på 
verden

Sør-Troms Museum har satt seg som mål å bli en samfunnsin-
stitusjon, gjennom å ha en effekt på verden. Det frivillige 
arbeidet Sør-Troms Museum nyter godt av må fremheves for 
2015. 

- Anna Rogdes venner 
- Rasmus Bendiksen – drift Ole Ottesastua
- Grytøy Bygdetuns Venner – drift Grytøy Bygdetun
- Kvæfjord Kystlag – drift/vedlikehold båter, formidling, 
 m.m. HB
- Magnar Stenhaug – Guiding Sandtorg Bygdetun
- Britt Fagerheim – Steinsland Bygdetun, brannvakt m.m. 
- Venneforeningen for Salangen Bygdetun - Dugnaden 
 og arrangementer. 
- Salangen Fotoklubb – Utstillinger, salgsutstilling.
- Krambuvika museumslag – Drift og vedlikehold krambuvika,  
 arrangementer
- Salangen Historielag – Arrangementer
- Salangen Husflidslag – Salgsutstilling

- Norges Husflidslag – Tekstilarbeider Grytøy bygdetun 
- Soroptimist - vedlikehold hage ved THS
- Fotogruppa - kommentere historiske fotografier. 
- Vikinglag - Håndverk, festival 
-  Trondenes Folkehøgskole og Trondenes kirke - festivalcrew.  
 Aktivitetsledere, vakthold, billettsalg   Historiske Trondenes  
 og Trondenesdagene 
- Harstad Historielag - foredrag, datainnsamling 
 (Finnmarksbyen) 
- Andreas Lund – Kulturlandskap Trondenes 
- Paul Lund – do 
- Tore Varmedal- do  
- Stein-Inge Sørensen – do  
- Tom Harald Schjelderup – do 
- Jacob N. Christensen Sildoljefabrikken Skjærstad 
- Skipsverftsindustrien i Harstad - DKS Skipsbygging 
 (VG. Skole) 
- Håndverkere - høstmarked, flatbrød, brikkevev

For Regionmuseets del er det kun gjort timeregistrering for 
frivillig arbeid knyttet til arbeid og arrangementer på følgende 
anlegg: Krambuvika bygdemuseum og Salangen bygdetun. 

Hvert år samles over 100 representanter for de frivillige til en julesammenkomst.

”Det er registrert 6462 dugnadstimer totalt i 
Sør-Troms Museum i 2015.”

Økonomi 
Revidert regnskap er vedlagt denne årsmeldingen. Her skal kun kort knyttes noen kommentarer til økonomien som ikke framgår 
av regnskapet. Ordinært tilskudd kom inn som forventet fra alle tilskuddsyterne.

Faste tilskudd 2015
Sør-Troms Museum mottar årlig faste tilskudd fra alle tre forvaltningsnivåene. Tabellen nedenfor viser at kommunene finansierer 
relativt mindre enn det som er forventet fra staten. Fordelingen av tilskudd mellom forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune 
var i 2015: 

TILSKUDDSYTERNE KRONER PROSENTANDEL

Kultur og kirke Dep. 8.947.000,- 56,7%

Troms Fylkeskommune 4.225.000,- 26,8%

Kommuner i Sør-Troms 2.619.513,- 16,6%

Total 15.791.513,- 100 %

Andre tilskudd, prosjektmidler og egeninntekt 
Til andre tilskudd regnes midler over den nordnorske kulturavtalen, balanseførte investeringstilskudd og lønnstilskudd. 
Prosjektmidler er tilskudd fra Riksantikvaren, RUP midler og Norsk Kulturråd. Egeninntekter kommer fra salg av billetter, tjenester, 
souvenirsalg med mer. 

PROSJEKT, ANDRE TILSK, OG EGENINNTEKT  KRONER PROSENTANDEL 

Nordnorsk Kulturavtale 401.000,- 7 %

Prosjektmidler/gaver 1.683.668,- 28 %

Andre tilskudd 455.542,- 8 %

Salg og leieinntekter 3.414.303,- 57 %

Totalt 5.954.513,- 100 % 

Totale inntekter: faste tilskudd, andre tilskudd, prosjektmidler og egeninntekt 2015

TOTALE INNTEKTER   KRONER PROSENTANDEL 

Faste tilskudd 15.676.513,- 72,4%

Andre tilskudd og prosjektmidler  2.540.210,- 11,7%

Salg og leieinntekter 3.414.303,- 15,8%

Totale inntekter  21.631.026,- 100 % 

NØKKELTALL     2012 2013 2014 2015

LIKVIDITET     

Andel personalkost  46,53 % 53,02 % 52,71 % 56,35%

Arbeidskapital Kr. 2.849.064 Kr. 3.213.250 Kr. 3.795.300 Kr. 2.302.578,-

Likviditetsgrad 1 1,73 1,89 2,48 1,64

SOLIDITET     

Egenkapitalandel  27,51 % 29,65 % 32,16 % 32,42%

LØNNSOMHET    

Totalkapitalrentabilitet 4,07 % 3,22 % 2,68 % 2,71%

Egenkapitalrentabilitet 7,04 % 4,95 % 2,67 % 3,57%

Resultatgrad 4,57 % 3,69 % 2,96 % 3,14%

Økonomiske nøkkeltall 2012 -2015
Sør-Troms Museum analyserer årsregnskapet i forhold til likviditet, soliditet og lønnsomhet: 



24 25

ÅRSMELDING STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

 Note 2015 2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter
Salgsinntekt  2 991 445  3 379 749 
Annen driftsinntekt 1 18 639 581  19 667 412 
Sum driftsinntekter  21 631 026  23 047 161 

Driftskostnader
Varekostnad  652 328  513 967 
Lønnskostnad 2 11 894 126  11 873 285 
Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 481 882  643 666 
Nedskrivning på varige driftsmidler  0  289 521 
Annen driftskostnad 2 8 139 018  9 204 229 
Sum driftskostnader  21 167 354  22 524 668 
DRIFTSRESULTAT  463 673  522 493 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Finansinntekter
Annen renteinntekt  153 424  158 306 
Annen finansinntekt  0  1 043 
Sum finansinntekter  153 424  159 349 
Finanskostnader
Annen rentekostnad  390 046  472 546 
Sum finanskostnader  390 046  472 546 
NETTO FINANSPOSTER  (236 622) (313 197)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  227 051  209 296 

Skattekostnad på ordinært resultat  0  0 

ORDINÆRT RESULTAT  227 051  209 296 

ÅRSRESULTAT  227 051  209 296 

OVERF. OG DISPONERINGER   
Overføringer annen egenkapital  227 051  209 296 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  227 051  209 296 

RESULTATREGNSKAP
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 Note 2015 2014
EIENDELER
   
ANLEGGSMIDLER   
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 19 202 199  18 011 373 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 311 789  335 539 
Sum varige driftsmidler  19 513 988  18 346 912 
SUM ANLEGGSMIDLER  19 513 988  18 346 912 

OMLØPSMIDLER   
Varer  316 147  312 662 

Fordringer
Kundefordringer  618 709  235 749 
Andre fordringer  1 209 182  635 233 
Sum fordringer  1 827 891  870 982 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  4 005 303  5 579 237 
SUM OMLØPSMIDLER  6 149 340  6 762 881 
SUM EIENDELER  25 663 328  25 109 793 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL   
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 5 740 000  740 000 
Sum innskutt egenkapital  740 000  740 000 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 7 434 023  7 206 973 
Sum opptjent egenkapital  7 434 023  7 206 973 
SUM EGENKAPITAL  8 174 023  7 946 973 
 

BALANSE  PR. 31.12.2015
 Note 2015 2014
GJELD   
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser  3 566 645  2 491 847 
Sum avsetning for forpliktelser  3 566 645  2 491 847 

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  10 852 914  11 277 239 
Øvrig langsiktig gjeld  880 000  1 026 000 
Sum annen langsiktig gjeld  11 732 914  12 303 239 
SUM LANGSIKTIG GJELD  15 299 559  14 795 086 

KORTSIKTIG GJELD   
Leverandørgjeld  492 789  472 694 
Skyldig offentlige avgifter  467 992  494 506 
Kortsiktig gjeld til konsernselskap  5 666  0 
Annen kortsiktig gjeld  1 223 299  1 400 535 
SUM KORTSIKTIG GJELD  2 189 746  2 367 734 
SUM GJELD  17 489 305  17 162 821 
Sum egenkapital og gjeld  25 663 328  25 109 793 

BALANSE PR. 31.12.2015

Harstad, 25. februar 2016

Arne Johan Johansen Karin Lind Harald Alstad
styrets leder styrets nestleder styremedlem

Kjetil Bjørkelund Elisabeth Øien Per Gustav Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Dag Sigurd Brustind Mona Høydal Ivar Norodd Nilsen
styremedlem styremedlem styremedlem

Ole J. Furset
direktør  
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Note 1 - Annen driftsinntekt   

Tilskudd 2015 2014
Fylkestilskudd 4 225 000 4 065 000
Nord-Norsk Kulturavtale 401 000 389 300
Kommunale tilskudd 2 619 513 2 557 231
Statlig tilskudd 8 947 000 8 783 000
Prosjektmidler 1 683 668 3 296 561
Lønnstilskudd 150 542 182 941
Investeringstilskudd bygg 190 000 190 000
Sum tilskudd 18 216 723 19 464 033

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

Note 2 - Lønnskostnad   

Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder 710 861 *
Styremedlemmer 32 500
Revisjonshonorar 62 312
Annen godtgjørelse til revisor 17 168

*Daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.

Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. 

Stiftelsen har hatt 21 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 21 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for 
ca. kr 1,5 millioner. 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. 

NOTER 2015
Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom    
 Tomter, Maskiner og Driftsløsøre, Sum
 bygninger og anlegg inventar, 
 annen fast  verktøy, 
 eiendom  kontorm. 

Anskaffelseskost pr. 1/1 20 564 760 420 363 2 210 210 23 195 333
+ Tilgang 2 250 000 0 0 2 250 000
- Avgang 766 665 0 0 766 665

Anskaffelseskost pr. 31/12 22 048 095 420 363 2 210 210 24 678 668

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 553 388 420 363 1 874 670 4 848 420
+ Ordinære avskrivninger 458 132 0 23 750 481 882
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 66 665 0 0 66 665
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 944 854 420 363 1 898 420 5 263 637
Balanseført verdi pr 31/12 19 103 241 0 311 790 19 415 031
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 15.06.20 vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 80 000 til Stiftelsen UNI.

Stiftelens prosjekt ”Allmenninger” er ikke ferdigstilt og fremkommer ikke på oversikt over driftsmidler.
 

Note 5 - Annen innskutt egenkapital   
 Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum
Inngående balanse 740 000 7 206 973 7 946 973
Årets resultat 0 288 679 288 679
Utgående balanse 740 000 7 495 652 8 235 652

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