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”Håndverkerne har arbeidet med å 
reise årestuen som er byggetrinn 1 på
 middelaldergården Allmenningr.” 
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Årsrapport for 
Stiftelsen Sør-Troms Museum 

Noen hovedtrekk fra virksomheten i 2016. 

Middelaldergården Allmenningr og formidling av 
vikinghistorie i Sør-Troms
Arbeidet med å realisere Allmenningr-prosjektet ble for alvor 
startet i 2016. Håndverkerne har arbeidet med å reise årestuen 
som er byggetrinn 1 på Middelaldergården Allmenningr. Sør-
Troms Museum deltar i «Destination Viking» som nå har 50 
medlemsorganisasjoner over hele Europa. Gjennom prosjektet 
«Follow the Vikings», som er en felles merkevarebygging av 
vikingdestinasjoner, arbeider vi for å promotere middelalder 
og vikinghistorie. «Follow the Vikings» har siden høsten 2016 
fått 21 000 følgere på Instagram og er en massiv suksess 
vårt område kan trekke store veksler på. Målet er å skape 
en grenseløs felles vikingmerkevare rettet mot reiseliv og å 
gjøre vikinghistorien tilgjengelig. Arbeidet tar særlig sikte på 
å formidle denne delen av forhistorien til et nytt og yngre 
publikum. Sør-Troms Museum har deltatt som sentral partner 
i dette prosjektet siden oppstart av søkeprosessen i 2011, og 
sitter i den felles europeiske styringsgruppen. 

Sør-Troms Museum har lenge arbeidet med vikinghistorien i 
regionen og vi formidler denne til over 29.000 besøkende på 
Trondenes Historiske Senter hvert år. En stor andel av disse 
er utenlandske turister. Vi arrangerer hvert år en stor viking-
festival, Historiske Trondenes, med aktører og besøkende fra 
inn og utland. Når vi i 2016 kom i gang med realiseringen av 
Allmenningr med årestuer og stavkirke på Trondenes er en 
stor milepæl nådd. Dette er et tvers igjennom faglig foran-
kret prosjekt til 10 millioner kroner som vil stå ferdig 2019. Det 
er den største museums- og reiselivssatsingen i Sør-Troms på 
mange år, som ytterligere vil befeste regionens posisjon i den 
nasjonale og internasjonale vikinghistorien. 

Sør-Troms Museum er, og vil være, den største vikingattrak-
sjonen nord for Borg og utgjør uten sammenligning det stør-
ste fagmiljøet knyttet til vikingtid i regionen, det seg være 
på håndverkersiden eller knyttet til historie og arkeologi. 
Museets ambisjoner på dette området er store og man har 
en klart uttalt strategi om å styrke den faglige kompetansen i 
årene som kommer. 

Outsider art i Norge 
Målet for 2016 var å forvalte denne samfunnsgruppens his-
torie og gi Outsider art-kunstnere en faglig arena i Norge. 
Grunnlaget for full måloppnåelse ble lagt i 2016. Det ble 
bevilget 1 million kroner ekstra til formålet ved revidert 
statsbudsjett, og 1 million ekstra kom på statsbudsjettet for 
2017. Ved Trastad Samlinger har vi startet den oppbemanning 
som vil være en forutsetning for måloppnåelse. Det ble opp- 
rettet fulltids formidlerstilling fra 2016 og det er lagt en plan 
for ytterligere økning i staben fra 2017. I 2016 utviklet museet 
et 18 måneders prosjekt for konseptutvikling av kompetanse- 
senter for Outsider Art i Norge. Dette finansieres gjennom 
1 million fra revidert budsjett 2016 og tilsvarende fra Troms 
Fylkeskommune med 990’. Prosjektet starter tidlig 2017. 

 
Håndverkskompetanse og bygningsvern 
Museet har hatt som mål å utarbeide oversikt og vedlike-
holdsplan over alle de 46 kulturhistoriske bygg vi forvalter i 
2016. Med unntak av noen få bygg ble dette oppnådd i løpet 
av året. Rapporten er nå tilgjengelig på vår nettside. I alt er 
det utestående arbeider kostnadsberegnet til 4,1 millioner 
kroner. Neste mål er å prioritere i bygningssamlingen på bak-
grunn av denne gjennomgangen og deretter vedta en byg-
ningsvernplan. Gjennomføring av denne planen antas å kreve 
ekstra ressurser. 

Museet har oppnådd gode resultater når det gjelder å øke 
håndverkskompetanse i 2016.  Vi har en håndverker i bachelor-
studium i tradisjonshandverk ved NTNU. Denne kompetanse- 
hevingen har allerede bidratt til at den faglige kvaliteten på 
arbeidet på våre bygninger er forbedret. I 2016 inngitt Sør-
Troms Museum kontrakt med NTNU om å være lærings-
arena for tradisjonshandverkstudiet. Vi har knyttet prosjek-
tet Allmenningr til læringsarenaavtalen og forventer positive 
virkninger av dette. Byggingen av husene i Allmenningr har 
nå fått en solid fagbase, arbeidet utføres utelukkende etter 
tradisjonsprinsipper og med spesialsmidde verktøy basert på 
historiske forbilder. Dette styrker formidlingen og autensite-
ten til prosjektet, det bygger kompetanse og hever kvaliteten 
i hele Allmenningrprosjektet.    
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Anna Rogde 
Målet i 2016 var å sikre en stabil operasjonell drift av skuta 
som er fra 1868. Oppnår vi dette målet vil også andre sentrale 
mål som bevaring av immateriell maritim kulturarv lettere 
kunne oppfylles. Styret konstaterer at målet ikke ble nådd i 
2016. Situasjonen knyttet til frivillig mannskap har blitt for-
verret, og forvanskes ettersom det innføres strengere sertifi-
seringskrav. Til dette kommer det faktum at antallet personer 
med formell maritim kompetanse i samfunnet minker år for 
år. Sør-Troms Museum og de frivillige opprettholder god tek-
nisk standard på Anna Rogde gjennom årlige slippsett og klare 
og gjennomførbare vedlikeholdsplaner. I 2016 måtte vi i til-
legg til det som var planlagt bytte mast. 

Styret mener at skuta er underfinansiert i forhold til den rolle 
og betydning det maritime har hatt for Norge og Nord-Norge 
spesielt. Anna Rogde er en meget god representant for vår 
maritime arv, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Samlingsforvaltning og samlingsforvaltningsplan 
2016-20
Utviklingen av samlingsforvaltningsplanen for stiftelsen Sør- 
Troms Museum for perioden 2016-20 er igangsatt. Planarbeidet 
er omfattende og vil være av avgjørende betydning for at 
samlingsforvaltningen får en ønsket retning og blir utført i 
henhold til gjeldende internasjonale standarder.  Planen skal 
styregodkjennes i løpet av 2017. Planprosessen er blitt styrket 
gjennom det pågående fellesprosjektet for samlingsforvalt-
ning i Troms.

 
Besøkstall i 2016 og utadrettet virksomhet 
I alt har 41 832 funnet veien til en av Sør-Troms Museums 
mange arenaer i løpet av 2016. Dette er en nedgang besøks- 

tallet i forhold til foregående år. Dette skyldes strategiske  
prioriteringer og er forventet. På Trondenes har utstillings- og 
formidlingsaktiviteten vært redusert som følge av oppbyggin-
gen av Middelaldergården Allmenningr. Vi har ikke hatt noen 
større publikumsvennlige utstillinger i 2016 og færre andre 
aktiviteter. En relativ høy andel av de besøkende betaler  
billett eller inngangspenger. Sør-Troms Museum har alltid ført 
en streng besøksstatistikk og tallene er basert på billettsalg 
og tellinger. 

Trastad Samlinger har vist norsk outsiderkunst i Finland, 
Slovakia og Sverige for til sammen over 6500 besøkende. Det 
digitale besøket på egne nettsider går ned til 28 000 som 
følge av at fotosamlingen nå er overført Digitalt Museum. Her 
har vi vel 145 000 sidevisninger. Museet har 1800 følgere på 
Facebook, men innholdet vårt som f.eks. historiske foto er 
også aktivt brukt av andre på sosiale medier. 

På utstillingssiden må den egenproduserte utstillingen 
«Norske Kvinners Sanitetsforening. 120 år i vårt nærmiljø» 
nevnes spesielt. Utstillingen var et samarbeid mellom Sør-
Troms Museum og N.K.S. lokalforeninger i distriktet. Den 
lokale innsatsen ble illustrert med særlige bidrag fra sanitets-
foreningene i Harstad, Kvæfjord, Grov, Lundenes, Sandsøy og 
Tennevoll. Utstillingen presenterte N.K.S. sine aktiviteter i dag 
og historien, både generelt og lokalt.

Tallet på besøk av barn og unge er stabilt. Rundt 3000 elever i 
grunn- og videregående skole tar del i et av våre pedagogiske 
tilbud i løpet av et år. Vi opplevde en gledelig økning i 2016 
i bruk av vårt tilbud knyttet til den kalde krigen fra skolene. 
Dette tilbudet gis på Meløyvær Fort. Museet har også i 2016 
vært svært aktivt og utadvendt med en rekke arrangementer. 

Outsider art-kunstnerne Torstein Nilsen og Herleik Kristiansen i dyp konsentrasjon.
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”Sør-Troms Museum har lenge 
arbeidet med vikinghistorien i 

regionen og vi formidler denne til 
over 29 000 besøkende på

Trondenes Historiske Senter 
hvert år.” 
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Museumsmåneden september 
En rekke arrangementer ble avviklet i forbindelse med 
«Museumsmåneden september». I år var hovedsatsingene 
festivalen «Historiske Trondenes» og samarbeidsprosjektet 
mellom Trastad Samlinger og Anna Rogde: «Hatter ved havet». 

«Historiske Trondenes» er et samarbeid mellom Trondenes 
kirke, Adolfkanonen (Norske Festningsverker og Visit Harstad), 
Trondenes Historiske Senter, Harstad Folkehøgskole. Pro-
grammet i år strakk seg over 8 dager. Festivalen hadde  
foredrag, konserter og workshop for skoleklasser. Helga 3. - 4. 
september åpnet vi hele halvøya og tilbød et rikholdig pro-
gram for barn og voksne med vikingmarked og -leker, omvis-
ninger på Adolfkanonen, i kirka, i Altevågen og på THS, samt 
matmarked og show m.m.

Prosjektet «Hatter ved havet» var Anna Rogde og Trastad 
Samlingers bidrag til STM museumsmåned september 2016. 
Våre ambisjoner var å kombinere det museale, maritime og 
kunstneriske fagfeltet med hverandre, og å generere formid-
ling på en ny måte ved å møte publikum utenfor museets  
vegger. Samarbeidspartnere var: 
- UMAMI - laget og serverte mat med klippfisk som råvare
- Odd Willamsen fra Kilppfiskmuseet - faghistorisk ansvar 
- Elisabeth Færøy Lund, perfomancekunstner - ansvar 
 for kunstnerisk formidling 
- Herleik Kristiansen og Torstein Nilsen - Outsider art 

Andre samarbeidspartnere var: 
- Inko 
- Harstad Kommune, omsorgsavdelingen 
- Olavsgården Aktivitetssenter 
- Anna Rogdes Venner 
- Kjøtta Venneforening

 Arrangementsoversikt «Museumsmåneden september»
- 28.08.-04.09.: Historiske Trondenes
- 29.08.-01.09.: Hatter ved havet del I - Festflagg workshop 
 på Trastad Samlinger
- 04.09.: Kald Krig – omvisning på Meløyvær Fort
- 09.09.: Fortellerkveld på Salangen Bygdetun
- 10.09.: 25 års markering på Hemmestad Brygge
- 10.09.: Geologiens dag på Trondenes Historiske Senter
- 10.09.: Kulturminnedag på Lundbrygga
- 11.09.: Tur til gruvene, knyttet til Salangsverket
- 11.09.: Hatter ved havet. Performance og seilas til Kjøtta
- 14.09.: Åpen dag på Skjærstad Sildoljefabrikk
- 16.09.-17.09.: Åpent magasin på Stangnes
- 17.09.: Demonstrasjon av tradisjonshåndverk ved Lundbrygga
- 18.09.: Foredrag om kald krig på Trondenes Historiske Senter
- 21.09.: Åpen dag på Helleren Kraftverksmuseum
- 23.09.: Operapub på Lundbrygga
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S. 8, bilde 1 øverst og 1 og 2 under: Barna trives på vikingfestival på 
Trondenes. 

S. 8, bilde 2 øverst: Orientering om klippfiskproduksjon og 
klippfiskhatter/-flak om bord på Anna Rogde.

S. 8, bilde 3 øverst: Kunstneren Elisabeth Færøy Lund – 
perfomance med klippfiskhatt på Kjøtta.

S. 9, øverst: Kampshow. 

S 9, under helt t.h.:  Håndverk og handel er blant tingene man 
opplever på «Historiske Trondenes». 
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Organisasjon og administrative tiltak 
STM har innført elektronisk søknadsbehandling av jobbsøkna-
der gjennom portalen og tjenesten Jobbnorge.no. Dette har 
medført økt kvalitet og sporbarhet på søknadsprosessen, og 
ikke minst redusert de administrative oppgavene knyttet til 
behandling og dokumentering av søknadene.

STM har innført ny og oppdatert dataløsning for hele organi-
sasjonen.  Løsningen er basert på ny teknologi som kombine-
rer skytjeneste fra Microsoft med lagringsløsning fra regional 
leverandør. Løsningen inkluderer også en ny og felles kom-
munikasjonsløsning for webkonferanse som knytter de ulike 
avdelingene tettere sammen. Møter og personlige møter kan 
gjennomføres ved hjelp av toveis lyd/bilde og skjermdeling.

Styrets sammensetning og møter i 2016 
Styret har i 2016 bestått av 3 kvinner og 6 menn. 

Medlemmer
Styreleder Arne Johan Johansen
Nestleder Karin Ingeborg Lind 
Elisabeth Adeleide Øien
Harald Alstad
Dag Sigurd Tor Brustind
Ivar Norodd Nilsen 
Kjetil Bjørkelund
Per Gustav Nilsen
Mona Høydahl

Varamedlemmer 
Gerd Berit Salen
Sonja Helene Westrheim
Kjell Helge Engkrog
Kirsten Slagstad
Elsina Minke Miranda Bergersen-Wartena
Tore Hermod Johnsen
Maj Kristin Svendsen
Jim Kristiansen
Eliseus Johan Rønhaug

Styret har hatt 4 møter og behandlet 41 saker. Arbeidsutvalget 
har hatt ett - 1 - møte i 2016. 

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 og drift av nasjonale nettverk. 
Sør-Troms Museum har i 2016 deltatt i Nasjonalt museums- 
nettverk for kulturlandskap. 

Andre formaliserte nettverk
Vi prøver å delta i relevante faglige nettverk utenom de nasjo-
nale museumsnettverkene. Museets varierte sammensetning 
gjør at det blir god spredning på nettverk vi aktivt deltar i. 

Fagnettverk 
Økonomi og administrasjon 
Kontorsjef deltar aktivt i Hovedorganisasjonen Virke sitt nett-
verk «Administrasjons- og økonomisjefer for museer». I 2016 
har det vært to samlinger, hvor STM sammen med Nordnorsk 
Kunstmuseum var vertskap for ett av disse i mai 2016. 

Deltakelse i styreforum i regi av KUPA, og kontorsjef har del-
tatt på to av tre samlinger i 2016.

Reiselivsnettverk
Arena Lønnsomme Vinteropplevelser
Export Harstad.
Destination Viking Association

Outsider Art og kunstnettverk 
European Outsider Art Association, MHN, SKINN (Se kunst i 
Nord-Norge)

Maritimt 
Norsk Forening for fartøyvern

Kompetansebygging i organisasjonen
Sør-Troms Museum er en kompetansebedrift som omfatter 
svært mange fagfelt. Vi har gjennom flere år arbeidet aktivt 
med kompetanseheving. Dette arbeidet 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. I 2016 gjen-
nomførte vi felles kompetanseheving innen MS Office 2016 for 
alle ansatte ved internt datakurs, 6. januar og 15.–16. mars. 

Formell kompetanseheving 
Kontorsjef har fullført 3-årig deltidsstudium i Master i erfa-
ringsbasert ledelse ved UiT Campus Harstad.

Håndverker ved regionmuseet tar bachelor i tradisjonelt bygg-
håndverk, nasjonale samlinger, fire stk. Trondheim/ Oslo.

Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger
Seminar og fagsamlinger 
Økonomi administrasjon
- IA-uka seminar i regi av NAV Arbeidslivssenter.
- Samlingsforvaltning og museumsfaglige tema .
 Samlingsforvaltning mot 2020. 6.–7. september. Arrangert  
 av Kulturrådet, 3 deltakere. 
- Fagsamling samlingsforvaltning. Århus, Danmark, 2 deltakere.
- Fagreise Nord-Troms Museum og Senter for nordlige folk.  
 Utstillinger, magasin og møter.  1 deltaker.
- The Completion of the Stave Church Programme 
 - what have we learnt? Norsk arkitekthøgskole,   
 Riksantikvaren, 1 deltaker med foredrag.
- Seminar om Den nordnorske stavkirken. Riksantikvaren. 
 En deltaker med foredrag.
- Det nasjonale museumsmøtet NMF, Molde, to deltakere.
- NTNU fagsamling for læringsarena tradisjonelt 
 bygghåndverk, Trondheim, to deltakere.
- Nasjonalt erfaringsseminar «Kald krigsmuseer».    



12

 Forsvarsbygg/Norske festningsverker, Meløyvær, 
 to deltakere.
- Forskerkonferanse på Norsk Maritimt Museum i regi av  
 Norges Museumsforbund, en deltaker med ett foredrag.

Reiseliv og destinasjonsutvikling
- Export Harstad i regi Visit Harstad,  5 fagsamlinger med i alt  
 4 deltakere fra STM. Foredragsholdere på flere av disse.  
- Workshop Øyriket, i regi av Visit Harstad, 2 deltakere.
- «Follow the Vikings», Trelleborg, Danmark, 2 deltakere. 
- «Follow the Vikings», Catoira, Spania, 2 deltakere.

Maritimt 
- Landsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern. 
- Årsmøte Norsk Forening for Fartøyvern, Stavanger. 

Outsider art 
- Eucrea konferanse «Kunst und Behinderung» (kunst og  
 utviklingshemming), Tyskland, Leipzig universitet, 1 deltaker.

Kurs 
- Gjennomført dagskurs i «Prosjektregnskap som 
 styringsverktøy» i regi av Sticos.
- Kurs i ny mva-lov, Visma. 
- Kurs VIRKE:  kurs i forhandlingsteknikk.
- Kurs i presentasjonsteknikk, Studiesenteret, Sjøvegan.
- Primuskurs 2.–3. november. Arrangør Felles samlings- 
 forvaltning og Kultur IT, 5 deltakere.
- Primuskurs i Tromsø, 28.–30. november, 3 deltakere.
- Videregående Astakurs, privatarkiv på Riksarkivet i Oslo, 
 1 deltaker.
- Kurs i vertskap, 2 deltakere.

Konferanser og messer 
- Reiselivsmessa, Telenor Arena, 2 deltakere med 2 foredrag.
- Harstadkonferansen , 4 deltakere.
- De norsk-russiske kulturdager. Murmansk,    
 Kulturdepartementet, 1 deltaker med 2 foredrag.
- Norsk opplevelseskonferanse, Svolvær, 2 deltakere. 
- Anskaffelseskonferansen, Difi, Oslo, 2 deltakere.
- Næringskonferansen Re:tenk STRR, Harstad, 2 deltakere.

Møter og presentasjoner politikere og politiske organ
- Fylkesmannen, Revisjon skjøtselsplan. 
- Troms fylke v/fylkesråd Willy Ørnebakk, offisielt besøk på  
 Trondenes og Trastad.
- Landsdelsrådmøte Nordnorsk kulturavtale. 
- Møte Harstad kommune ang. «Tore Hunds rike». 
- Møter med kulturkomiteen og rådmann og ordfører i  
 Ibestad kommune. 
- Møter rådmann og ordfører Lavangen kommune.
- Møter rådmann og ordfører Kvæfjord kommune.
- Møter rådmann og ordfører Salangen kommune.
- Presentasjon for fylkesrådene i Nordland, Troms og   
 Finnmark. Festspillene, Harstad.
- Møte leder for Stortingets familie og kulturkomite, 
 Svein Harberg (H).
- Willy Ørnebakk, kulturråd Troms fylkeskommune adm. og  
 politisk ledelse,  besøk STM, direktør og styrets nestleder. 

Deltakelse i eksterne prosjekter, prosjektgrupper og 
styrer
- «Follow the Vikings» – Kreativt Europa-prosjekt. STM er  
 med som fullverdig partner. Direktør er valgt inn i styrings- 
 gruppen, og vi deltar med 2–3 personer i hver fagsamling. 
- Felles samlingsforvaltningplan for Troms, finansiert av 
 Norsk kulturråd, to deltakere.
- I styret for Harstad Historielag.
- Styreleder for Visit Harstad.
- I redaksjonen og bidragsyter for boken Samisk nærvær på  
 Hinnøya med Harstad Historielag. 
- Samarbeidsprosjekt med museum for outsider art i Finland  
 ITE: vandreutstilling lTE Käsillä «Hand-made contemporary  
 folk art» med internasjonale outsider art-kunstnere.  
- Trastad Samlinger var samarbeidspartner til utstillings- 
 prosjektet som er organisert gjennom EEA Grants/Norway  
 Grants. Utstillingen ALONE ble vist i juli og august. 

Representasjon utstillingsåpninger
- Atelier INUTI, Stockholm Utstilling «Torstein Nilsen - Veger  
 og perspektiv - Outsider Art fra Norge», separatutstilling 
- Boklansering «Outsideren Herleik Kristiansens kunst»,  
 Litteraturhuset i Bergen
- «Skjulte skatter fra samlingen – Rå keramikk»
- 13. mai–17. oktober 2016 , samarbeidsprosjekt med   
 museum for outsider art i Finland ITE : vandreutstilling  
 lTE Käsillä «Hand-made contemporary folk art» med 
 internasjonale outsider art kunstnere. Norske deltakere:  
 Wenche Nilsen og Audgun Wilhelmsen ITE Museum,  
 Kokkola 13. mai–17. oktober 2016 
- Festflaggworkshop 29. august – 1. september 2016 

Generell sikring og brannvernsarbeid bygninger 
og samlinger
- Brannøvelser avholdt, byttet brannslukkingsapparat i hele  
 bygget ved THS.
- 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.
- Sprinkleranlegg Melbrygga under oppføring.

Vedlikehold og reparasjoner THS 
Gravd opp og reparert utelys langs vei og parkeringsplass. 
Vedlikehold ventilasjon og heis. Renset torvtak og avløp. 
Forbedret innkjøringen for busser ved å hugge av knausen i 
innkjøringen. Gruset parkeringsplassen på kaia. Malt gulv og 
pusset opp fotorom i 1. etasje. 
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En vikingøks 
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Vedlikehold og reparasjoner brygger og bygdetun
- Hemmestad Brygge: Takarbeider, tøkesjå, isolering og 
 oppgradering av teknisk rom.
- Krambuvika Bygdemuseum: Utvendig maling, takarbeid 
 stornaust. 
- Lundbrygga – Melbrygga: Utbedret kloakk, utbedret og 
 supplert el. anlegg, innvendig maling.
- Lundbrygga – Kaiskuret: Restaurering av kledning og 
 vinduer.   
- Salangen Bygdetun.    
- Klyngetunet på Steinsland: Utbedring stakittgjerde.
- Skippergården: Nytt gulv, bad.   
- Grytøy Bygdetun: RA prosjekt kledning ferdigstilt 
 (egen rapport foreligger).
- Fotefar Salangen: Skogrydding. 
- Helleren: Utbedring av rustskader på generator mm. 

Ved Meløyvær Fort er det gjort avtale med Johnny Skoglund 
og vedlikehold og rydding. Dette er finansiert av Forsvarsbygg. 

Vedlikehold og reparasjoner Anna Rogde 
(se egne rapporter for utfyllende informasjon)
Det har vært utført et omfattende vedlikeholdsarbeid om 
bord på Anna Rogde i 2016. En av mastene måtte byttes i 
sin helhet. Dette var ikke planlagt og ikke budsjettert med. 
Slippsettet ble også omfattende med fjerning av ishud som 
ble satt på under den første restaureringsfasen for over 25 år 
siden. Heldigvis var tilstanden på skroget under huden god, 
men det var en arbeidskrevende oppgave. Det er en tendens 
til at skuta krever mer og mer profesjonell innsats år for år. 
Dette er det flere grunner til, bl.a. strengere krav til sertifise-
ringer som f.eks. ved stillasarbeid, lift, maskiner etc. Det fore-
ligger egne rapporter på masteskiftet og slippsettet fra mari-
timt ansvarlig Salo vd Vooren, og Nordnorsk Fartøyvernsenter 
som gjorde skroginspeksjonen som tidligere år. 
- Ny mast bearbeidet og montert
- Utført reparasjon brannpumpe på dekk
- Utført reparasjon ankersaks

Skjøtsel i Trondenes kulturlandskap 2016
Museet administrer og utfører et stort skjøtselsarbeid i kul-
turlandskapet på Trondenes. Området dekker totalt 200 
mål. Deler av denne virksomheten finansieres ved hjelp av 
midler fra Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Troms 
Fylkeskommune.

De ulike skjøtselstiltakene skal bidra til at sporene etter det 
gamle jordbrukslandskapet med sitt karakteristiske artsmang-
fold, områdets særegne kulturminner og dyreliv skal kunne 
formidles til museets besøkende på en relevant måte. Vi leg-
ger særlig vekt på at slått og beite skal muliggjøre formidlin-
gen av den viktige jernalderhistorien i Altevågen og områdets 
dramatiske krigs- og etterkrigshistorie.

Tiltak
Skjøtsel omfatter områdene Fangeleiren, Altevågen, beite- 
landet rundt Laugen og slåtteenga i Tørrbakken. Årets skjøts-
elssesong ble som vanlig innledet ved at de første sauene fra 
Kasfjorden ankom i mai. Slåtten i fangeleiren og i Altevågen 
pågikk kontinuerlig i perioden juni – august. Tilsyn med beite- 
dyr og maskinslått ble utført av museets sommeransatte. 
Hogst og andre tiltak som skal forhindre gjengroing har som 
vanlig funnet sted i løpet av vintermånedene.  

Årets slått i Tørrbakken ble i 2016 utført med ljå. Arbeidet ble 
utført av museets ansatte under kyndig ledelse av frikaren 
Tore Berg. Ljåslåtten ble både lærerik og ressurskrevende. 

Frivillighet og kompetanse-knutepunkt
Ekstern kompetanse var av avgjørende betydning for at ljå-
slåtten i Tørrbakken kunne gjennomføres i 2016. Museet ser 
i mange sammenhenger at det nettopp er den kompetansen 
en stor styrke av frivillige bidrar med, som muliggjør vår funk-
sjon som kulturbærer og kompetanseknutepunkt. Museet vil 
kunne fungere som formidlings- og læringsarena i årene som 
kommer og slik også kunne trekke til seg nye frivillige, som 
både er lærings- og arbeidsvillige. Dette vil igjen kunne bidra 
konkret til at det viktige skjøtselsarbeidet på Trondenes opp-
rettholdes og videreutvikles. 

Gammelgården på Lundenes fikk ny kledning i 2016. Torvuttak til årestua på Trondenes
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Samlingsutvikling
Hovedsamling
Arbeidet med samlingsutviklingen ved THS omfatter blant 
annet innsamling av materiell og immateriell kultur og annet 
dokumentasjonsarbeid. Den tidsavgrensede innsamlings- 
stoppen ved THS ble avsluttet i inneværende periode og i 
løpet av 2016 har vi hatt en tilvekst på 184 enkeltobjekter 
(jmf. statistikk 2016). Ingen objekter er tatt ut av vår samling 
i samme periode. Utviklingsarbeidet – det kulturhistoriske 
dokumentasjonsarbeidet – vil få et nødvendig løft som følge 
av en ferdigstilt innsamlingsplan. Aktiv innsamling rettet mot 
stiftelsens strategiske plan vil kunne bidra positivt til samlin-
gens relevans. 

Rekvisittsamling/støttesamling
I løpet av inneværende år har innsamling av materiell kultur 
også omfattet objekter som primært skal brukes (ikke bevaring) 

i forbindelse med ulike opplæringsprosjekter, restaurerings-
arbeider og forskjellige typer formidlingsvirksomhet. Eldre 
verktøy som kan brukes, enten direkte eller til å framstille nye 
verktøy med utgangspunkt i eldre modeller, vil være et viktig 
bidrag til bevaring og bruk av kulturhistorien og vil kunne bli 

”Årets slått i Tørrbakken 
ble i 2016 utført med ljå.” 

Sommer på Salangsverket 

Ole Ottesastua på Bjarkøy er vel verdt et besøk.

Krambuvika i Lavangen. 
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særlig relevant for våre håndverkere som er knyttet til stu-
diet «Tradisjonshåndverk» ved NTNU. Innsamling av kultur- 
historiske gjenstander i en slik sammenheng vil etter hvert 
også bidra til at vi utvikler en solid og relevant støttesamling. 

Samlingsinformasjon
Arbeidet med katalogisering, revisjons- og retrospektiv doku-
mentasjon er helt nødvendig for all bruk av samlingene. Ved 
THS legges det stor vekt på at vi ikke utvikler nye etterslep. 
Derfor er det gledelig at all tilvekst for inneværende år er  
ferdig registrert ved utgangen av året. Arbeidet med restanser 
på THS er også videreført og omfatter nærmer seg 100 objekter  
(jmf. statistikk 2016). Gjenstandssamlingen som er magasinert 
på Stangnes er ferdig registrert og fotodokumentert. Arbeidet 
med å gi alle objektene en plasseringskode gjenstår før vi kan 
sette sluttstrek. 

Et omfattende revisjonsarbeid er blitt gjennomført i løpet av 
året. Over 1300 objekter på Stangnes og alle objektene som 
tilhører THS sin samling som er plassert på Elvenes, ble revi-
dert i 2016. 

Magasin og bevaring
I forbindelse med arbeidet til felles samlingsforvaltnings-
prosjekt i Troms ble det gjennomført en såkalt Benchmarch-
analyse på Stangnes, Elvenes, Lundbrygga, Kvæfjord og tekstil- 
magasinet på THS. Analysen bekreftet at vi oppfyller mange av 
de sentrale referansemålene ved disse magasinene. Kvæfjord 

magasin og magasinet på Lundbrygga fyller flere av referanse-
kravene i undersøkelsen, mens situasjonen på Elvenes maga-
sin er en helt annen.  

Behov for utbedringer av mangler ligger i planverket for 2017. 
Dette gjelder blant annet risikoanalyser. Den største utfor-
dringen avdelingen på THS har i forhold til samlingsbevaring 
er et prekært behov for mer plass. Dette gjelder både for 
Stangnes og Tekstilmagasinet på THS. 

Det er etablert et nytt nærmagasin på THS som skal bidra 
til at samlingsarbeidet sikres en rasjonell drift. Rommet skal 
utelukkende brukes til kortidsoppbevaring av gjenstander i 
påvente av registrering, fotografering, pakking og flytting. 

En rekke objekter ble flyttet fra Stangnes magasin til Elvenes 
grunnet plassmangel. 

En god del gjenstander er flyttet fra THS til Stangnes i løpet 
av året, men ferdigstilling av flytting avventes inntil de nye 
reolene er ferdig oppsatt.  

Det ble ryddet og sortert foto og annet materiell i magasi-
nene og hos fotoavdelingen i kjelleren på THS. Vi har fros-
set ned noe nitratfilm. Ved Kvæfjord magasin ble det gjort 
et omfattende arbeid tidlig på året 2016. Det ble revidert 965 
gjenstander registrert, konservert, merket og pakket. En rekke 
større gjenstander ble flyttet til Elvenes. 

Krambuvika er bevart slik den en gang var. 
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Tilgang
Bare 15 objekter fra vår egen samling er brukt i forbindelse 
med utstillinger ved THS.

Barnetrinnet ved Stangens skole (8–13) hadde et vellykket 
besøk hos oss i forbindelse med åpent magasin i Museums-
måneden september. I tillegg fikk vi besøk av andre museums- 
interesserte. 

Vi forventer et løft i dette arbeidet i forbindelse med publi-
seringer på Digitalt Museum, et arbeid som ikke er tenkt på- 
begynt før i 2018 ved THS.

Oppsummert kan vi si at museet bør utvikle planverket når det 
gjelder samlingsforvaltning. Det bør utarbeides en policy med 
underliggende planer for de ulike aspektene ved samlings- 
forvaltning, blant annet plan for krisehandtering. Når det  

Samlingsarbeidet er grunnlaget for et museum. 
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gjelder det bygningsmessige har vi store utfordringer. Kvæfjord 
magasin svarer til en viss grad til kravene mens Elvenes ikke 
gjør det og har heller ikke potensiale til å nå kravene. Dette 
i sin tur påvirker muligheten til f.eks å drive et forsvarlig ren-
hold. 

Privatarkiv og annen innsamling
I 2016 tok vi både «nye» bilder og privatarkiv inn i samlin-
gen (jfr. statistikk) i tillegg til at vi fortsatte arbeidet med å 
revidere dokumentasjonen av de eksisterende samlingene. 
Av det nyinnsamlede materialet kan foto og arkivmateriale 
knyttet til Anna Rogde nevnes spesielt. Dette ble samlet inn 
i forbindelse med Anna Enebergs hospitering hos oss. Vi har 
begynt å overta deler av Harstad biblioteks samling av histo-
risk arkiv (dette er pågående), først og fremst mindre bedrifts- 
og foreningsarkiver fra byen. Vi brukte også mye ressurser på 
å digitalisere og ordne Widerøes fotoarkiv for Kvæfjord (også 
pågående).

I sommer overførte vi arkivmateriale som tilhørte Statsarkivet 
i Tromsø, samtidig som vi fikk hentet hjem et arkiv vi hadde 
stående hos dem. Fotoavdelingen har også utført arbeid for 
Trastad Samlinger (lysbilder) og Regionmuseet (fotosamling 
etter Hans Karlsen) i løpet av året.

Vi har i løpet av 2016 registrert det vi har av 8mm- og 16mm- 
filmer, og vi er nå klare til å innhente tilbud på digitalisering 
av disse.

Immateriell kulturarv
- 3 intervjuer. 
- Opptak av fortellerkveld med tema: Oppvekst under krigen. 

Åpne arrangement i Sør-Troms Museum 2016 
Noen arrangement er også omtalt i andre tabeller og i teksten. 
-  Kjerringjuldag på Lundbrygga.
- Utstillingsåpning «Folkemusikk og nasjonalisme» på   
 Lundbrygga.

- Utstillingsåpning «Forelsket og Foraktet» på THS.
- Samefolkets dag på THS.
- Utstillingsåpning «Folkemusikk og nasjonalisme» på THS.
- Kystkulturhelg på Hemmestad Brygge.
- St. Hans markering på THS.
- Utstillingsåpning Draken Harald Hårfagre.
- Sommerfest på Salangen Bygdetun.
- Utstillingsåpning «Tett inntil» på Lundbrygga.
- Utstillingsåpning «Klok som en sau» på Krambuvika   
 Bygdemuseum.
- Utstillingsåpning «Alone» på Trastad Samlinger.
- Utstillingsåpning på  Hemmestad Brygge.
- Julevandring, Sandtorg. 
- Fortellerkveld, Bygdetun.
- Førjulskveld, Salangen Bygdetunet.
- Adventsåpent/salgsutstilling, Lundbrygga.
- Konsert, Hemmestad Brygge.
- Kulturminnedag. 
- Åpen guidet tur, Salangsverket.
- Skoleopplegg Salangsverket, Lundbygga, 2 stk.
- Åpen dag, Meløyvær fort.
- Åpen dag, Skjærstad Sildoljefabrikk.
- Åpen dag, Helleren Kraftverksmuseum. 
- Operapub, Kåre på kaia, Lundbrygga.
- Guidet tur til Salangsverket og Storhaugen. 
- Barnehagebesøk, Salangen Bygdetun.
- Julevandring, Borkenes Bygdetun.
- Geologiens dag, THS.
- Juleverksted Lundbrygga for barnehagen.
- Guiding på Salangsverket. 
- Håndverksdemonstrasjon Allmenningr.
- Foredrag Kald krig i Nord-Norge, Harstad.
- Utstilling, performance og kåseri på torget, tema 
 klippfiskhatter.
- Seilas og performance på Kjøtta, tema klippfiskhatter.
- Mottakelse om bord, kunde for Festspillene på åpnings- 
 dagen.
- Åpen båt hele uken under Festspillene.
- Åpen båt og kafe på 17. mai.
- Åpen båt under Foldvikmarknad.

Fra Lundbrygga på Sjøvegan
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- Åpen båt i Bodø under Kystens landsstevne i Bodø.
- Fjordtur for flyktninger.
- Fjordtur for bidragsytere under masteskiftet.
- Visekveld på Hemmestad Brygge.
- Utstillingsåpning Sanitetskvinnene THS.
- Konsert på THS «Barokk på nordnorsk».
- Høstmarked på THS.
- Kaffe og Kunnskap. Foredrag ved THS.

Seilaser 
- Ski and sail (2).
- Fjordturer (6).
- Kundetur fra Harstad–Lofoten.
- Deltakelse under Foldvikmarknad – vennetur med åpen  
 båt ved kai. 
- Deltakelse under kyststevnet i Bodø – vennetur med åpen  
 båt ved kai.
- Seilturer (1).

Innlånte og utlånte temporære utstillinger og 
egenproduksjoner
- Månedens gjenstand på Salangen folkebibliotek.
- Forelsket og foraktet. Norske kvinner – tyske soldater. 
 Oslo Museum. Utstilling og DKS.
- Draken Harald Hårfagre. Båt & Bilde v/Arne-Terje Sæther. 
 Klok som en sau (egenprodusert), Krambuvika
 Bygdemuseum. 
- Tett inntil (innlån), Lundbrygga. 
- Norske Kvinners Sanitet. Egenprodusert utstilling i 
 samarbeid med N.K.S. Harstad.
- Folkemusikk og nasjonalisme (innlån), Lundbrygga.

Revisjon faste utstillinger
Det er kun gjort små revisjoner på våre faste utstillinger i 2016. 
Vi har fått levert og satt opp monter til alterskapet Kvæfjord 
II i kirkerommet i hovedutstillingen på THS. På Trastad har vi 
satt opp nye skilt og tekster i permanent galleri ved Trastad 
Galleri. 

Oppe t.v.: Loggbok for Anna Rogde. Nede t.v.: Torstein Nilsen. Oppe t.h.: Utstilling om sanitetsforeningene -  THS. Nede t.h.: Ullutstilling på Lundbrygga. 
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Fine stemninger på bygdemuseene. 
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EGNE FOREDRAG

Vi har i 2016 loggført i alt 28 egne foredrag for anslagsvis 
761 personer. 

Dato	 Sted	 Besøk	 Foredragets	tittel	 Foredragsholder

14.01. EVRY Fornebu 10 Digital formidling av kulturlandskap og museum. Tore Einar

15 og 16.01. Reiselivsmessa, Telenor Arena 15+10 Harstadregionen som destinasjon. Tore Einar

25.01. Fagseminar Allmenningr. THS 20 Prosjektet. Planlegging og ide bak Allmenningr. Tore Einar

27.01. Guidekurs Visit Harstad. THS 15 Trondenes i historien. Tore Einar

09.02. Visit Harstad. Export Harstad 25 Handelsbyen Harstad. Tore Einar

09.02. Visit Harstad. Export Harstad 25 Fortellerstund om draugen. Ingrid

24.02. THS 18 Samordningsprosjektet Trondenes Ole J 

25.02. Bransjetreffet ved NAV Harstad 17 Presentasjon av STM og THS. Tore Einar

02.03. Kultur i Troms. Music Freedom Day på THS. 28 Innledning om Trondenes. Tore Einar

02.04. Tromsø 22 Om Outsider  Art Simone

03.04. Tromsø 12 Om Trastad Samlinger og Outsider art  Simone

14.04. Medlemsmøte historielaget 38 Allmenningr, Årestua – fra arkeologi til hus og attraksjon. Tore Einar

30.05. Virkes nettverkssamling 22 Om Trondenes og STM Ole J 

31.05. Visit Harstad. Export Harstad 25 Byen og havet Tore Einar

8.06. Forsvarsbygg Harstad 21 Om Meløyvær fort  Ole J 

15.06. Riksantikvaren. The Completion of the 
 Stave Church Programme
 - what have we learnt? 150 Allmenningr. Vi bygger Kong Øysteins kirke Tore Einar

25.08. Stangnes vgs Byggfag. Faglærere. Stangnes 9 Presentasjon Allmenninger. Håndverksfaglige utfordringer. Tore Einar

05.09. UiT, Mastergradskurs i urfolkshistorie. THS 14 Sami history in Ofoten and Hinnøy region. I and II. Tore Einar

15.09. De norsk-russiske kulturdager. Murmansk  85 Dark Tourism. Krigsminner som attraksjoner for turisme.  Tore Einar

16.09. De norsk-russiske kulturdager. Murmansk  34 Den vonde historien. Sovjetisk krigsfangeleir på Trondenes. Tore Einar

13.10. Medlemsmøte historielaget. THS 32 Allmenningr; Mål og mening Tore Einar

06.10. Seminar om Den nord-norske stavkirken.  
 Riksantikvaren 16 Kong Øysteins kirke. Ide og gjennomføring. Tore Einar

10.10. Krambuvika Bygdemuseum 28 Klok som en sau  Sonja 

25.10. Visit Harstad. Export Harstad 25 Viking reenactment om vikingtid på Trondenes og runer.  Ingrid

25.10. Visit Harstad. Export Harstad 25 Nordnorsk aristokrati i ma. Tore Einar

21.11. Forskerkonferanse NMF. 
 Norsk maritimt museum 38 Allmenningr, fra formidlingsprosjekt til kunnskapsprosjekt. Tore Einar

22.11. Byen Harstads venner. Thon Hotell 43 Harstad-identiteter. Tore Einar

02.12. Staben ved Narvik Krigsmuseum 12 Om STM og Trondenes Ole J
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EKSTERNE FOREDRAG

Odd Williamsen, regionkonservator ved Nordmøre museum 
-  Klippfiskmuseet, orienterte om klippfiskproduksjon og 
klippfiskhatter/-flak på torget i Harstad og om bord på Anna 
Rogde under Museumsmåneden september. 

FOREDRAG I SERIEN  «KAFFE 
OG KUNNSKAP» I 2016

Dato	 Besøk	 Foredragets	tittel	 Foredragsholder

14.02. 107 Tyskerbarna – hvordan har det gått med dem? Baard H Borge

13.03. 48 Hvordan Svartedauden rammet Nord-Norge Sigrun H. Berg

10.04. 55 Folkemusikk og nasjonalisme Ola Graff

22.05. 65 «Den tredje statsmakt». Norges Høyesterett 200 år Arild O Eidisen

28.08. 65 Skip og sjøkrig i vikingtiden Kim Hjardar

18.09. 45 Kald krig Bones Larsen

31.11. 45 Sanitetskvinnene modige og nytenkende i 120 år Turi Bruun

 Loggbøker og arkiv fra Anna Rogdes lange historie. 
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Sør-Troms Museum er en viktig institusjon for kultur-
arvsarbeid blant unge. I tillegg til en rekke produksjoner for 
«Den kulturelle skolesekken» tilbys også andre pedagogisk 
tilrettelagte tilbud til skoleelever i hele regionen. 

DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN OG ANDRE 
PEDAGOGISKE TILBUD I 2016

	 Tema	 Elever	 Lærere

DKS Steinalder 154 15

DKS Vikingtid 219 33

DKS   2. verdenskrig 179 13

DKS Forelsket og foraktet 306 13

DKS Skipsveftshistorie 285 18

Annet pedagogisk tilbud Hovedutstilling 373 50

Annet pedagogisk tilbud Trondenes kirke 357 33

Annet pedagogisk tilbud Larmer i fjell, buldrer i hav 80 4

Annet pedagogisk tilbud Vikingtid 111 10

Annet pedagogisk tilbud Annet 228 39

DKS Dukk og meg  27 4

DKS Trykkeverksted 98 15

Annet pedagogisk tilbud Flaggworkshop 10 2

Annet pedagogisk tilbud Studenter UiT  207 4

DKS  Kald krig.  323 37

Annet pedagogisk tilbud Hva er et museum. Salangen skole, 4. klasse. 28 4

Annet pedagogisk tilbud Om elektrisitet. Skånland, Salangen og Lavangen skole. 6 klasse  54 5

Annet pedagogisk tilbud Juleverksted Lundbrygga, barnehage 21 5

Annet pedagogisk tilbud Nasjonalisme og folkemusikk, videregående. 36 3

Annet pedagogisk tilbud Foredrag Salangsverket for videregående skole 25 1

Sum	DKS	 	 1591	 148

Sum	pedagogiske	tilbud	 	 1530	 160

Til	sammen	alle	 	 3121	 308

Formidling av vikinghistorien i Sør-Troms på THS. 
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FRIVILLIGHET 

Frivillighet ved Trondenes Historiske Senter 2016: 
totalt 2459 timer
- Historiske Trondenes: billetter, parkering, vikinglek,  
 formidling – 1245 timer
- Soroptimistene: blomsterhage ved THS – 145 timer
- Fototreff: identifisering av gamle foto – 377 timer
- Vikinglag: kompetanseheving, kurs mtp reenactment 
 – 436 timer
- Samasjøen: arbeidsoppgaver ifm DKS – 132 timer
- NKS: hjelp ifm utstilling – 24 timer
- Skjærstad Sildoljefabrikk – 7 timer
- Kulturlandskap – 93 timer 

Frivillighet ved Anna Rogde: 3427 timer  
Anna Rogdes Venner har bistått arbeidet med bevaring av 
skonnerten Anna Rogde gjennom dugnad på to verk-
stedopphold, øvrig vedlikehold, som frivillig mannskap, 
opplæring i sjømannskap og arrangement i opplærings- 
øyemed. 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.
- 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.
- Einar Johan og Torild Dons – guiding og åpent på  
 Hamnvik handelssted.
- Salangen folkebibliotek – månedens gjenstand.
- Olaåsen gård – sauehold på Hemmestad. 

Det er dessverre kun Salangen Bygdetun og Krambuvika 
Bygdemuseum som har registrert sine frivillig timer. 
Krambuvika Bygdemuseum – 161 timer, Salangen Bygdetun 
– 37 timer.   
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i Harstad forskjønner 
uteområdet på THS.



26

ØKONOMI

Tilskuddsytere	 Kroner	 Prosentandel

Kultur- og kirke dep.   9.110.000,- 55,8%

Troms fylkeskommune   4.525.000,- 27,7%

Kommuner i Sør-Troms   2.699.631,- 16,5%

Total	 16.344.631,-	 100	%

	 	 	 	

	 	 	 Prosentandel	
	 	 	 og	eg	eninntekt	
Prosjekt,	andre	tilskudd	 Kroner	 (avrundet)

Nordnorsk kulturavtale    411.800,-   6,6%

Prosjektmidler/gaver 1.788.145,- 28,6%

Andre tilskudd    555.617,-   8,9%

Salg	og	leieinntekter	 3.488.165,-	 55,9%

Total	 6.243.727,-	 100	%	

Andre tilskudd, prosjektmidler 
og egeninntekt

	 	 	 	

	 	 	 Prosentandel
Totale	inntekter			 Kroner	 (avrundet)

Faste tilskudd 16.344.631,- 72,4%

Andre tilskudd og  prosjektmidler     2.755.562,- 12,2%

Salg og leieinntekter    3.488.165,- 15,4%

Totale	inntekter		 22.578.358,-	 100	%	

Totale inntekter fordelt på faste 
tilskudd, andre tilskudd, 
prosjektmidler og egeninntekt

En navar er viktig i tradisjonshåndverk. 

Sommer på Grytøy Bygdetun.
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 Note 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER	OG	DRIFTSKOSTNADER	 	 	
Driftsinntekter
Salgsinntekt  3 116 041  2 991 445 
Annen driftsinntekt 1 19 462 317  18 639 581 
Sum driftsinntekter  22 578 358  21 631 026 

Driftskostnader
Varekostnad  710 704  652 328 
Lønnskostnad 2 11 676 478  11 894 126 
Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 482 798  481 882 
Nedskrivning på varige driftsmidler  161 800  0 
Annen driftskostnad 2 8 827 046  8 139 018 
Sum driftskostnader  21 858 826  21 167 354 
DRIFTSRESULTAT  719 532  463 673 

FINANSINNTEKTER	OG	FINANSKOSTNADER	 	 	
Finansinntekter
Annen renteinntekt  190 531  153 424 
Sum finansinntekter  190 531  153 424 
Finanskostnader
Annen rentekostnad  383 549  390 046 
Annen finanskostnad  1 737  0 
Sum finanskostnader  385 286  390 046 
NETTO FINANSPOSTER  (194 755) (236 622)

ORDINÆRT	RES.	FØR	SKATTEKOSTNAD	 	 524	776		 227	051	

Skattekostnad på ordinært resultat  0  0 

ORDINÆRT	RESULTAT	 	 524	776		 227	051	

ÅRSRESULTAT	 	 524	776		 227	051	

OVERF.	OG	DISPONERINGER	 	 	
Overføringer annen egenkapital  524 776  227 051 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  524 776  227 051 

RESULTATREGNSKAP
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BALANSE PR. 31.12.2016

 Note 2016 2015
EIENDELER
   
ANLEGGSMIDLER	 	 	
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 20 900 308  19 202 199 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 126 239  311 789 
Sum varige driftsmidler  21 026 547  19 513 988 
SUM ANLEGGSMIDLER  21 026 547  19 513 988 

OMLØPSMIDLER	 	 	
Varer  340 325  316 147 

Fordringer
Kundefordringer  517 785  618 709 
Andre fordringer  788 368  1 209 182 
Sum fordringer  1 306 153  1 827 891 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  8 519 651  4 005 303 
SUM OMLØPSMIDLER  10 166 129  6 149 340 
SUM EIENDELER  31 192 676  25 663 328 

EGENKAPITAL OG GJELD

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

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 7 958 799  7 434 023 
Sum opptjent egenkapital  7 958 799  7 434 023 
SUM EGENKAPITAL  8 698 799  8 174 023 
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BALANSE PR. 31.12.2016

 Note 2016 2015
GJELD	 	 	
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser  8 706 219  3 566 645 
Sum avsetning for forpliktelser  8 706 219  3 566 645 

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  10 416 057  10 852 914 
Øvrig langsiktig gjeld  734 000  880 000 
Sum annen langsiktig gjeld  11 150 057  11 732 914 
SUM LANGSIKTIG GJELD  19 856 277  15 299 559 

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld  722 568  492 789 
Skyldig offentlige avgifter  573 604  467 992 
Kortsiktig gjeld til konsernselskap  0  5 666 
Annen kortsiktig gjeld  1 341 429  1 223 299 
SUM KORTSIKTIG GJELD  2 637 601  2 189 746 
SUM GJELD  22 493 877  17 489 305 
Sum egenkapital og gjeld  31 192 676  25 663 328 

Harstad, 21.02.2017

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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NOTER 2016

Note	1	-	Annen	driftsinntekt	 	 	

Tilskudd 2016 2015
Fylkestilskudd 4 525 000 4 225 000
Nordnorsk kulturavtale 411800 401 000
Kommunale tilskudd 2 699 631 2 619 513
Statlig tilskudd 9 110 000 8 947 000
Annet tilskudd fylke-prosjekt 207 605 
Annet tilskudd stat/gaveforster 137 000 
Prosjektmidler 1 443 540 1 683 668
Lønnstilskudd 365 617 150 542
Investeringstilskudd bygg 190 000 190 000
Sum tilskudd 19 090 193 18 216 723

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 733 198 *
Styremedlemmer 30 000
Revisjonshonorar 67 147
Annen godtgjørelse til revisor 22 976

*Daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.

Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. 
I løpet av 2016 er det aktivert lønnskostnader til prosjekt ”Allmenninger” på ca. en million kroner.

Stiftelsen har hatt 23 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 38 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for 
ca. kr 1,3 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. 
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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 22 048 095 420 363 2 210 210 24 678 668
+ Tilgang 2 256 114 0 0 2 256 114
- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 24 304 209 420 363 2 210 210 26 934 782

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 944 854 420 363 1 898 420 5 263 637
+ Ordinære avskrivninger 459 048 0 23 750 482 798
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 161 800 161 800

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 3 403 902 420 363 2 083 970 5 908 235
Balanseført verdi pr 31/12 20 900 307 0 126 240 21 026 547

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.

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 7 434 023 8 174 023
Årets resultat 0 524 776 524 776
 740 000 7 958 799 8 698 799

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

NOTER 2016
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