
Å
R

SR
A

PP
O

RT
 2

01
9



5 Åpning av Trondenes Middelaldergård

7  Handverkskompetanse og bygningsvern

9 Trastad samlinger og Outsider Art

11 Trondenes Historiske Senter

12 Anna Rogde

14 Besøkstall i 2019 og utadrettet virksomhet

14 Organisasjon og administrative tiltak

15 Nasjonale museumsnettverk  

15 Andre fag- og formaliserte nettverk

16 Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger

16 Økonomi og administrasjon

16 Samlingsforvaltning og museumsfaglige tema  

16 Reiseliv og destinasjonsutvikling

17 Maritimt  

17 Møter og presentasjoner politikere og politiske organ

18 Deltakelse i eksterne prosjekter, prosjektgrupper og styrer

18 Publikasjoner og forskning

19 Arkeologisk dokumentasjon

19 Generell sikring og brannvernsarbeid bygninger og samlinger

19 Vedlikehold og reparasjoner 

21 Publisering av gjenstandssamling på nett

22 Skjøtsel i Trondenes kulturlandskap

22 Samlingsutvikling

22 Publisering av gjenstandssamling på nett

24 Fotosamling og dens publisering på nett

24 Privatarkiv og annen innsamling

26 Magasin og bevaring

26 Immateriell kulturarv

26 Arrangementer

28 Utstillinger

29 Revisjon faste utstillinger

32 Egne foredrag i Sør-Troms, Norge og utlandet

33 Foredrag i serien «Kaffe og kunnskap» i 2019

34 Formidling, den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske tilbud i 2019

34 Formidling THS

34 Formidling Trastad samlinger og Outsider Art

35 Formidling Regionmuseum

36 Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske tilbud

36 Den kulturelle spaserstokken

37 Frivillighet

38 Økonomi

40 Revisors beretning

42 Årsberetning

43 Resultatregnskap

44 Balanse

46 Noter



-Jeg er en middelaldernerd. 
Med blant annet disse ord åpnet Kulturminister Trine Skei 
Grande Sør-Troms Museums nye storsatsing, Trondenes 
middelaldergård, den 23. juni 2019 med nesten 1000 
besøkende til stede åpningsdagen. Utover sommeren og 
høstsesongen har gården vært en magnet for besøkende 
fra regionen og for internasjonale og norske turister.

Det middelalderske gårdsanlegget ligger på sørsiden av 
Trondenes Historiske Senter og er basert på skriftlige kilder 
og arkeologiske funn. Gården omfatter årestue, stavkirke, 
uthus, åkre, smie og alt som hørte til en nordnorsk gård 
i tiden rundt år 1200. Dermed har vi et fremragende 
senter for formidling av norsk middelalderhistorie ved 
museet. Våre ansatte har jobbet intensivt og grundig med 
faglig funderte formidlings- og presentasjonskonsepter. 
Gården er tatt i bruk med omfattende formidlingstilbud 
knyttet til liv og virke i middelalderen tilrettelagt for alle 
aldersgrupper, med fokus på barn og unge i et årshjul 
av aktiviteter og arrangementer. Re-enactment og 
deltakelse er den foretrukne formidlingsmetoden. I denne 
konteksten har det blitt inngått en samarbeidsavtale 
med dramalinjen ved Heggen videregående skole hvor 
elever sammen med museets ansatte fyller rollene som 
gårdsbeboere. Publikum møter husfruen og husbonden 
med familie, presten, trellen og tjenestejenta og flere 
andre personer og husdyr. Besøkende får delta i de 
mange aktivitetene som den gang preget dagliglivet. En 
gruppe frivillige som fikk kurs i middelaldersøm, sydde alle 
klær til gårdsbeboerne. 

Trondenes middelaldergård er et faglig forankret prosjekt 
og til nå museets største satsing med en prislapp på 
13 millioner kroner inkludert over 6. mill. i egenandel.
Dette er et enormt krafttak for museet og kommer 

til å binde midler og ressurser i mange år fremover. 
Trondenes middelaldergård blir den største museums- 
og reiselivsattraksjonen i Sør-Troms og vil sammen med 
Trondenes Historiske Senter ytterligere befeste regionens 
posisjon som fremragende i formidling av vikingehistorien 
og middelalder nasjonalt og internasjonalt.

ÅPNING AV
TRONDENES MIDDELALDERGÅRD 

ÅRSRAPPORT FOR 
STIFTELSEN 
SØR-TROMS MUSEUM

2019

Offisiell åpning av middelaldergården med kulturminster
Trine Skei Grande.
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HANDVERKSKOMPETANSE 
OG BYGNINGSVERN 
Gjennom arbeid med byggeprosjektet for Trondenesmid-
delaldergård opplever vi kontinuerlig utvikling av handverks- 
kompetanse. En av våre handverkere har sommeren 2019 
avlagt sin bachelor i tradisjonshandverk ved NTNU. Denne 
kompetansehevingen påvirker arbeidet ved våre bygninger 
i svært positiv grad. Avtalen mellom Sør-Troms Museum og 
NTNU om å være læringsarena for tradisjonshandverk-
studiet knyttet til byggeprosjektet er en stor faglig gevinst. 
Byggingen av replikahusene i middelaldertunet utføres 
utelukkende etter tradisjonsprinsipper og med spesiallagde 
verktøy etter historiske forbilder. Dette styrker formidlingen 
av prosjektet på en solid faglig base.

Vi har også hatt et samarbeid med Fortidsminneforeningen 
som har et årlig kurs for unge handverkere under 30 
år. Tidligere har kurset vært lagt til Oslo, Dovre og 
Bergen. I 2019 var det Nord-Norge som sto for tur siden 
Fortidsminneforeningen hadde fattet begeistring for 
prosjektet og for å holde årets kurs her på Trondenes. 
Dermed var vi første uke i juni gjestgiver og veileder for 
25 unge handverkere på kurset. Deltakerne bidro til å 
bygge gårdens smie, et stavreist skjelterbygg samt klyve 
og pjåle veggtiler til stavkirken. De smidde også spiker til 
stavkirken. Både kursdeltakere og Fortidsminneforeningen 
var veldig fornøyde med måten vi gjennomførte kurset og 
foreningen har ytret at de kunne tenke seg et framtidig 
samarbeid med museet.

Arbeid med vedlikehold av museets bygningssamling 
iht. vedtatt prioritering fortsetter. Dette er en svært 
omfattende oppgave som krever innsats over flere år. 
Behovsanalysen knyttet til vår kulturhistoriske bygnings-
samling som ble ferdigstilt i 2016 beregnet kostnadene 
for vedlikehold av samlingen til 4,2 millioner kroner, derav 
trenger vi 3,3 mill. eksterne midler. Langsiktige mål er 

en forbedret og stabil tilstand 
av den kulturhistoriske bygn-
ingssamlingen. Arbeidet har 
imidlertid gått saktere i 2019 
siden vi prioriterte å ferdigstille 
to bygninger ved middel- 
aldergården. Likevel fortsatte vi 
med et større prosjekt, ren-
overing og oppgradering av 
Skippergården i Hamnvik som 
forventes avsluttet høsten 
2020. Ibestad kommune har 
bevilget 750.000 kr til prosjek-
tet. Tilskuddet er vesentlig for å 
kunne sette en stor del av huset 
i stand, og gir oss mulighet til å 
lage en skreddersydd utstilling 
som vi ellers ikke ville ha hatt 
ressurser til. 

Diplomer for Fortidsminneforeningen. Foto: Harriet M. Olsen. Stavkirka bygges på Sjøvegan. 
Foto: Tommy Simonsen

Kurs med Fortidsminneforeningen. Foto: Harriet M. Olsen.

Ung handverker på kurs for Fortidsminneforeningen.
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TRASTAD SAMLINGER
OG OUTSIDER ART 
I 2019 satset vi sterk på å promotere vårt prosjekt 
Nasjonalt Senter for Outsider Art i Norge ovenfor kultur-
departementet, fylke, kommunene og private støttespillere. 

Det iøynefallende behovet for et slik senter ble enda mer 
synlig i og med at vi er en svært ettertraktet samarbeids- 
partner for mange museer og kunstinstitusjoner spesielt 
nasjonalt, men også internasjonalt. Dette resulterte i 6 
samarbeidsprosjekter, 4 eksterne og 2 interne utstillinger, 6 
foredrag, 2 deltakelser i paneldiskusjoner, utlån av kunstverk, 
en omfattende utstillingskatalog, ferdigstilling av en infor-
masjonsbrosjyre «Vi setter Outsider Art på kartet» og flere 
kunstkritikkanmeldelser. Gjennom sin utstrakte utstillings- 
aktivitet i Norge og utlandet har Trastad samlinger og 
Outsider Art nådd rundt 18.220 besøkende utenfor egne lokaler.

Som høydepunkter må det nevnes utstillingen «Svanene 
fra Lazarusdalen» ved Trafo Kunsthall i Asker, i samarbeid 
med Dikemark pasientkunstsamling som åpnet i april 
2019. Også utstillingen “Sjelens Ornamenter: Ornamentale 
Tegninger i Norsk Outsider Art” for Tegnetriennalen ved 
Kunstnernes Hus i Oslo som åpnet i november med verk fra 
vår egen samling og fra Dikemark.

Det er nybrottsarbeid at pasientkunstverk fra et psykiatrisk 
sykehus er inkludert i en kunstutstilling for første gang i 
Norgeshistorien og at disse vises på etablerte kunstarenaer. 
Dette har skapt kritisk refleksjon, undring og innsikt og har 
vært en øyeåpner i henhold til diskusjonen om ekskluderende 
virkelighet og mangfoldsperspektiv. Å inkludere og synliggjøre 
grupper som til vanlig «er utenfor» og dermed sørge for 
demokratisering gjennom kultur, viser at museal virksomhet 
har alle forutsetninger og muligheter til å fremme disse 
prosesser i samfunnet. Trastad Samlinger er brennende 
engasjert i å skape kritisk refleksjon rundt mangfold og 
utenforskap og bidrar dermed til et inkluderende kulturliv 
i Norge.  Dette er i overensstemmelse med museets 
samfunnsoppdrag og tilsvarer Trastad Samlingers potensial 
og ambisjon om å få statlig anerkjennelse og støtte som 
Nasjonalt Senter for Outsider Art.

Bevisstheten om at vi befinner oss i en prosess på vei 
mot vårt mål, et framtidig Nasjonalt Senter for Outsider 
Art, var også i 2019 det grunnleggende og inspirerende 
aktivum for alt vi gjør ved Trastad Samlinger. Synliggjøring 
av denne prosessen over hele landet framfor å besette «et 
museumsrom» har vært vår ledende strategi og resulterte i 
et omfattende utstillingsarbeid, både i nytt forskningsarbeid 
og nytenkende formidlingsopplegg. Det er nettopp Trastad 
Samlingers solide røtter og erfaringer i omsorgshistorien til 
en marginalisert gruppe - utviklingshemmede mennesker 
og mennesker med spesielle behov - som danner 
utgangspunktet for tidsaktuelle spørsmål og initierer 
prosesser som blottlegger samfunnets blinde flekker ovenfor 
virkeligheten utenfor majoriteten.

Utstilling i Galleri Nord-Norge.

Kunst fra Trastad samlinger og Dikemark utstilling “Svanene fra 
Lazarusdalen” ved Trafo Kunsthall Asker.

Utstilling i Galleri Nord-Norge.
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TRONDENES
HISTORISKE SENTER 
Trondenes Historiske Senter (THS) har fire faglige satsing-
sområder som tar utgangspunkt i historien i Harstad og 
på Trondenes. Det er vikingtiden der Sør-Troms Muse-
um har arbeidet tungt med denne historien i regionen 
i mange år. Vårt fokus er særlig sagafortellingene og 
Asbjørn Selsbane og Tore Hund og regionen sin plass i 
den nasjonale historien. I 2019 har vi formidlet vikingehis-
torien til mer enn 34 000 besøkende på THS, en stor andel 
av disse er utenlandske turister. Sør-Troms Museum er den 
største vikingattraksjonen nord for Borg og utgjør uten 
sammenligning det største fagmiljøet knyttet til vikingetid 
i regionen. Det være seg på handverkersiden eller knyttet 
til historie og arkeologi. Museets ambisjoner på dette 
området er store, og man har en klart uttalt strategi om 
ytterligere å styrke den faglige kompetansen i årene som 
kommer. 

Det andre store satsingsområdet er middelalderen der 
særlig perioden fra 1200-tallet får stor oppmerksomhet 
på Trondenes Middelaldergård. Denne tiden fram til 
seinmiddelalderen er begivenhetsrik fordi adelsslekta fra 
Bjarkøy markerte seg sterkt på den nasjonale arenaen, 
samtidig som man opplevde en kraftig økonomisk 
utvikling. Byggingen av Trondenes kirke foregikk fra 
slutten av 1100-tallet, og med sin størrelse viser den 
hvilken posisjon regionen hadde også innenfor kirka. 
Åpningen av middelaldergården i 2019 gir oss en helt ny 
mulighet for å markere denne perioden.

Det vi kaller «Den vonde historien», med byggingen av 
kanonbatteriet og Adolfkanonen på Trondenes under 
andre verdenskrig, får stor oppmerksomhet på THS. 
Museets fokus er de sovjetiske krigsfangene som gjorde 
det tyngste arbeidet under byggingen, og man kan gå 
gjennom fangeleiren og leve seg inn forholdene der. 
Leiren får også stor plass i hovedutstillingen der blant 
annet fangekortene til de 410 fangene som døde på 
Trondenes er utstilt.

Trondenes Historiske Senter er også et bymuseum 
for Harstad, og mye av det daglige arbeidet dreier 
seg om det. Fototreffene der vi snakker om bilder fra 
fotosamlingen er et eksempel. I 2019 var særlig ull og 
tekstilproduksjonen i byen i fokus både med artikkel i Årbok 
for Harstad, film og foredrag på kinoen, og byvandring. 
Også sildoljefabrikkene på Mercur og Skjærstad fikk 
oppmerksomhet med artikkel i årboka og foredrag. I 2019 
åpnet vi ei fotoutstilling med tema Harstad på 1950-tallet 
i den faste utstillinga på THS. Den store satsingen innenfor 
Den Kulturelle Skolesekken er også en del av bymuseet, 
alle barn som vokser opp i Harstad er innom museet på et 
opplegg flere ganger i løpet av skoletiden. 

Fiskebondefamilie på middelaldergården.
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En av museets hovedsatsninger i 2019 var å utnytte Anna 
Rogdes potensiale som læringsarena og få på plass 
en kadettordning. I februar ble de to første kadetter 
som gjennomfører 1841,4 timer opplæring i henhold til 
opplæringsprogrammet Webcadet ansatt. Vår skipper er 
opplæringsansvarlig, og en ekstern assessor ble innleid. 
Per desember hadde en av kadettene gjennomført 
opplæringen og kunne ta ut sitt D5-sertifikat og kan 
nå utføre jobb som styrmann. Etter endt fartstid på 12 
måneder, vil han ha førerrettigheter som kystskipper. Den 
andre kadetten, tar ut sitt sertifikat i 2020. Innen utgangen 
av 2019, ble det også ansatt to nye kadetter til Anna 
Rogde, hvorav en av de skal ta ut et høyere sertifikat, D4.

I sommer har skuta vært på langtur til og fra Trondheim. 
På turen nordover til Harstad var Anna Rogde for første 
gang flytende hjem for medlemmer av veteranforbundet 
SIOPS. Sammen med disse flotte menneskene, ble 

det arrangert en 3-ukers seilas der veteraner skadet 
i utenlandstjeneste fikk mulighet til å melde seg 
på tur for å oppleve fellesskap, sosial mestring og 
opplæring i seiling. Om lag 25 veteraner deltok. Det 
ble besøkt mange steder langs kysten, der veteranene 
ble svært godt mottatt. I oktober ble det arrangert 
gjenforeningsseilas i Harstad, der veteranene fikk være 
med å jobbe ombord i fellesskap med våre frivillige, og 
deretter delta på en seilhelg. 

SIOPS har arrangert seilaser hvert år inntil 2018 med 
Svanen. Men etter årets seilas ønsker de å bruke Anna 
Rogde i framtiden. Tilbakemeldinger fra deltakere har 
vært overveldende med ros av mannskapet og forhold 
om bord, det er vi veldig glade og stolte over. SIOPS 
er dermed blitt vår samarbeidspartner og har allerede 
i slutten av 2019 inngått en ny avtale med oss for å 
gjenta turen i 2020.

ANNA ROGDE
Vi har også inngått en samarbeidsavtale med UITs 
nautikk-linje i Tromsø om en ukes praksis ombord på Anna 
Rogde for deres førsteårsstudenter. Den ble for første 
gang gjennomført i år. Studenter og lærere har gitt gode 
tilbakemeldinger og vi viderefører avtalen i 2020.

I samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter ble det 
arrangert Nordisk gaffelriggseminar. Dette er 6. gang 
at seminaret arrangeres og for første gang i Harstad. 
Sør-Troms Museum var vertskap og Anna Rogde var 
moderskipet for 45 deltakere fra hele Norden i fem dager. 
I tillegg var 4 mindre fartøy deltakere i seminaret. Det 
var seiling og sjømannskap i praksis, hvor deltakerne 
hospiterte på de ulike fartøyene. Det ble arrangert felles 
seminar for alle deltakerne hver dag.

Tilskudd på 1 million over tre år fra Harstad Kommune 
gjør det mulig for Anna Rogde å være mer tilgjengelig 

for publikum, takk til skipper Eilif Aslak Gabrielsen. Med 
skipper om bord og den nye kadettordningen er det tatt 
et viktig steg i retning mer forutsigbar drift av skonnerten. 
Men tilskuddet er i ferd med å gå ut sommeren 2021. Og 
på grunn av underfinansiering er det fare for at vi ikke 
kan bygge videre på det hav av muligheter som Anna 
Rogde kan tilby. Som Norges 5. største seilskute og den 
eneste som tilhører Nord-Norge, er hun et samlende 
symbol for kystkultur og maritim tradisjon. Flytende 
kulturminner byr på unike muligheter for formidling og 
tas best vare på ved bruk. Vi ønsker å fortsette å bruke 
henne som arena for handlingsbåren kunnskap og læring. 
Her faller formidling av både immateriell kulturarv og 
kunnskap sammen med behov i utdanningsløpet. Dette 
forutsetter at vi får midler for forutsigbar museal drift, 
vedlikehold og utdanning. Selv om Anna har blitt vernet 
av Riksantikvaren allerede i 1989 gjenstår støtte for 
vedlikeholdstiltak fra samme hold.

Skipper med de to første kadettene. SIOPS veteranseilas. SIOPS veteranseilas.
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Rogdes deltakelse under «SKVULP Havnas dag» med 
rundt 1000 mennesker på kaia av i Harstad havn.

ORGANISASJON OG ADMINISTRATIVE TILTAK 
I 2019 ble to relativt store prosjekter avsluttet, og 
hvor fellesadministrasjonen har bidratt med ulike 
ressurser, og da primært administrativ oppfølging og 
prosjektregnskap. 

Prosjektet Outsider Art – Konseptutvikling Nasjonalt Senter 
for Outsider Art startet i januar 2018 og ble avsluttet i februar 
2019. Sluttrapport og økonomisk rapport ble utarbeidet og 
sendt tilskudds¬giveren Troms Fylkeskommune. 

I juni 2019 ble den faglige delen av prosjektet Follow the 
Vikings avsluttet. Ett prosjekt som startet juli 2015, og med 
en total kostnadsramme på 3.920.000 euro. Prosjektet var 
støttet og delfinansiert av Creative Europe (EACEA) med 
tilhørende strenge og omfattende krav til rapportering 
og dokumentasjon. Sluttrapporten ble levert i desember 
2019 av lead partner Shetland Amunity Trust, og er 
nå til vurdering hos European Commission Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

I løpet av 2019 ble det 
gjennomført en rekke 
forbedringer og 
effektivisering av de 
administrative prosessene 
knyttet til regnskap og 
lønn. Dette har vært 
mulig gjennom å investere 
i og ta i bruk teknologi 
som ivaretar og tar over 
manuelle prosesser. I juni 2019 
ble det satt i drift et nytt kassasystem med tilhørende nye 
bankterminaler som sikrer ivaretakelse av norsk lovverk 
og gir en effektiv kundebetjening. Løsningen er også 
tidsbesparende gjennom integrasjon mellom kassasystem 
og regnskapssystem hvor omsetning og rapporter kan 
hentes ut og overføres på en god og effektiv måte.

Sommeren 2019 tok museet i bruk en ny HR-løsning 
Elektronisk tidsregistrering gjennom Visma Tid som 
erstatter tungvinte papirbaserte timelister med 
tidsregistrering via app og/eller PC. Museet innførte også 
elektronisk registrering av reiseregninger og utlegg fra de 
ansatte gjennom bruk av Visma Expense. Registreringer 
fra disse to systemene overføres digitalt til lønnssystemet, 
og vi unngår dermed feilkilder og manuell punching 
av ulike lønnsbilag. Dette har gitt en forbedret kvalitet 
på datafangst, og ikke minst en betydelig tids- og 
økonomibesparelse på oppgaver knyttet til lønnskjøring.

IKT er vårt viktigste arbeidsverktøy og i 2019 ble det 
gjennomført en omfattende anbudsprosess for å anskaffe 
en driftssikker og moderne IKT-løsning for museet. 
Som museum har vi et betydelig fotoarkiv og bilder av 
gjenstander som er selve grunnlaget for museale drift. 
Sikring og effektiv behandling av foto har dermed et 
særskilt fokus i våre krav til IKT-løsning. STM er en spredt 

BESØKSTALL I 2019 OG UTADRETTET VIRKSOMHET  
I alt har 57.240 funnet veien til en av Sør-Troms Museums 
mange arenaer i løpet av 2019. Dette er stabile tall etter 
fjorårets betydelige økning i jubileumsåret til Anna Rogde 
i 2018 (57.792). En relativ høy andel av besøkende betaler 
billett, noe som oppfattes veldig positivt.
  
Det digitale besøket på våre nettsider ligger på 31.240 
med nesten 60.000 sidevisninger. Vår fotosamling har 
blitt overført til Digitalt Museum hvor vi har vi rundt 175 
000 sidevisninger. Museet har i 2019 over 6929 følgere 
på Facebook, det er en 100% økning sammenlignet med 
fjoråret. Innholdet vårt av blant annet historiske fotografier 
er også aktivt brukt av andre på sosiale medier.  

På utstillingssiden må det 
nevnes «Koftetradisjoner i 
Sør-Troms/ Gákteárbevierut 
Lulli Romssas» og 
«Following Arctic Fashion» 
ved THS og Trastad 
samlingers «Mennesket i 
Naturen – Samisk Outsider 
Art». Begge var godt 
besøkt, og flere skoleklasser 
fikk omvisning. Utstillingene 
var en del av samisk måned 
ved THS og på Trastad i 
kontekst av den tradisjonelle markeringen av Samefolkets 
dag 6. februar. Utstillingen «Koftetradisjoner i Sør-Troms/ 
Gákteárbevierut Lulli Romssas» ble på høsten vist på 
Lundbrygga i Salangen i en revidert og utvidet versjon.

Totale besøkstall av barn og unge i museet ligger 
på 7500, derav 4132 som har deltatt i et av våre 
pedagogiske tilbud, en økning med nesten 900 elever 
ovenfor i fjor. 

Museet har også i 2019 vært svært aktivt og utadvendt 
med et mangfold av arrangementer, omvisninger og 
foredrag, ikke minst 75 arrangementer bare ved vår nye 
middelaldergård. I alt hadde vi 156 arrangementer (ved 
siden av skoleopplegg) i hele museets virksomhet, dvs. at 
vi hadde faglige tilbud for publikum omtrent hver andre 
dag gjennom hele året. Ett av høydepunktene var Anna 

organisasjon og hvor det å anskaffe og ta i bruk digitale 
løsninger skal bidra til økt samhandling og grunnlag for 
en felles organisasjonskultur. IKT-løsningen vil ivareta 
disse kravene, samt bidra til å nå målet om redusert 
reisekostnad og reisebelastning blant våre ansatte. 
Løsningen omfatter også en drifts- og samarbeidsavtale 
hvor valgte leverandør tar et helhetlig ansvar, og sørger 
for at våre ansatte opplever en mest mulig problemfri 
arbeidshverdag. Ny løsning levert av ny leverandør vil 
være på plass i løpet av 1. kvartal 2020.

Det å jobbe i museum gir 
mulighet til å være fleksibel 
og bidra med mange ulike 
oppgaver. Som tidligere år har 
fellesadministrasjonen bidratt 
under museets dugnader, og 
denne gangen med å klargjøre 
til åpningen av Trondenes 
middelaldergård. Bygging av 
hønsehus, gjerde, skoghogst og 
annet arbeid som skaper god variasjon fra den normale 
arbeidshverdagen. Fellesadministrasjonen har også 
bidratt med å utarbeide forretningsplanen og i prosessen 
med å utarbeide produkter tilknyttet salg og drift av 
middelaldergården.

NASJONALE MUSEUMSNETTVERK  
De nasjonale museumsnettverkene er et bærende 
element i utviklingen og styrkingen av det faglige 
arbeidet i museene. Det er et overordnet mål at 
alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal 
delta i utvikling av nasjonale nettverk. Sør-Troms 
Museum deltar i medisinskhistorisk museumsnett 
(avdelingsleder Trastad samlinger er medlem av 
nettverkets styringsgruppe), museumsnettverk for 
tradisjonshandverk, fiskeri- og kystkulturnettverk og 
nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap. 

ANDRE FAG- OG FORMALISERTE NETTVERK 
Vi deltar også i mange relevante faglige nettverk utenom 
de nasjonale museumsnettverkene. Museets varierte 
sammensetning gjør at det blir god spredning på 
nettverk og fag, bla. a. Museumsnettverk Troms, Fagråd 
NTNU bachelor – tradisjonshandverk, Norsk Forening 
for Fartøyvern og Destination Viking Association hvor 
museet er styringsmedlem. Trastad samlinger er medlem 
av «Se Kunst i Nord-Norge» og European Outsider Art 
Association. Dette nettverket har eksistert siden 2009 og 
har som mål å knytte sammen europeiske Outsider Art-
miljøer, stimulere til internasjonalt samarbeid og dialog, 
påvirke politiske prosesser og utdanningsspørsmål, 
fremme historien til Outsider Art og beskytte Outsider 
Art-kunstnernes rettigheter. Organisasjonen har årlige 
generalforsamlinger og konferanser. Avd. Anna Rogde 
jobber sammen med Hardanger Fartøyvernsenter og 
Nordnorsk Fartøyvernsenter ved forskjellige anledninger. 
Kontorsjef deltar aktivt i Hovedorganisasjonen Virke 
sitt nettverk «Administrasjons- og økonomisjefer for 

museer», og har i 2019 hatt ansvaret for å lede dette 
nettverket på vegne av Virke. I 2019 har det vært to 
samlinger hvorav kontorsjef har deltatt på begge. 
Han er medlem i Nettverk for nettverksledere i regi 
av Hovedorganisasjonen Virke. Museumet jobber tett 
sammen med Visit Harstad og andre reiselivsnettverk 
for å utvikle reiselivsbransjen i regionen. For museet er 
deltakelsen viktig for å sikre vår del av de besøkende 
til byen, men det bidrar også til at vi utvikler oss som 
reiselivsbedrift. Vi har hatt et filmteam fra Høgskulen i 
Volda på workshop her for å lage reklamefilm og vi har 
deltatt og bidratt på fagsamlinger og møter. Fra 2019 tar 
vi del i det som Visit Harstad kaller markedspakke A.  

KOMPETANSEBYGGING I ORGANISASJONEN 
Sør-Troms Museum er en kompetansebedrift som 
omfatter svært mange fagfelt. Vi har gjennom flere år 
arbeidet aktiv i forhold til kompetanseheving. Denne 
kan deles i to, formell kompetansebygging gjennom 
utdanning og videreutdanning, og kurs, fagsamlinger 
og lignende. I noen tilfeller leier vi inn kursholdere og 
arrangerer egne kurs for ansatte. Handverker ved 
Regionmuseet avsluttet sin bachelor i tradisjonelt 
bygghandverk ved NTNU i 2019.

Museets FoU-plan er påbegynt i 2019 og iht. planen 
har vi satt i gang med tiltak for videreutvikling og 
kompetanseheving for konservatorer og formidlere for å øke 
publisering og konferansedeltakelse. To konservatorer har 
deltatt på kurs for vitenskapelig publisering ved Universitet i 
Bergen og to av museets ansatte har holdt foredrag under 
Museumsforbundets forskerkonferanse i oktober. Utover 
det har museets konservatorer, pedagoger, historiker og 
arkeologer holdt 21 foredrag i forskjellige kulturinstitusjoner 
i inn- og utlandet, produsert og medforfattet 1 stor 
publikasjon og publisert 5 mindre fagartikler. 

Utstillingsåpning “Mennesket i Naturen”, Samisk Outsider Art i Kvæfjord.

Åpning av kofteutstilling på 
Lundbrygga.

Frankeringsmaskin fra museets 
samling.

Datamaskin fra 1989.

Arbeid TDF.
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KONFERANSER, MESSER, 
KURS OG FAGSAMLINGER

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
• Virkekonferansen 2019 – «Fremtidens lykkeland bygges nå» i regi av hovedorganisasjonen Virke
• Innpillkonferanse – virksomhetsstyring og ledelse i museene i regi av Kulturrådet, museumsseksjonen
• KUPA, Kunnskapsparken Nord – Næringsseminar, økonomi
• Frokostseminarer Harstad Næringsforening
• Momentum konferanse i Harstad

SAMLINGSFORVALTNING OG MUSEUMSFAGLIGE TEMA  
• Norges Museumsforbunds årskonferanse i Haugesund 
• KulturIT E-kulturseminar i Sandnes 
• Norges Museumsforbundets forskerkonferanse, Bodø 23. September 2019
• Kulturrådets årskonferanse «Utenforskap - om demokrati, ytringskultur og deltakelse» i Trondheim
• Konferanse «Er kunsten for alle?», en samarbeid mellom Trastad Samlinger, Festspillene i Nord-Norge og UiT Harstad
• Nettverksmøte «Den kulturelle skolesekken», Tromsø
• European Outsider Art konferanse:”Quality-with the emphasis on The Artist´s Voice”, 7.-10.5., Sala, Sverige
• Outsider Art Fair, Paris, Frankrike
• Konferanse: «Eine Kunst wie jede andere? Outsider Art im Kunstbetrieb» Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen, 

Tyskland 
• Fagseminar: Universell utforming og tilgjengelighet i regi av Troms FK/Rom for Kultur
•  Kurs i middelaldersøm på THS (arrangør Sør-Troms Museum)
•  Memoarkonferanse i Bergen
• Handverksdagene på Røros
• Fortidsminneforeningens ukeskurs for unge handverkere (arrangør: Sør-Troms Museum)
• Kurs i neverløying (arrangør: Sør-Troms museum)
• Kurs i tekking av tak med never og torv (arrangør: Sør-Troms Museum)
• Fortellerkurs for frivillige på Anna Rogde (arrangør: Sør-Troms Museum)
• Dramakurs i samarbeid med Heggen videregående skole

REISELIV OG DESTINASJONSUTVIKLING 
• «Destination Viking» - Follow the Vikings nettverksmøte, York, Storbritannia
• «Sosiale Medier i reiseliv» i regi av Visit Harstad»

MARITIMT  
• Årsmøte Norsk Forening for Fartøyvern
• Nordisk gaffelrigg-seminar i Harstad med fire foredrag 
• Forbundet Kystens landsstevne i Trondheim
• Passasjer og krisehåndteringskurs
• STCW grunnleggende sikkerhetskurs
• Kurs for rigg vedlikehold
• Drive-kurs
• 10 internopplæringskurs for mannskap (arrangør Sør-Troms Museum)
• Stor-øvelse i samarbeid med Redningsselskapet, Røde Kors og Harstad brannstasjon

MØTER OG PRESENTASJONER POLITIKERE OG POLITISKE ORGAN 
• Delegasjonsmøte og presentasjon av prosjektet Nasjonalt Senter for Outsider Art for kulturminister Trine Skei 

Grande og administrasjonen fra KUDs museumsseksjon
• Møte og presentasjon av prosjektet Nasjonalt Senter for Outsider Art for Stortingsrepresentanter Martin 

Henriksen og Torgeir Knag Fylkesnes
• Omvisning for kulturminister i utstilling “Sjelens Ornamenter: Ornamentale Tegninger i Norsk Outsider Art”, 

Kunstnernes Hus, Oslo
• Omvisning for Harstad Høyre på THS
• Omvisning for Arbeiderpartiets fylkespolitikere på THS
• Møte med fylkeskommune om koordinering av arbeid med privatarkiv i Troms, Tromsø
• Møter med kulturkomiteen i Ibestad kommune. 
• Møter med ordfører i Ibestad kommune. 
• Møter rådmann og ordfører Skånland kommune
• Møter med ordfører og rådmann i Salangen kommune
• Møter med Sametinget
• Presentasjon på innspillmøte vedr. Kulturminnemeldinga for Klima- og miljødepartementet
• Presentasjon av prosjektet Nasjonalt Senter for Outsider Art for Harstad kommunenes utvalg for oppvekst 

og kultur
• Møte med Harstad kommune ved ordfører Marianne Bremnes og Henry Andersen og skriftlig innspill til alle 

lokale partier i Harstad som resulterte i kommunestyrets vedtak om oppslutning omkring konseptet Nasjonalt 
Senter for Outsider Art  

• Møte med Kvæfjord kommune 
• Flere dialogmøter med fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen med direktør og fylkeskommunens 

administrasjon i sammenheng med regionreformen
• Presentasjon av Nasjonalt Senter for Outsider Art i formannskap og kommunestyre Kvæfjord samt skriftlig 

innspill som resulterte i kommunestyrets vedtak om oppslutning omkring konseptet 
• Årlig statusmøte med Troms Fylkeskommune
• Arrangement på THS i anledning av konstituering av det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. Sør-Troms 

Museum sørget for omvisning i utstillingen, presenterte status i museets prosjekt Nasjonalt Senter for Outsider 
Art, omvisning i kulturlandskapet og middelaldergården på Trondenes. Tingmedlemmene holdt fram besøket 
som et høydepunkt i et program som omfattet hele fylket. 

Tradisjonshandverker Thor Larsen 
forteller om neverløyping.

Konservator Jan Ivar Trones holder foredrag under 
Museumsforbundets forskerkonferanse.

Omvisning for kulturminster Trine Skei Grande, 
med Torstein Nilsen og avd. leder Simone Ritter.

Delegasjon for Nasjonalt Senter for 
Outsider Art på Stortinget
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DELTAKELSE I EKSTERNE PROSJEKTER, PROSJEKTGRUPPER OG STYRER 
• Medlem i kunstnerisk råd for LIAF i Lofoten
• Medlem i styret for OCA – Office of Contemporary Art, Oslo
• Kunstnerisk rådgiver for Harstad kommunes «Kunststien»
• Referansegruppen Kald krig – Norsk Luftfartsmuseum
• Utgraving Storhaugen I samarbeid med UiT Norges arktiske universitet
• Nettverk for læringsarenaer – NTNU
• Utvalgte kulturlandskap – Skallan-Rå
• Workshop i tradisjonshandverk for unge handverkere – Fortidsminneforeningen
• Samarbeidsprosjektet Nordic Outsider Craft, initiert av ITEmuseum og finansiert av Nordisk Kulturfond. I 

forbindelse med prosjektet vises kunstverk fra Trastad Samlingers samling i den nordiske vandreutstillingen, 
«The Touring Outsider Craft Exhibition». Den åpnet i Jyväskylä i slutten av april 2018, turnerte i Sverige, 
Danmark, Island før den ble vist til Harstad i november 2019 til januar 2020.

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

• Trastad Samlinger deltar i Troms Fylkeskommunes prosjekt «Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms» 
Vårt bidrag er bl.a. en kritikersamtale om Outsider Art i anledning av den nordiske vandreutstillingen 
«Nordic Outsider Craft». 

• Museet er medlem av Harstad Kommunes komite for ny strategisk kulturplan
• Museet deltar i Regionrådets styrings- og prosjektgruppe «Tore Hunds Rike» som markering av 1000-års jubileet 

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

• Medlem av komite for 6. februar – samisk måned i Harstad og Kvæfjord
• Anna Rogde bidro til Havnas dag - SKVULP. Et prosjekt initiert av studenter ved UIT og Harstad havn
• Nordisk gaffelriggseminar, der Hardanger fartøyvernsenter eier prosjektet og museet bidro med planlegging 

og gjennomføring. 
• Trænafestivalen. «Anna Rogde» fraktet VIP-gjester til konserter
• Samarbeid med SIOPS-veteranforbundet
• Samarbeid med nautikklinje ved UIT-for opplæring av studenter

PUBLIKASJONER OG FORSKNING 
• Ritter, Simone: (redaktør og forfatter for utstillingskatalog): Svanene fra Lazarusdalen,
• Trastad samlinger og Trafo Kunsthal, Asker, 2019
• Johansen, Tore Einar: Anna Karoline Lorentzdatter Normann – ei selvstendig kvinne og et dramatisk liv. Del 

1, Årbok for Kvæfjord. Side 21 – 23
• Evensen, Børge: Kammerlader fra Sandtorg Bygdetun, Årboka for Skånland 2019
• Johansen, Tore Einar: AS Mercur – fra pengemaskin til konkurs. Årbok for Harstad 2019
• Lockert, Sigri Skjegstad: Grytøy Bygdetun 50 år. Artikkel i Årbok for Harstad 2019
• Lockert, Sigri Skjegstad: Klar til strid – Kald Krig på Meløyvær Fort. Årbok for Bjarkøy 2019
• Johansen, Tore Einar: «Sildoljefabrikker – eksempel på regional næringsklynge». Foredrag på Norges 

Museumsforbundets forskerkonferanse i Bodø 23. september.
• Trones, Jan-Ivar: “Nord-Norges første industriarkeologiske utgravning. Et samarbeidsprosjekt med UiT. 

Presentasjon av foreløpige resultater” på Norges Museumsforbundets forskerkonferanse i Bodø 23. september.

ARKEOLOGISK DOKUMENTASJON
• Nytt av året er samarbeid med sametinget og UiT i arkeologifeltet hvor vår kunnskap er etterspurt.
• Arkeologisk utgraving av tuft. På Storhaugen/Ruvkevarri, Salangen kommune, samarbeidsprosjekt med 

Universitet i Tromsø. Rapport ved Jan-Ivar Trones 2020.
• Arkeologisk registrering av samiske kulturminner. Tuft i Vaggejohka, Bekkebotn i Salangen kommune, samarbeid 

med Sametinget
• Arkeologisk registrering av ødegårdsanlegg i Gunnarheim, Bekkebotn, samarbeid med Sametinget. Rapport 

ved Jan-Ivar Trones

GENERELL SIKRING OG BRANNVERNSARBEID BYGNINGER OG SAMLINGER 
• Brannvernopplæring av sesongansatte  
• Ny brann- og tyverialarm med kameraovervåking og oppkobling til vaktsentral på: Salangen bygdetun, 

Krambuvika bygdemuseum, Steinsland klyngetun, Lundbrygga, Melbrygga, Hemmestad brygge, Sandtorg 
bygdetun, Grytøy Bygdetun og Elvenes magasin. 

• Klimaovervåkning sporadisk ved alle anlegg. 
• Branntilsyn – Lundbrygga 
• EL-tilsyn – Krambuvika bygdemuseum 
• Kaileidere – Lundbrygga 

REPARASJON, OPPGRADERING OG INNFLYTTING NYTT FELLESMAGASIN PÅ ELVENES 
• Flytting av gjenstander fra Kvæfjord magasin til Elvenes fellesmagasin 
• Montering av hyller
• Montering av pallereoler 
• Flytting av gjenstander fra gammelt Elvenes magasin til Elvenes fellesmagasin
• Gjenstandsrevidering og avhandling på Elvenes fellesmagasin
• Etablering av varmepumper på Elvenes fellesmagasin
• Etablering av fotostudio i Elvenes magasin for gjenstandsdokumentasjon

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER THS  
Pga. byggets alder og slitasje er det stort behov for oppgradering av ventilasjons- og el- anlegg for å redusere 
strømkostnader og møte klimamål. Utfordringen i 2019 var funn av skjeggkre på museet. En systematisk kartlegging 
og bekjempelse gjennom året førte til at problemet ble løst. Vi må likevel ha oppmerksomhet på problemet.

Utgraving Storhaugen. Utgraving Storhaugen.

Anna Rogde på SKVULP.
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VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
BRYGGER OG BYGDETUN 
 
LUNDBRYGGA
• Ombygging 1 og 2 etg Melbrygga
• Utvendig maling Melbrygga
• Utbedring elanlegg Melbrygga

KRAMBUVIKA
• Utvendig maling
• Restaurering av vinduer
• Bytte av varmtvannsbereder

SKIPPERGÅRDEN
Innvendig restaureringsarbeider fløy A og C

GRYTØY BYGDETUN
• Utvendig maling
• Salangen bygdetun
• Utvendig maling
• Reparasjon av gjerder

HEMMESTAD BRYGGE
• Utvendig maling
• Restaurering av kai

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
TRASTAD SAMLINGER

• Utredning av dører og vinduer, samt gulvbelegg 
i bygget og plan for utbedring

• Større utredning av bygningstilstand iht. fukt 
og muggsopp med analyse fra Mycoteam. 
Det ble tatt fem støvprøver (DNA av deponert 
støv, med hovedvekt på muggsopp) og fem 
luftprøver Støvprøvene viste at det er lite støv 
i rommene. Det ble funnet spor av muggsopp 
i både luft og støvprøvene, relatert til vann 
og fukt. Avviket fra normalverdiene er størst i 
galleriet og inngangspartiet. I tillegg til galleriet 
er det også funnet spor av muggsopp i prøvene 
fra museumsavdelingen som avviker fra 
normalen. Ut fra indikasjonene ble galleriet og 
museumsavdelingen undersøkt nærmere med 
hullkamera. Det kunne ikke påvises fukt i veggene 
eller gulv ved galleriet og museumsavdelingen 
og kilde er dermed ikke funnet. Men dette 
bekrefter at det er stort behov for en omfattende 
rehabilitering av Trastad samlingers bygg som vi 
trenger eksterne midler til. 

• Rydding av uteområder TS: det ble fjernet en 
god del mose og busker.

• Ventilasjonsanlegg ved TS ble reparert og 
oppdatert.

• Det ble i 2019 bevilget midler til sikringstiltak av 
Trastad Samlinger, Kameraovervåkingssystem er 
kjøpt inn og monteres i 2020.

• Gjennomgang og vedlikehold/oppdatering av 
brannalarmsystemet TS.

• Rydding av gjenstandsmagasin i kjelleretasje.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
ANNA ROGDE  

• Akterdekk er drevet
• To strøk med olje på dekket
• Hele skroget med unntak av hekken er malt 
• Byttet kjølesløyfe
• Nye bunnventiler til hjelpemotor
• Mastetoppene er smurt
• Tau til toppseilene er byttet
• Det ble bygget telt over dekket for å beskytte 

mot is og snø, samt at hensikten er å kunne utføre 
vedlikehold på dekk vinterstid.

• Råttent bord i nedgangsparti ble fjernet, og det 
ble bygget ny nedgang hvor planke retningen er 
lagt samme vei som dekksplankene

• Kasser på dekk ble demontert, pusset og oljet
• Byttet dieselfilter på hovedmotor
• Reparert ornamenter

Drivekurs på slip.

Dugnad Anna Rogde.
Utvendig maling Hemmestad brygge.
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SKJØTSEL I TRONDENES KULTURLANDSKAP  
Museet har siden 2008 drevet med en systematisk skjøtsel i 
kulturlandskapet på Trondenes. I 2012 ble denne skjøtselen 
utvidet til også å omfatte krigsfangeleiren. Skjøtsel av 
krigsfangeleir, naturtyper og kulturlandskap på Trondenes 
er gjennomført i henhold til planene, til tross for kraftig 
reduserte bevilgninger fra fylkesmannen. Resultatene av 
skjøtselen er godt synlig i landskapet, tromsøpalmene er i 
stor grad borte, og vi er blitt ganske gode til å slå med ljå. 
Men det er viktig å videreføre tiltakene for at resultatene 
skal bli varige, og det er utfordrende med mangelfull 
forutsigbarhet mht. bevilgninger.

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

SAMLINGSUTVIKLING 
Arbeidet med samlingsutviklingen omfatter blant 
annet innsamling av materiell og immateriell kultur og 
kulturhistoriske dokumentasjon. Dette er en forutsetning for 

målrettet innsamling rettet mot stiftelsens strategiske plan 
og samlingens relevans.

PUBLISERING AV GJENSTANDSSAMLING PÅ NETT 
Til sammen er det 45.982 kultur- og kunsthistoriske 
gjenstander registrert i museets samling, derav er 27.408 
digitalisert. I henhold til planarbeidet er nettpublisering 
av gjenstandssamlingen intensivert etter flytting til nytt 
fellesmagasin. Publisering følger en felles profil for museet 
slik at arbeidet med kvalitetssikring og publisering av Sør-
Troms Museums gjenstandssamling på Digitalt Museum 
(DiMu) har fått god fart i 2019 så at 2323 gjenstander 
ligger ute på DiMu. Samlet ligger det nå 19.819 fotografier 
eller gjenstander fra museets samling på DiMu.

Etter at Nina Bergum, konservator ved Trondenes Historiske 
Senter, sluttet har arbeidet med gjenstandssamlingen 
vært begrenset til det «administrative» i påvente av ny 
konservator. Likevel er 78 gjenstander tatt inn i samlingen, 
76 er ferdig katalogiserte og 739 gjenstander har blitt 
publisert på Digitalt Museum. Ved Regionmuseet ble 312 
gjenstander på Grytøy nyregistrert, alle registreringer 
fra Bjarkøy revidert og 324 gjenstander ny publisert på 
Digitalt Museum. Utover det ble 90 gjenstander i samlingen 
fra Lundbrygga i Salangen kommune revidert og det er 
foretatt 6 avhendinger. 

Trastad Samlinger begynte arbeidet med publisering 
av samlingen på digitalt museum. Dette forutsetter en 

fortløpende revisjon av tidligere registrerte kulturhistoriske 
gjenstander i primus, for å unngå publisering av dubletter 
og feilinformasjon om gjenstander på nett. Det er 
påbegynt oversikt over dubletter av andre gjenstander, 
som legger grunnlaget for videre arbeid med revisjon 
og publisering av de kulturhistoriske gjenstandene for 
2020. I tillegg har Trastad Samlinger i 2019 begynt med 
registering av sin Outsider Art- samling i Primus for senere 
publisering på DiMu.
 
I løpet av samlingsarbeid ble det åpenbart at forvaltning 
av en samling bestående av Outsider Art, kunstverk som 
er laget på institusjon og gjenstander relatert til historien 
til utviklingshemmede, reiser andre problemstillinger 
enn de man møter ved et tradisjonelt kunstmuseum 
eller kulturmuseum. Dette er nybrottsarbeid. Hvordan 
man forholder seg til personvern og åndsverksloven 
i forbindelse med kunstnerne som bodde på Trastad 
Gård, iht. offentliggjøring av verkene og informasjon 
om kunstneren og deres kunstnerskap, krever ekstra 
arbeidsinnsats og innhenting av juridisk bistand. Trastad 
Samlinger har i 2019 arbeidet med å avklare rettighetene 
til kunstverkene i forbindelse med publisering av verkene 
i kataloger, bøker, på nett eller i sosiale medier. Vi 
har utviklet samtykkeerklæringer med kunstnerne og 
kunstnernes verger som dekker både personvernspørsmål 
og spørsmål om rettigheter. Ettersom det er få eller 
ingen som har arbeidet med lignende problemstillinger i 
Norge, består mye av Trastad Samlinger sitt arbeid med 
samlingsforvaltning i utvikling av kunnskap om handtering 

Skjøtsel Tørrbakken.

Sigarettetui laget av russisk krigsfange.

Tråbil leketøy.

Pål Akerø, visp, 2013, funnet materiale.

Treeske, gave til Tuppa Mathisen fra 
en russisk krigsfange.

Penkjole, ca. 1950

 Bebyggelse Havnegata og Strandgata mellom 1925-30.
Foto: Jenny Dahl Johansen.

Stereoskop fra 1883.
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av denne type samling og dens særegne problemstillinger. 
Siden dette er tidkrevende prosesser ligger antall 
gjenstandsregistreringer lavere enn planlagt, men akkurat 
denne kunnskapen gjør museet til en fremtidig ressurs som 
kompetansesenter for kunstsjangeren Outsider Art. 

FOTOSAMLING OG DENS PUBLISERING PÅ NETT 
Tilveksten og publiseringen av fotografier på nett var 
på normalt nivå i 2019, og når det gjelder digitalisering 
og revisjon av gamle registreringer fikk vi gjort mer enn 
planlagt - dette ikke minst på grunn av innsatsen til dyktige 
frivillige og NAV- «ansatte». Per i dag er 42.851 fotografier 
digitalisert, 40.651 registrert og 16.529 revidert og publisert i 
DIMU. Totalt har vi nå 56.922 fotografier i samlingen.

Arbeid med studier, middelaldergården, utstillinger 
og arbeidsoppgaver knyttet til den vakante 
konservatorstillingen har medført at fotoavdelingen 
fokuserte på fortløpende rutinearbeid for å unngå etterslep 
i «produksjonslinja» til fotoavdelingen. Derfor er det bare 
tatt inn 397 nye bilder i løpet av året. 872 fotografier er 
imidlertid omfattende ferdig katalogisert, takk til frivillig Stig 
Svenning som også har revidert 672 gamle katalogiseringer. 
Totalt er dermed 1544 bilder ferdigkatalogisert, av disse er 
1035 lagt ut på Digitalt Museum.

PRIVATARKIV OG ANNEN INNSAMLING 
Arbeidet med privatarkiv har også vært noe nedprioritert 
av årsakene nevnt ovenfor.

8 nye arkiver (2,6 hyllemeter) er tatt inn i samlingen, 5 
arkiver (2,2 hyllemeter) av dette er ordnet. I tillegg kommer 
revisjon av eldre arkiver som er katalogiserte i henhold til 
utdaterte standarder. Revisjonen medfører omtrent like 
mye arbeid som ordning av «nye arkiver», men fanges 
ikke opp i statistikken. Av spesiell interesse er nesten 2 
hyllemeter arkiv etter familien Kaarbø. 

10 arkivkataloger er publiserte på Arkivportalen. 
Publisering av kataloger på nett er nytt av året.
Regionmuseum har mottatt to mindre privatarkiver, 
inkludert fotografier og gjenstander.

Pål Akerø, Penselstruktur.Geir Wallem, uten tittel, 2013, Fitpenn på papir.
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utøvet av Trastads Outsider Art kunstnere
• Handlingsbåren kunnskap knyttet til 

middelaldergården, bl.a. kurs i middelaldersøm, 
bygging av gjerder i gammel teknikk, neverløyping, 
torvtaktekking m.m.

• Videodokumentasjon i forbindelse med 
tradisjonshandverk 

• Videodokumentasjon i forbindelse med gjenstander 
i Rotvika, Salangen kommune. https://www.youtube.
com/watch?v=WekVICzT2Bo&t=157s 

ARRANGEMENTER I SØR-TROMS MUSEUM 
Arrangementene er mangfoldige og tilbys hele året. Nytt i 
2019 var et bredt program på Trondenes middelaldergård 
hvor det brukes re-enactment og deltakelse som 
formidlingsmetode. Bare ved denne levende gården 
hadde vi 75 arrangementer for store og små.

«Kaffe og kunnskap» er en etablert foredragsserie i 
samarbeid med Pensjonistuniversitetet og Vidkunn Eidnes. 
Andre arrangementer er det tradisjonelle Høstmarkedet, 
Trondenesdagene, boklanseringerog filmvisinger m.m. Til 
sammen hadde vi 29 arrangementer ved THS. 

Som i de siste årene er februar en samisk måned på THS 
med utstilling og arrangementer. Også Harstad kommunes 
offisielle markeringen av samefolkets dag markeres på 
senteret og omfatter et formelt program med tale for 
dagen og hilsningstale fra ordfører samt servering av 
samisk mat, musikk og eget opplegg for barna.

Som del av vårt samarbeid i prosjektet «Tore Hunds Rike», 
Harstad regionens bidrag til 1000-års jubileum var vi 
gjestgiver til et større fagseminar: «Samisk tilstedeværelse, 
historisk anerkjennelse og mobilisering gjennom 1000 år» i 
regi av Vardobaiki.

Følgende foredrag: 
• «Samene i vikingtida – en maktfaktor i det norrøne 

Norge», ved Steinar Pedersen 
• «De tre folkene i middelalderen: samer, kvæner og 

nordmenn.» ved Astrid Mellem Johnsen
• «Urfolksforståelsen lange linje» ved Else Grete 

Broderstad  
• «Samisk tilstedeværelse i middelalderen i Sør-Troms 

og Ofoten», Oddmund Andersen.

MAGASIN OG BEVARING
I slutten av 2018 overtok vi vårt nytt fellesmagasin på 
Elvenes. I løpet av 2019 har vi renovert og delvis innredet 
magasinet og store deler av Sør-Troms Museums samling 
har flyttet inn i de nye lokalene. Dette har endelig gitt 
oss nødvendig rom til å effektivisere arbeidet med vår 
samlingsforvaltning, katalogisering og revisjonsarbeid. 
Nesten alle gjenstander fra Regionmuseet sin samling 
befinner seg nå på Elvenes. En del av denne samlingen har 
hittil vært oppbevart i underetasjen på Trastad. Fraflytting 
av disse lokaler gir nå Trastad samlinger mulighet for å 
nytte lokalet til å gjennomgå sin kulturhistoriske samling og 
evaluere hva som skal bli i nærmagasinet på Trastad og 
hva som skal flyttes til Elvenes. Store gjenstander fra THS 
sin samling som har vært oppbevart på Stangnes er flyttet 
til Elvenes og dermed er det frigjort plass for en ryddig 
og systematisk oppbevaring av mindre gjenstander på 
Stangnes. Det er fortsatt behov for et tekstilmagasin og et 
lite nærmagasin på THS for å bidra til at samlingsarbeidet 
sikres en rasjonell drift. Rommet brukes utelukkende 
til kortidsoppbevaring av gjenstander i påvente av 
registrering, fotografering, pakking og flytting. 

Enn så lenge har vi klart å dekke innkjøp av reoler og 
tilpasning av magasinlokalet ut av eget budsjett, men så 
snart flere samlingsdeler fra THS og Trastad samlinger skal 
flyttes har vi behov for ekstra midler til innredning.

Magasinrommet for foto- og privatarkiv ved THS er nesten 
fullt. Det er betydelige mengder ikke registrert materiale som 
det ikke finnes plass til i arkivrommet. Det er behov for å utvide 
magasinkapasiteten – enten ved å ta i bruk «tekstilrommet» 
på THS (som forutsetter at tekstilmagasin må flyttes på) eller 
ved å finne arkivlokaler en annen plass, helst begge deler. 
De svært plasskrevende bankarkivene skal flyttes fra THS til 
fellesmagasin på Elvenes. Magasinet ved Trastad er ryddet 
og vasket etter at Regionmuseet flyttet sine samlingsdeler ut 
av huset og til fellesmagasin på Elvenes. Dette har bidratt til å 
frigjøre plass til å forvalte og kartlegge samlingen på en bedre 
måte og åpner opp for videre arbeid med samlingen som 
befinner seg i kjellermagasinet.

IMMATERIELL KULTURARV 
• Fortsette med kartlegging av historiske Outsider Art 

samlinger i Norge
• Fortellinger om livet på Trastad fra ansatte og 

beboere
• Undervisning i kunstneriske teknikker som har blitt 

MELØYVÆR FORT 
• Åpen dag 

OLE OTTESASTUA 
• Friluftsgudstjeneste i juni
• Geotour 2019 ved Ole Ottesastua
• Guidede vandringer i utstillingen
• Åpen dag 

GRYTØY BYGDETUN
• 50-års jubileum venneforing på Grytøy Bygdetun
• Guidede vandringer i utstillingen 
• Sommeråpent fra slutten av juni til midt august

SANDTORG BYGDETUN 
• Åpen dag med besøk får barnehager 
• Julevandring med konsert og omvisning på tunet
• «Skoledag fra gamledager» for barneskole elever

HEMMESTAD BRYGGE 
• Kystlagets arrangementshelg i juni
• Sesongåpningsarrangement 
• Familiehelg
• Foredrag av Bjørn Hall-Hofsø om Rockebyen Harstad 

på 50-tallet (også ved THS)

STEINSLAND KLYNGETUN 
• Åpen dag 

HELLEREN KRAFTSTASJON
• Åpen på forespørsel med omvisning
• Pedagogisk opplegg om «Industriell revolusjon» på Helleren 

I HELE REGIONEN BLE DET TILBUDT ARRANGEMENTER 
KRAMBUVIKA
• Sommersesong med åpne søndager fra juni til august
• Salangsverket 

• Studentopplegg - Norges arktiske universitet – arkeologi 
• Studentopplegg -Norges arktiske universitet – 

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

med Salangen historielag 

SALANGEN BYGDETUN 
• Julearrangement 

IBESTAD 
• Geotour 2019 på Ibestad

LUNDBRYGGA 
• Åpning av utstillingen Koftetradisjon i Sør-Troms på 

Lundbrygga
• Sesongåpning på Lundbrygga
• Sommeråpent på Lundbrygg fra slutten av juni til midten 

av august
• Millionfisken 
• «Livate daga» 
• 1. mai arrangement sammen med Salangen SV og 

Salangen AP
• Foredrag og brenntorv sammen med Salangen Historielag
• Foredrag om favnved sammen med Salangen Historielag
• Foredrag, landgangen på Sjøvegan 2. verdenskrig sammen 

med Salangen kommune
• Julemarked 

Elvenes fellesmagasin i utvikling.
Konsert Ola Bremnes under jubileumsfeiring. Mange venner samlet til 50-årsjubileet på Grytøy bygdetun.

Åpning Koftetradisjoner i Sør Troms på THS.
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«Nordic Outsider Art Craft Exhibition» ble vist på Galleri 
Nord-Norge i regi av og med verk fra bl.a. Trastad 
samlinger. Denne vandreutstilling er et samarbeidsprosjekt 
mellom 5 nordiske land: Danmark, Sverige, Finland, Island 
og Norge kuratert av Minna Haveri og Elina Vuorimies og 
er finansert gjennom Nordisk Kulturfond.

Under gjestespill ved utstillingen: «Avtrykk - Norske 
Grafikere 100 års jubileum» ble bilder av Herleik Kristiansen 
vist ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

UTSTILLINGER
Sør-Troms Museum hadde i 2019 omfattende 
utstillingsaktivitet hvor særlig Trastad Samlinger utmerket 
seg med 2 store og 2 mindre utstillinger rundt om i Norge 
og 2 utstillinger i eget lokale.

«Svanene fra Lazarusdalen – Norsk Outsider Art» ble vist 
27.04.- 30.06.2019 ved Trafo Kunsthall, Asker. Utstillingen 
var et samarbeid mellom Trastad Samlinger, Dikemark 
psykiatriske sykehusmuseum og Trafo Kunsthall i Asker og 
inkluderte verk fra Trastad Samlingers kunstsamling og 
for første gang pasientarbeider fra det tidligere Dikemark 
psykiatriske sykehus. Disse historiske pasientkunstverk har 
aldri før vært utstilt i en kunstarena. Det er også produsert 
en kunstkatalog med bidrag fra forskjellige fagpersoner.

Under Tegnetriennalen 2019 ble Trastad samlinger invitert 
til et gjestespill med utstillingen «Sjelens Ornamenter – 
ornamentale tegninger i norsk Outsider Art» som ble vist 
8.11.-1.12.19 på Kunstnernes Hus, Oslo. Tegnetriennalen2019 
«Human Touch» fokuserte på tegning som utforskning og 
bearbeiding av det menneskelige og Trastad Samlingers 
presenterte ornamentale uttrykk av 8 Outsider Art 
kunstnere med 69 verk i tillegg til pasienttegninger fra 
samlingen til Dikemark psykiatriske sykehusmuseum.

I flere år har Trondenes Historiske Senter vært en del av 
programmet for samisk uke i Harstad. Årets program viste vi 
utstillingene «Koftetradisjoner i Sør-Troms/ Gákteárbevierut 
Lulli Romssas» og «Following Arctic fashion».

For første gang var også Kvæfjord kommune en del av 
programmet. Sammen med en rekke andre organisasjoner, 
skoler og ansatte i kommunen laget Trastad samlinger 
et bredt program for uken bla. med utstilling «Mennesket 
i Naturen – Samisk Outsider Art» som ble vist på 
frivillighetssentralen på Borkenes. 

Utstillingen «Koftetradisjoner i Sør-Troms» ble også vist på 
Lundbrygga i en utvidet versjon. 

I sommeren åpnet utstillingen «TurRetur – Transport 
på Trastad Gård i Kunst og Historie» i eget lokalet. 
Utstillingen fokuserte på transportmidler som ble brukt 
på den tidligere sentralinstitusjonen Trastad Gård, Nord-
Norges Åndssvakehjem (1954-1991). Gjennom historiske 
fotografier fikk man innblikk i institusjonens omfattende 
transportsystem i samspill med billedkunstverk fra Torstein 
Nilsen og Børre Hartvigsen med framkomstmidler som motiv.

REVISJON FASTE UTSTILLINGER
Utstillingen «Harstad på femtitallet – fotografi av Johan 
Kristiansen» åpnet 15. november, og inngår i den faste 
utstillingen på THS. Et godt eksempel for formidling fra 
kunnskapsbasen og samlingen og ikke minst et steg 
videre for å fortelle Harstads etterkrigshistorie. Ellers er 
det kun gjort små revisjoner av våre faste utstillinger på 
grunn av prioriteringer for våre andre store prosjekter og 
tiltak. Fortløpende fornying av samlingspresentasjoner er 
planlagt fra våren 2020 og årene framover.

Trastad samlingers utstilling “Sjelens Ornamenter” ved Kunstnernes Hus i Oslo. Trastad samlingers utstilling “Sjelens 
Ornamenter” ved Kunstnernes Hus i Oslo.

Utstilling Koftetradisjoner i Sør Troms på THS. Åpning av utstillingen Harstad på Femtitallet, med foto av
Johan Kristiansen.

Trastad samlinger utstilling Svanene fra Lazarusdalen ved Trafo Kunsthall Asker.
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Johan Kristiansen “Harstad på Femtitallet”.
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EGNE FOREDRAG I SØR-TROMS, NORGE OG UTLANDET
Vi har i 2019 loggført i alt 21 egne foredrag for anslagsvis 980 personer. 

Foredragsholder Foredragets tittel Sted

Sigri Skjegstad Lockert Byggingen av Tjeldsundbrua Foreninger i Harstad

Tore Einar Johansen Fra fornorskning til samisk blomstring UIT Harstad

Tore Einar Johansen Norge og Trondenes på 1200-tallet THS

Tore Einar Johansen Kulturlandskapet på Trondenes – 
etablering og formidling for seminar 
Riksantikvaren

THS

Tore Einar Johansen Harstad Region: From the Vikings to 
the age of oil

THS og Thon Hotel 

Tore Einar Johansen Sildoljefabrikker. Silda, fra livredder til 
guano og mat igjen

Museenes forskerkonferanse, Bodø

Jan Ivar Trones Presentación de Sør-Troms museum y trabajo como arqueologo en Noruega. 
Universidad Cooperativa Colombia. Forelesning høsten 2019. Nettunder-
visning om Sør-Troms museum sitt arbeid, og urbefolkningsproblematikk 
eksemplifisert med samisk kultur og kulturminneforvaltning. Målgruppe: Stu-
denter og lærere i emne om kulturkunnskap.

Jan Ivar Trones Samiske kulturminner. Kulturminne-
forvaltning og    urbefolkningsprob-
lematikk- - Nye registreringer 2019 
– Metode og resultat. Målgruppe: 
Lektorer i Salangen og Sjøvegan.

Høsten 2019, Lundbrygga

Sigri Skjegstad Lockert «Regine og Havfolket» Eldresentre i Sør-Troms, Trondenes 
Historiske Senter, Steinsland Klynge-
tun og på Thon Hotell Harstad.

Mona Høydal «Harstad Uldvarefabrikk» byvandring 
og film

Harstad Kino for AMIFF

Sigri Skjegstad Lockert «Harstad Uldvarefabrikk» Sykehjem og aktivitetssentre i 
Harstad

Simone Ritter «The Outsider Art Museum Trastad 
Collection in Northern Norway», 
under konferanse «Vergessenes Kul-
turgut – Das Entdecken historischer 
Anstaltskunst»

Sammlung Prinzhorn, Heidelberg, 
Tyskland

Simone Ritter «Om Outsider Art og satsningen på 
Trastad Samlinger» under konferanse 
«Er kunsten for alle? – om utenfor-
skap, barrierer og representasjon i 
dagens kunstfelt»

Festspillene i Nord-Norge, Harstad

Simone Ritter «Outsider Art i Norge – Trastad Sam-
linger»

nettverksmøte Den kulturelle skolese-
kken, Tromsø

Simone Ritter «Vi setter Outsider Art på kartet – for 
et Nasjonalt Senter for Outsider Art» 
konferanse til utstillingen «Svanene 
fra Lazarusdalen – Norsk Outsider 
Art»

Trafo Kunsthall, Asker

Simone Ritter «Outsider Art- lekende ornamenter 
og horror vacui»

Kunstnernes Hus, Oslo

Åse Smith Løvås «Muligheter. Opplevelse, Mestring og 
Inkludering», under konferanse ar-
rangert av «Nasjonalt senter for Kunst 
og kultur i opplæringen»

Nord universitet Bodø

FOREDRAG I SERIEN «KAFFE OG KUNNSKAP» I 2019
Foredragsserien Kaffe og kunnskap på Trondenes kommer i stand som et samarbeid med 
Pensjonistuniversitetet i Harstad. I 2019 hadde vi 582 besøkende på til sammen åtte foredrag.  

Dato Foredragets tittel Foredragsholder

18.02 Samer, kvæner og nordmenn Astri Mellem Johansen

28.02 Overvintringsfangst på Svalbard Per Kyrre Reymert

14.03 “Levesett og livsvilkår for folk flest i 
Trondenes -bygda i høgmiddelalderen”

Reidar Bertelsen

28.03 Rettsoppgjøret i 1945 og åra etter Baard Herman Borge

06.10 Dette er vi i gang med i byen vår, planer 
og ideer for fremtidsbyen.

Bjørn Akselsen

03.11 Finnmarksbyen på Trondenes. Frode Bygnes17.00

17.11 Petter Dass Nils Magne Knutsen

28.11 Finnmarksbyen på Trondenes. Frode Bygnes

Fullt hus ved Frode Bygnes foredrag om Finnmarksleiren. Foredrag Simone Ritter på Kunstnernes Hus Oslo.
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FORMIDLING, DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 
OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD I 2019 

Sør-Troms Museum er en viktig institusjon for kulturarvsarbeid blant unge. I tillegg til en rekke 
produksjoner for «Den kulturelle skolesekken» tilbys også andre pedagogisk tilrettelagte til-
bud til skoleelever i hele regionen.

FORMIDLING THS  
Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske 
tilbud i 2019

THS tilbyr fem produksjoner i ordningen «Den Kulturelle 
skolesekken»:

• Steinalder for småtrinnet
• Vikingtid for mellomtrinnet
• 2. verdenskrig (fokus på lokalhistorie) for 

ungdomstrinnet
• 2. verdenskrig for videregående skole (Forelsket og 

foraktet- norske kvinner og tyske soldater)
• Skipsverftshistorie i Harstad for videregående skole

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

For andre år på rad har vi gjennomført en pilegrimsvandring 
på Trondenes for elever på mellomtrinnet. Denne historiske 
vandringen har vi kalt: «Trondenes til alle tider». Den 
ble gjennomført i samarbeid med ansatte i Trondenes 
kirke. Museet deltar også med sine opplegg til de fleste 
klassetrinn i Nærmiljøuka til Harstad skole.

Nytt av året er åpning av Trondenes middelaldergård. 
Her skal barn og unge få kjennskap til livet på 1200-tallet 
gjennom fortellinger og aktiviteter knyttet til gården. I den 
forbindelse er det startet en juniorklubb for barn fra 9-11 
år. Denne gruppa møtes til ulike aktiviteter annen hver 
uke. Museet har også inngått en samarbeidsavtale med 
dramalinja ved Heggen videregående skole. Gjennom 

dette samarbeidet skal klasser fra dramalinja presentere 
stykker med utgangspunkt i middelalderen. Dette året har 
elevene bidratt med skyggeteater, framført i årestua for 4. 
klasse elever. 

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

THS har flere tilbud i Den Kulturelle Spaserstokken. Nyere 
lokalhistorie blir formidlet ved hjelp av gjenstander, film 
og foto. Formidlingen er også tilrettelagt for demente. 
Også i år samarbeidet museet med den årlige 
filmfestivalen, AMIFF, i Harstad. I den anledning ble filmen: 
«Norullfabrikken» vist på alle sykehjemmene i byen. Bilder 
og gjenstander ble knyttet til filmen. Under filmfestivalen 
bidro også museet med byvandring og visning av filmen 
«Norullfabrikken» på Harstad kino.

FORMIDLING TRASTAD SAMLINGER OG OUTSIDER ART  
I 2019 har Trastad Samlinger arbeidet med store utstilling- 
sprosjekter og formidlingsopplegg som har som formål 
å spre kunnskap om Outsider Art-kunstfeltet, med 
dens internasjonale røtter, samt formidle historien 
om oppdagelsen av Outsider Art-kunstfeltet i Norge. 
Utgangspunkt for dette arbeidet ligger i museets 
kunnskapsbase og faste samlinger. 

Det er særlig formidlingsoppleggene med workshops som 
gjennomføres med utgangspunkt i kunstneriske teknikker 
som ble benyttet ved den tidligere institusjonen Trastad 
Gård som sprer kunnskapen om marginalisertes gruppers 
evner. I flere av Trastad samlingers formidlingsopplegg 
er utstillingen i dens autentiske bo- og pleie-avdeling i 
paviljong 7, benyttet i arbeidet med å formidle historien 
til sentralinstitusjonen Trastad Gård. Denne formidlingen 
bidrar til å synliggjøre en historie som omhandler en 
marginalisert gruppe i samfunnet. Men den henviser også 
til maktstrukturer i samfunnet og belyser prosesser rundt 
integrering og ekskludering av marginaliserte grupper. 
Formidling av materielle gjenstander gjennom immateriell 
kulturarv som teknikker er en viktig del av vårt arbeid og et 
virkemiddel i formidlingen, blant annet med.:

• trykkeverksted med linoleumstrykking

• Linoleumstrykk er en grafisk teknikk som viser seg 
å være ny for de aller fleste som kommer til oss. 
Denne teknikken ble brukt av tidligere beboere på 
institusjonen og mange hundre av de verk som vi 
forvalter er linoleumstrykk.

• eventyrfortelling og formidling under samisk uke

• Under samisk uke ble samiske eventyr og det 
samiske forholdet til naturen formidlet. Nok et 
eksempel på hvordan våre gjenstander kan formidles 
i sammenheng med immateriell kulturarv, denne 
gang i form av muntlige tradisjoner og kunnskap og 
forståelse av verden rundt oss. Det ble også avholdt 
et samisk håndarbeidsverksted i utstillingslokalet. 

• Outsider Art kan ses en minoritetsgruppe stemme som 
kommer til uttrykk gjennom kunstneriske produksjoner. 
Kunstens iboende egenskap som formidler av 
identitet, tilhørighet og tradisjon – utenfor tradisjonen 
–formidles, videreføres og utvikles stadig ved Trastad 
Samlinger. Dermed er det to aspekter ved dette som 
kan sees på som en variant av immateriell kulturarv: 1) 
Outsider Art som uttrykk for en minoritet og 2) Trastad 
Samlingers arbeid med kunnskap om og ferdigheter 
innenfor temaet. 

FORMIDLING REGIONMUSEUM
Målet for regionmuseet har vært å få publikum ut til 
anleggene, alt fra barnehager til eldre. Tilbud om omvisning 
eller pedagogiske opplegg er sendt ut til både barnehager, 
skoler og eldresentre i Sør-Troms. Vi tilbyr tre ulike DKS-
produksjoner på anlegg i vår region. I tillegg lager vi 
skoleopplegg tilpasset klasser og barnehager som melder 
sin interesse på de ulike museumsanleggene. De siste årene 
har vi også hatt stor pågang fra eldre som ønsker å benytte 
seg av våre produksjoner. En del har kommet ut til våre 
anlegg, men vi har også hatt DKSS-turneer hvor vi har holdt 
foredrag og vist film på eldresentre i Sør-Troms. Alle våre 
anlegg (unntatt Skippergården som er under restaurering) 
har vært åpne for booking i 2019. Besøkende har fått 
et innblikk i fiskerbondesamfunnet, industriell revolusjon 
og den kalde krigen. I år har vi også laget utstillingen 
«Koftetradisjon i Sør-Troms», som har formidlet samisk 
historie og kleskultur til både barn og voksne. 

Skyggeteater i årestua i regi av elever fra Heggen vgs. Sonja Westrheim forteller samiske sagn til elever fra Sjøvegan skole. 
Skoleopplegg om utstillingen Koftetradisjon i Sør-Troms.

Livet på gården. Foto: Harriet M. Olsen.
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Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske tilbud

Den kulturelle spaserstokken

Dato Tema Elever Lærere

DKS Steinalder 200 26

DKS Vikingtid 200 21

DKS 2. verdenskrig Harstad 240 26

DKS Forelsket og foraktet 264 12

DKS Kald Krig på Meløyvær 86 4

DKS Salangverkets industrihistorie og kulturminneforvaltning 65 1

DKS Mine spor i verden 46 30

DKS Outsider Art juleverksted 430 30

Annet pedagogisk tilbud Trykkeverksted for barn ved Trastad samlinger 115 10

Annet pedagogisk tilbud Trykkeverksted for voksne ved Trastad samlinger 18 2

Annet pedagogisk tilbud Vernepleierlinjen UiT omvisning ved Trastad samlinger 89 4

Annet pedagogisk tilbud Omvisning i utstilling Tur/Retur 8 1

Annet pedagogisk tilbud Seminar med kunsthistorie studenter fra UiT 5 1

Annet pedagogisk tilbud Kystkultur, historie og sjømannskap ved AR 75 8

Annet pedagogisk tilbud THS Hovedutstilling 218 12

Annet pedagogisk tilbud Trondenes kirke 305 22

Annet pedagogisk tilbud Pilegrimsvandring 196 16

Annet pedagogisk tilbud Samisk kofteutstilling 219 19

Annet pedagogisk tilbud 2. verdenskrig 91 9

Annet pedagogisk tilbud Vikingtid 26 5

Annet pedagogisk tilbud Trondenes middelaldergård 287 46

Annet pedagogisk tilbud Livet i gamle dager (til utlån) 9 1

Annet pedagogisk tilbud Koftetradisjon i Sør-Troms 81 11

Annet pedagogisk tilbud Helleren: Industriell revolusjon 20 1

Annet pedagogisk tilbud Onga i gamle daga (til utlån) 150 5

Annet pedagogisk tilbud Juletradisjoner 53 10

Annet pedagogisk tilbud Hemmestad 266 35

Sum DKS 1815 162

Sum ped. tilbud 2316 218

Til sammen alle 4132 380

Tema Deltagere Ledsagere

DKSS Ullvarefabrikken 142

DKSS Regine og havfolket 55

DKSS Byggingen av Tjeldsundbrua 151

Sum 348

FRIVILLIGHET  
Det er også i 2019 blitt utført et betydelig antall timer frivillig 
arbeid til vår virksomhet. Dessverre følges ikke timeregistrering 
godt nok opp over alt. Dette gjør at bildet ikke er komplett. 
Til sammen er det registrert 5482 timer, men tallet er nok en 
god del høyere. 

Frivillighet ved Trondenes Historiske Senter 2019:
totalt 2333 timer 
• Soroptimistene: blomsterhage ved THS - 146 timer 
• Fototreff: identifisering av gamle foto – 582 timer 
• Stig Are Svenning– registrering fotosamling – 360 timer 
• Sygruppe for middelaldergården – 1035
• Harstad Folkehøgskole – 30 timer
• Britt Martinussen, Olaåsen gård – 10 timer
• Andre frivillige til middelaldergården 20 timer
• Harstad skipsverfthistories pensjonister – 150 timer

Frivillighet ved Anna Rogde 3149 timer
Anna Rogdes venner har bistått arbeidet med bevaring av 
skonnerten Anna Rogde gjennom dugnad på to verksted 
opphold, øvrig vedlikehold, som frivillig mannskap, opplæring 
i sjømannskap og arrangement i opplæringsøyemed.

Frivillighet ved Regionmuseum
• Rasmus Bendiksen – drift Ole Ottesastua
• Grytøy Bygdetuns Venner – drift Grytøy Bygdetun
• Kvæfjord Kystlag – drift/vedlikehold båter, formidling, 

m.m. ved Hemmestad Brygge
• Britt Fagerheim – Steinsland Bygdetun, brannvakt 

m.m. 
• Salangen Fotoklubb – utstillinger, salgsutstilling.
• Krambuvika museumslag – drift og vedlikehold 

krambuvika, arrangementer
• Salangen Historielag – arrangementer
• Tusenkunstnerne – utstillinger
• Aud Karin Øvervatn – gjenstandsinformasjon, långiver 

av samiske kofter
• Lars Johan Hellefossmo – gjenstandsinformasjon, 

långiver av samiske kofter
• Per Dahlberg – befaringer, guiding, 

gjenstandsinformasjon, bistand under arkeologisk 
utgraving og registrering av samiske kulturminner i 
Salangen.

• Ellen Håkstad – foto- og arkivinfo
• Roger Allertsen – dronefoto, metallsøking, og bistand 

under arkeologisk utgraving og kulturhistorisk 
registrering av samiske kulturminner

 

Det er ikke gjort timeregistrering for frivillig arbeid knyttet til 
arbeid og arrangementer i 2019. 

Sygruppe for middelaldersøm.

Regionmuseet bidrar til filmfestivalen TIFF med foredrag 
og film om ullvarefabrikken Norull.
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ØKONOMI 
I 2019 ble tidligere mottatte tilskudd og gaver til byggingen av Trondenes middelaldergård 
inntektsført med en andel som tilsvarte ferdigstilt pr. 31.12.2019. Totalt utgjør dette kr. 
3.300.259,71 fordelt på tilskudd fra Kulturdepartementet og andre tilskudd og gaver.

TILSKUDDSYTERE KRONER PROSENT

Kulturdepartement 10.725.000,- 55,5% 

Troms fylkeskommune 4.655.000,- 24,1% 

Kommuner i Sør-Troms 3.943.936,- 20,4% 

Total 19.323.936,- 100%

PROSJEKT, ANDRE TILSKUDD OG EGENINNTEKT  KRONER PROSENTANDEL (AVRUNDET) 

Nordnorsk Kulturavtale 434.300,- 3,7% 

Gaver 173.700,- 1,5% 

Andre tilskudd 5.194.289,- 44%

Salg og leieinntekter 5.999.010,- 50,8% 

Total 11.801.300,- 100 %  

TOTALE INNTEKTER   KRONER PROSENTANDEL (AVRUNDET) 

Faste tilskudd 19.323.936,- 62,1% 

Andre tilskudd og prosjektmidler  5.802.290,- 18,6% 

Salg og leieinntekter 5.999.010,- 19,3%

Totale inntekter  31.125.236 100 %  

FASTE TILSKUDD

ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT 

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

NØKKELTALL    2016 2017 2018 2019

Likviditet      

Andel personalkost  53,42% 56,03% 50,92% 45,96%

Arbeidskapital 623.310,- 5.877.933,- -4.662.651,- 572.881,- 

Likviditetsgrad 1 1,07 3,13 0,60 1,11 

Soliditet      

Egenkapitalandel  28,17% 29,51% 29,93% 33,67% 

Lønnsomhet     

Totalkapitalrentabilitet 3,24% 3,23% 1,97% 1,10%

Egenkapitalrentabilitet 6,22% 7,24% 3,02% -0,5%

Resultatgrad 4,03% 4,26% 2,39% 1,08%

ØKONOMISKE NØKKELTALL 

Mannskap om bord på Anna Rogde under Nordisk gaffelriggseminar.
Foto Tommy Simonsen
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RESULTATREGNSKAP

  NOTE 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 5 287 301 4 000 514

Annen driftsinntekt 1 25 837 936 22 739 181

Sum driftsinntekter 31 125 236 26 739 695

Driftskostnader

Varekostnad 1 136 597 845 242

Lønnskostnad 2 14 176 110 13 335 489

Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 594 435 514 802

Annen driftskostnad 2 15 012 851 11 543 324

Sum driftskostnader 30 919 993 26 238 857

DRIFTSRESULTAT 205 244 500 838

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 131 784 138 596

Annen finansinntekt 0 959

Sum finansinntekter 131 784 139 556

Finanskostnader

Annen rentekostnad 384 846 354 016

Annen finanskostnad 253 0

Sum finanskostnader 385 099 354 016

NETTO FINANSPOSTER (253 314) (214 460)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (48 071) 286 378

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (48 071) 286 378

ÅRSRESULTAT (48 071) 286 378

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital (48 071) 286 378

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (48 071) 286 378
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EIENDELER NOTE 31.12.2019 31.12.2018

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 21 990 206 25 268 541

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 804 000 679 000

Sum varige driftsmidler 22 794 206 25 947 541

SUM ANLEGGSMIDLER 22 794 206 25 947 541

OMLØPSMIDLER

Varer 448 333 435 276

Fordringer

Kundefordringer 948 578 662 910

Andre fordringer 888 139 1 858 911

Sum fordringer 1 836 717 2 521 821

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 385 751 4 048 111

SUM OMLØPSMIDLER 5 670 801 7 005 208

SUM EIENDELER 28 465 006 32 952 750

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5 740 000 740 000

Sum innskutt egenkapital 740 000 740 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 8 845 387 8 893 457

Sum opptjent egenkapital 8 845 387 8 893 457

SUM EGENKAPITAL 9 585 387 9 633 457

Harstad, 26.02.2020

BALANSE PR. 31.12.2019 BALANSE PR. 31.12.2019

GJELD NOTE 31.12.2019 31.12.2018

LANGSIKTIG GJELD

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 1 5 097 601 2 158 000

Sum avsetning for forpliktelser 5 097 601 2 158 000

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 9 027 659 9 493 433

Sum annen langsiktig gjeld 9 027 659 9 493 433

SUM LANGSIKTIG GJELD 14 125 260 11 651 433

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 1 041 597 1 756 220

Skyldig offentlige avgifter 615 009 652 294

Annen kortsiktig gjeld 4 3 097 754 9 259 345

SUM KORTSIKTIG GJELD 4 754 360 11 667 859

SUM GJELD 18 879 620 23 319 293

Sum egenkapital og gjeld 28 465 006 32 952 750

Kjetil Bjørkelund Jostein Markussen Harald Alstad
styremedlem styremedlem styremedlem

Arne Johan Johansen Janne Johansen Nina Margrethe Dons-Hansen
styremedlem styremedlem styremedlem

Svein Magne Forsgren Mona Høydal Einar Johan Dons
styremedlem styremedlem styremedlem

Sabrina Van Der Ley
direktør  
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NOTE 1 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

Tilskudd 2019 2018

Fylkestilskudd 4 655 000 4 605 000

Nord-Norsk Kulturavtale 434 300 422 500

Kommunale tilskudd 3 943 936 3 420 771

Statlig tilskudd 10 725 000 10 495 000

Annet tilskudd fylke-prosjekt 950 230 1 333 807

Annet tilskudd kommuneprosjekt 35 393 622 940

Annet tilskudd stat / gaveforster 2 543 905 550 983

Prosjektmidler 1 450 626 187 194

Lønnstilskudd 197 835 145 279

Investeringstilskudd bygg 190 000 190 000

Sum tilskudd 25 126 225 21 973 474

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

NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD

Lønn og andre godtgjørelser
Funksjonen daglig leder    773 949*
Styremedlemmer     39 000
Revisjonshonorar     68 204
Annen godtgjørelse til revisor   25 524

*Daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.

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

Stiftelsen har hatt 27 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 36 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for ca. kr 2 mill. 
Pensjonspremiefondet er ikke oppført som langsiktig fordring i balansen. Regnskapsføringen følger god regnskapsskikk for 
små foretak. Det kan være avvik mellom regnskapsført pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad når regnskapsføringen skjer 
etter regnskapslovens hovedregel og unntaksregelen for små foretak

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

bygninger 
og annen 

fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Driftsløsøre, inventar, 
verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 29 602 984 420 363 2 840 561 32 863 908

+ Tilgang 2 432 860 0 238 575 2 671 435

- Avgang 5 230 336 0 0 5 230 336

Anskaffelseskost pr. 31/12 26 805 509 420 363 3 079 136 30 305 007

Akk. av/nedskr. pr 1/1 4 334 443 420 363 2 161 561 6 916 367

+ Ordinære avskrivninger 480 860 0 113 575 594 435

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0

+ Ekstraord 
nedskrivninger

0 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 4 815 303 420 363 2 275 136 7 510 802

Balanseført verdi pr 31/12 21 990 206 0 804 000 22 794 206

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

NOTE 4 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

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

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

Stiftelens prosjekt “Allmenninger” er ikke helt ferdigstilt, det gjenstår ferdigstillelse av kong Øysteins kirke. Deler av prosjektet 
er nå ferdigstilt og inngår i stiftelsens driftsmidler. Deler av dette prosjektet har stiftelsen mottatt prosjektmidler for, og disse 
midlene er nå resultatført i regnskapet og vises som avgang i driftsmiddeloversikten. Siste del av prosjektet vil ferdigstilles i 
løpet av 2020, og gjøres delvis opp mot mottatte prosjektmidler som er bokført under kortsikitg gjeld.

NOTE 5 - ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL

 Selskapskapital Annen egenkapital Sum

Pr 1.1 740 000 8 893 457 9 633 457

Tilført fra årsresultat   -48 071 -48 071

Pr 31.12 740 000 8 845 387 9 585 387

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

NOTER 2019 NOTER 2019
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