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Åpning av utstilling ”Sápmi på Trastad gård – en samisk verden på institusjon” for Sami mánnu 2. februar 2020.

”La elva leve” utstillingsåpning på Trondenes Historiske Senter under Sami mánnu 2. februar 2020.

ÅRSRAPPORT FOR 
STIFTELSEN 
SØR-TROMS MUSEUM

2020
Stiftelsen Sør-Troms Museum er museet for Sør-Troms, og omfatter kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, 
Lavangen og Salangen. Museet arbeider for vern av kunst og kultur i kommunene.

Etter et suksessfullt og aktivt 2019 hadde museet en veldig god start i 2020 med høye besøkstall.  Museet fikk mye 
oppmerksomhet for sine utstillinger i samisk måned i Harstad og Kvæfjord.

Men 12. mars ble store deler av samfunnet stengt ned på grunn av pandemien. Dette rammet også Sør-Troms Museum. 
Denne situasjonen utløste stor kreativitet i utvikling av formidlingsopplegg fra hjemmekontor, og resulterte i en rekke nye 
formidlingskonsepter både digitalt og fysisk. Sistnevnte med blant annet utvidet bruk av utearealer og kulturlandskap. Men 
også etter at nasjonale føringer ble lettet og museet kunne åpne igjen, måtte alle større planlagte arrangementer og flere 
DKS produksjoner avlyses på grunn av smitteverntiltak.
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Gårdsdreng Halte Haldor på middelaldergården 
sommer 2021.

Driften på Trondenes Historiske Senter og middelalder-
gården har vært preget av korona på de fleste områder. 
Det ble brukt mye ressurser på smitteverntiltak, for eksempel 
gjennom en betraktelig økning av antall arrangementer i 
mindre grupper for å ivareta formidling ovenfor besøkende, 
og mer formidling på utearealene. Museet har gjennom 
betydelige smittevernstiltak maktet å holde kaféen åpen 
på forsvarlig måte siden 19. mai 2020.

Dette til tross for at økt bemanning og strenge retningslinjer 
for smittevern ga betydelige økte kostnader. Kafeen er blitt 
et populært møtepunkt for byens befolkning hvor gjestene 
gir ros, og melder tilbake at de føler seg veldig trygge.

Etter den positive økningen i publikumstall de siste årene 
har museet i 2020 mistet rundt 60% av sine besøkende, noe 
som i stor grad skyldes uteblivelse av hurtigruteturister som 
til vanlig utgjør den største andelen av museets publikum. 
Dette har resultert i betydelig redusert egeninntekt som 
i hovedsak ble kompensert gjennom ekstratilskudd fra 
Kulturdepartement og av veldig nøktern bruk av midler.

Museet har brukt perioden med mindre publikumsrettet 
aktivitet til å jobbe videre med sitt planverk. Det ble 
vedtatt en Forsknings- og utviklingsplan og ny strategisk 
plan for perioden 2021-2025 med grundig involvering av 
alle ansatte, ledergruppen og styret. Det ble også lagt 
mye innsats i samlingsrevisjon, dokumentasjon og digital 
publisering av samlingen. I tillegg ble det gjennomført 
omfattende vedlikehold og sikring av de faste utstillingene.

Sør-Troms Museum satser på mangfold og inkludering i all 
sin virksomhet. Spesielt Trastad Samlinger og Outsider Art 
er et fyrtårn for et mangfoldig og inkluderende kulturliv. 
En arena som bryter ned barrierer og bidrar til at alle får 
et rikt og bredt forum der man har muligheten til å skape 
og uttrykke seg. Det åpner for unike opplevelser mellom 
publikum, profesjonelle kunstnere og Outsider Art utøvere. 

Sør-Troms Museum Trondenes Historiske Senter og middelaldergård sommer.

Trastad Samlinger / Outsider Art har blitt berømmet for å 
samle inn, bevare og forske på kunst skapt i de mentale og 
sosiale randsonene. Et nybrottsarbeid som reiser essensielle 
spørsmål rundt demokratiske prosesser, menneskeverd, 
selvråderett og mangfoldets eksistensberettigelse.

Den innovative måten Trastad Samlinger presenterer og 
vektlegger Outsider Art som fullverdig og likestilt kunstart, 
manifesterer et tankesett som er unikt så vel nasjonalt som 
internasjonalt.

Utover det har Sør-Troms Museum flere målrettete 
formidlingsopplegg til brukere med særskilte behov, 
dementgrupper, utviklingshemmede og synshemmede. Vi 
tilrettelegger for at elevene på alle trinn har jevnlig kontakt 
med museet gjennom hele sitt skoleløp. Dette gjelder også 
for kursdeltakere i voksenopplæringen. Sør-Troms Museum 
legger stor vekt på samisk historie og kulturarv.

Trondenes Historiske Senter og Trastad Samlinger er 
medlemmer av komiteen for samisk måned/sami mannu 
Harstad/ Hárstták og Kvæfjord/Giehtavuona og bidrar 
årlig med nye utstillinger og mange arrangementer. I 
2020 var det utstillingene «Ellos eatnu/La elva leve» på 
Trondenes og «Sápmi på Trastad gård – en samisk verden 
på institusjon». Begge utstillingene ble åpnet av sametings-
presidenten Aili Keskitalo. I tillegg har vi hatt 7 foredrag, 
paneldebatter og kunstnerseminarer i egne hus og bidratt 
med 2 foredrag på andre arena som en del av programmet 
for Samisk måned/Sami mannu. Dette er en økning i antall 
tilbud.

Sør-Troms Museum Trastad Samlinger 
Karly Michalsen.

Kulturhistorisk avdeling Trastad samlinger.

Sør-Troms Museum Trastad samlinger Ann-Mari 
Erichsen ”Jeg er meg”, tusjpenn på papir 52 cm x 
67 cm.

Trastad samlinger detalj fra Outsider Art 
samlingspresentasjon.
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BYGNINGSVERN OG REGIONMUSEUM

Museet satser stadig på bygningsvern innenfor vårt 
stramme budsjett. Vi nyter godt av den store kompetansen 
vi har utviklet innen bygningsvern med deltagelse i NTNUs 
bachelorstudiet tradisjonelt bygghåndverk og som lokal 
læringsarena for NTNU. I 2020 arbeidet vi intensivt med å 
ferdigstille stavkirken for Trondenes middelaldergård.

2020 har vært preget av flere store prosjekter. Vi 
fortsatte videreutviklingen av museets fellesmagasin 
på Elvenes, og har i 2020 tatt store steg i arbeidet med 
å videreutvikle hallen til et fullverdig museumsmagasin. 
Gjenstandessamlingene er kommet på hylle, 
klimaovervåkningssystem er kommet på plass, og deler av 
finansieringen av mesanin og arbeidsrom har fått tilsagn fra 
UNI stiftelsen, noe som betyr at disse tiltakene vil bli realisert 
i 2021.

Det har vært arbeidet intensivt med byggingen av 
stavkirken i laftehallen på Elvenes. I tillegg har vi, med 
støtte fra Sametinget, fullrestaurert Gorsasgammen 
med tilhørende steinbu i Salangen, og gjennomført 
omfattende restaureringsarbeider ved Røkenes gamle 
skole i Spansdalen i Lavangen. På Skippergården er det 
gjennomført omfattende restaureringsarbeider med 
støtte fra Ibestad kommune. Dette arbeidet vil fortsette 
første halvår i 2021 og anlegget skal åpnes for publikum 
med ny utstilling sommersesongen 2021. På Salangen 
bygdetun har vi demontert to mindre bygg med tanke 
på restaurering i 2021. I tillegg til dette har vi arrangert 
tre kurs i tradisjonshandverk med støtte fra sametinget: 
neverløyping, tekking av tak med never og torv og 
tilstandsvurdering.

Kulturrådets undersøkelse fra 2019 viser at det er 
store restaurerings- og vedlikeholdsbehov ved 

Sør Troms Museum restaurerer Gorsasgamme i Salangen.

Sør Troms Museum restaurerer Gorsasgamme i Salangen.Detail stavkirke. Foto: Harriet Olsen, STMU.

Befaring på verksted ved bygging av stavkirka. Detalj bygging av stavkirka. Foto: Tommy Simonsen.

bygningssamlinger på norske museer. Over halvparten 
må restaureres. I vårt tilfelle er behovet beregnet til minst 
8 mill. Kulturrådet har også kartlagt håndverksressurser og 
funnet at det trengs 500 årsverk i tillegg til de håndverkerne 
som utgjør 300 årsverk i museene i dag. Dette gjelder 
også for oss og vår region. Derfor søker vi om midler for 
et bygningsvernsenter som kan bidra til utdanning av nye 
handverkere og som rådgiver innenfor fagfeltet for å bygge 
et større kompetansemiljø.
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I 2020 har vi oppdatert framdriftsplan og fastsatt videre 
prioriteringer for å kunne nå vårt framtidige mål med 
kunsthall i Harstad, tilbygg, samt rehabilitering av Paviljong 
7. Vi har jobbet videre med å etablere oss som Nasjonalt 
Senter for Outsider Art og har tatt i bruk navnet for ytterlige 
å tydeliggjøre rollen vi har.

I henhold til denne rollen har vi i 2020 fokusert på videre 
profesjonalisering av arbeidet med samlingsforvalting, 
formidling, fornying og oppussing av paviljong 7, og avklare 
veien videre mot et fullverdig Nasjonalt Senter for Outsider 
Art.

Etter grundige prosesser med hensyn til personvern og 
åndsverksloven har det vært mulig å begynne med 
publisering av museets Outsider Art samling på Digitalt 
Museum. Dette bidrar til at museet kan tilgjengeliggjøre 
kunstverk som vanligvis er magasinert, og dermed skape 
mangfold og inkludering i kunstfeltet ved å synliggjøre 
Outsider Art til et større publikum.

Vi har fortsatt arbeidet med revidering av registeringer 
i Primus, samt med å få en bedre systematisering av 
samlingen for videre registering. Dette er et omfattende 
arbeid som innebærer sikring av proveniens, samtykke og 
rettigheter til kunstverkene i forbindelse med publisering 
av verkene. Dette er spesielt viktig ettersom vi ivaretar 
rettigheter til en sårbar samfunnsgruppe.

Museet har arbeidet med å utvikle kunnskap om hvordan 
man forholder seg til de etiske og juridiske spørsmålene 
i denne kunstsjangeren, og til de problemstillinger 
som oppstår når man arbeider med gjenstander og 
arkivmateriale som tilhører en tidligere institusjon for psykisk 
utviklingshemmede. Vi har fått inn flere historiske kunstverk 

som var laget på Trastad Gård, disse bidrar til å utvikle 
samlingen.

Som en del av sitt arbeid som Nasjonalt Senter for Outsider 
Art, har museet i 2020 arbeidet videre med å utvikle og 
formalisere sin rolle som kunstnerisk veileder for Outsider 
Art kunstnere. Dette er krevende nybrottsarbeid.  Gjennom 
utstillingsvirksomhet og forvaltning følger vi opp Outsider 
Art kunstnere. Per dags dato finnes det ingen ordninger som 
ivaretar den kunstneriske oppfølgingen av denne gruppen.  
Enkelte av kunstnerne har verge, som hovedsakelig følger 
opp økonomiske spørsmål, men ofte ikke har mulighet eller 
kompetanse til å ivareta det kunstneriske. Utarbeiding 
og formalisering av en slik rolle er viktig og bidrar til å 
sikre at Outsider Art kunstnerne ivaretas i henhold til sitt 
kunstnerskap, samt synliggjøre kunsten deres, slik at man 
kan skape en mer mangfoldig, demokratisk og inkluderende 
kunst- og kultursektor.

Trastad Samlinger- Nasjonalt Senter for Outsider Art, har 
i 2020 bistått de Outsider Art kunstnere som ble tatt inn 
i Nasjonalmuseets åpningsutstilling. Vi har bistått med 
å følge opp den formelle prosessen med søknader og 
avtaler samt innhenting av verk og videre kontakt. I tillegg 
har vi veiledet en kunstkatalogproduksjon for en av våre 
kunstnere og tilbudt faglig veiledning i en prosess om utlån 
av historiske trykkplater til Herleik Kristiansen

Som man kan se i Kulturrådets forprosjektrapport, «Et 
kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid» 
(Ogundip, Eikemo Sande & Aslaksen, 2020, s. 56-58), så blir 
det i henhold til visuell kunstfeltet og funksjonsnedsatte, 
ofte satt søkelys på muligheten for å delta som publikum, 
ikke muligheten å delta som utøvende kunstner. For å kunne 
få til en inkluderende kultursektor der alle har like mulighet 

TRASTAD SAMLINGER

Sør-Troms Museum Trastad Samlinger Oddleif Bang, 2012, Acryl på papir, collage, 32 x 42 cm.

til å delta, må samfunnet også tilrettelegge og gi plass til 
Outsider Art kunstner og deres kunst.

I anledning sámi mánnu / samisk måned i Kvæfjord og 
Harstad 2020 presenterte vi i februar utstillingen «SÀPMI 
på Trastad Gård– En samisk verden på institusjon» som ble 
åpnet av sametingspresident Aili Keskitalo.

Den andre utstillingen som er dedikert til samisk identitet er 
«Ser du meg» skulle vises ved Samisk Senter – Vardobaiki 
på Evenes, men ble avlyst pga pandemien.  Denne 
utstillingen, samt utstillingskatalogen, er satt på vent og 
åpnes forhåpentligvis i 2021.

Trastad har i flere år samarbeidet med Preus Fotomuseum 
i prosjektet Tid, Sted og Rom. De er i ferd med å lage en 
metodeveiledning for samfunnsdokumentasjon (foto som 
metode) som skal bidra til dokumentasjonen av tidligere 
lite dokumenterte grupper i samfunnet. Selv har de testet 
metoden ved å arbeide med innsatte i norske fengsler, og vi 
skal bidra med å teste metoden på vårt arbeidsområde.

Vi foreslo i fjor å samarbeide med Festspillene i Nord-
Norge under deres ungdomsprogram NUK. Planen var 
derfor å bruke metoden som et NUK-prosjekt for ungdom 
med og uten funksjonsnedsettelser sommeren 2020. 
Dessverre ble dette avlyst. Vi arbeidet derfor videre med 
prosjektet og har nå landet et format som vil fungere både 
ved fysisk deltagelse og i digital variant for å sikre oss at 
gjennomføring er mulig.

Vi satser nå på å få til en pilot på prosjektet våren 2021 
og gjennomføre prosjektet sommeren 2021. I ettertid vil 
fotografiene som er produsert i løpet av uken bli innlemmet 
i museets Outsider Art samling og i Preus fotomuseums 

samling. Det vil bli laget en utstilling under festspillene som 
vi i ettertid kan sette opp enten ved Trondenes Historiske 
Senter eller ved Trastad Samlinger som temporær utstilling.

I 2020 har vi videreført det 3 årige samarbeidsprosjektet 
«Nordic Outsider Craft» sammen med ITE museum og 
finansiert av Nordisk Kulturfond. Vandreutstillingen ble vist 
hos Galleri Nord-Norge til januar 2020 og avsluttet på K.H. 
Renlund museum, Kokkola, Finland. 8 kunstverk ble videre 
utlånt til andre utstillinger i Finland. 

Sør-Troms Museum Trastad samlinger Wenche Nilsen, 2016, Broderi.Sør-Troms Museum Trastad samlinger Herleik Kristiansen 
Skarvskjaer linoleum 18 x 27 cm.

Trastad Samlingers Simone Ritter åpner Nordic Outsider Craft 
utstilling på Galleri Nord-Norge.
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Trondenes Historiske Senter (THS) har fire faglige 
satsingsområder som tar utgangspunkt i historien i Harstad 
og på Trondenes. Det er vikingtiden der Sør-Troms Museum 
har arbeidet tungt med denne historien i regionen i mange 
år. Vårt fokus er særlig sagafortellingene, Asbjørn Selsbane 
og Tore Hund og regionen sin plass i den nasjonale 
historien. Som i årene før har vi formidlet vikingehistorien 
til mer 10.000 besøkende på THS. Besøkstallene på 
Trondenes er betydelig redusert på grunn av manglende 
utenlandske turister som til vanlig utgjør den største delen 
av vårt publikum. Men gjennom sommeren har mange 
nordmenn funnet veien til Sør-Troms Museum som er den 
største vikingattraksjonen nord for Borg og utgjør uten 
sammenligning det største fagmiljøet knyttet til vikingetid i 
regionen.

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. Middelaldergården 
som åpnet i 2019 har gitt oss en helt ny mulighet for å 
markere denne perioden og har som forventet blitt en stor 
attraksjon for besøkende i alle generasjoner.  

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 de tyngste 
arbeidet under byggingen, og man kan gå gjennom 
fangeleiren og leve seg inn forholdene der. Leiren får også 

Trondenes middelaldergård.

TRONDENES HISTORISKE SENTER OG MIDDELALDERGÅRD

stor plass i hovedutstillingen der blant annet fangekortene 
til de 410 fangene som døde på Trondenes er utstilt.

Trondenes Historiske Senter er og så 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.

Trondenes middelaldergård. Russefangeleir på Trondenes etter krigen 1945 fra fotosamlingen Sør-Troms Museum. Foto: Ivar Iversen.

Ruinene av russefangeleir på Trondenes.
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ANNA ROGDE

Våren 2020 fikk Anna Rogdes andre kadett utstedt D5 
sertifikatet og kunne begynne å tjene opp fartstid for å 
få førerrettigheter. I begynnelsen av 2020 fikk vi to nye 
kadetter som begynte sin utdanning om bord. Korona satte 
en stopp for utdanningen og vi håper vi får anledning til å 
ønske nye kadetter velkommen i 2021. 

Takket være tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB og 
Norsk Forening for Fartøyvern kunne vi i 2020 sette i gang 
prosjektet ”Ungt blod for gammel dame”. To dager per uke 
har vi hatt ungdommer fra Stangnes ungdomsskole ombord 
for å lære om teori, grunnleggende sjømannskap og 
praktisk båt-håndtering (blant annet gjennom oppgaver 
som fortøyning, sette seil, utkikk, rormann, ankring, seiling og 
navigering). Et av målene er å bygge opp et ungt mannskap 
til Anna Rogde, slik at vi kan stille på Tall Ships Race igjen 
i fremtiden. (dette er en årlig internasjonal seilregatta 
som har som hovedmål å bidra til å utvikle og utdanne 
ungdommer gjennom seiltrening). Det vil senere bli aktuelt 
å utvikle dette til et fritidstilbud. Prosjektet ledes av seiler 
Halvard Eneberg, i samarbeid med skipper på Anna Rogde, 
Eilif Aslak Gabrielsen og Roy Nikolaisen. Prosjektet er møtt 
med stor interesse og Norsk Forening for Fartøyvern har 
allerede gitt oss beskjed at de vil fortsette støtten i 2021. 

For andre gang hadde vi sommertur med medlemmer av 
veteranforbundet SIOPS om bord. Det ble arrangert en 
ukes seilas der veteraner som er skadet i utenlandstjeneste 
fikk mulighet til å være med på tur for å oppleve fellesskap, 
sosial mestring og opplæring i seiling. Om lag 14 veteraner 
deltok. Seilasen gikk denne gangen rundt Vestfjorden og 
inn i Tysfjorden.

På vei for å hente våre SIOPS gjester i Bodø gikk skuta på 
grunn nær Steigen. Heldigvis ble ingen av mannskapet 

Kadett blir matros, Kåre Karlsen. ”Ungt blod for gammel dame” ungdomsprosjekt på Anna Rogde 
med elever fra Stangnes ungdomsskole.

skadet, men det ble skader på skroget. Skuta kom seg av 
skjæret ved flo sjø og seilte for egen maskin til Svolvær, 
eskortert av redningsskøyte. Her ble en midlertidig 
reparasjon gjennomført på Skarvik verft med båtbyggere 
fra Patentslipen og Nordnorsk Fartøyvern Senter, dette ga 
oss et midlertidig sertifikat.

SIOPS veteranene lot seg ikke avskrekke og ventet i telt. 
Da skuta var klar etter en uke møtte de opp i Svolvær. 
Siden sommerseilasen måtte forkortes ble det planlagt et 
høstseilas i Harstads øyrike, men dette måtte dessverre 
avlyses på grunn av smittesituasjonen. Men SIOPS er 
trofaste og fornøyde venner, og det er med glede vi nå 
har inngått en fast samarbeidsavtale. Vi er allerede godt i 
gang med å planlegge seilasen for 2021.

For å få fornyet sertifikatene ble vi pålagt av 
Sjøfartsdirektoratet å utbedre skadene, og i oktober ble 
Anna Rogde slipsatt for hovedreparasjon på Skarvik verft. 
Stevnskoen som ble deformert ved grunnstøtingen og 
midlertidig reparert i sommer var ikke i tilfredsstillende 
stand og dette arbeidet måtte gjøres på nytt. Etter 
hovedreparasjon og påleggsinspeksjon fikk skuta tilbake 
nytt fulltids passasjersertifikat.

Av smittevernhensyn har det dessverre ikke vært mulig 
å gjennomføre praksiskurs for førsteårs studenter fra vår 
samarbeidspartner i UITs nautikk linje i Tromsø. Vi håper å 
kunne gjenoppta opplegget med neste årskull. 

Men etter mange tilbakeslag i 2020 fikk vi i løpet av bare 
noen måneder to gledelige beskjeder. Først fikk vi tildelt 1 
million fra Riksantikvaren for vedlikehold av Anna Rogde 
som del av koronakrisestøtte og i utgangen av 2020 fikk 
vi vite at Anna Rogde endelig hadde kommet inn på Ungt Blod.

statsbudsjettet for 2021 med 2 millioner fra Klima- og 
miljødepartementet. I begge tilfeller har museet fått 
betydelig drahjelp fra både lokale politikere og flere 
Stortingsmedlemmer. Alle fortjener en stor takk for sin 
utrettelige innsats.

Dette kunne ikke har kommet på et bedre tidspunkt siden 
Harstad kommunes ekstraordinære treårige tilskudd er 
i ferd med å gå ut og vi sto i fare for ikke å kunne 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 skuta som arena for 
handlingsbåren kunnskap og læring. Her faller formidling 
av både immateriell kulturarv og kunnskap sammen 
med behov i utdanningsløpet. Dette forutsetter midler til 
forutsigbar museal drift, vedlikehold og utdanning. Denne 
drømmen går nå endelig i oppfyllelse og vi takker alle som 
har bidratt til å realisere målet om økte faste tilskudd.

SIOPS seilas, blikkstille og midnattsol.

SIOPS øvelse med helikopter.
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STM gjennomførte mot slutten av året 2019 en omfattende 
anbudsprosess for å anskaffe en driftssikker og moderne 
IKT-løsning for museet. Forberedelser og den tekniske 
delen av løsningen ble utført i begynnelsen av 2020, og 
i begynnelsen av mars ble løsningen rullet ut til samtlige 
ansatte med påfølgende brukeropplæring 10. mars. 
En løsning som tilgjengeliggjorde gode og effektive 
samhandlingsverktøy gjennom bruk av Teams og 
Sharepoint. 12. mars 2020 stengte Norge ned som følge av 
Covid-19, og alle ansatte måtte jobbe fra hjemmekontor. 
Ny IKT-løsning viste seg å være forutsetning for å kunne 
drifte organisasjonen på en best mulig måte. Behovet 
for fleksibilitet, mobilitet og digital samhandling har blitt 
tilfredsstilt på en god og sikker måte, kombinert med 
tilgang på et velfungerende supportapparat hos valgte 
IKT-leverandør. På lik linje som mange andre organisasjoner 
har STM vært gjennom et digitalt paradigmeskifte hvor den 
digitale kompetansen blant de ansatte er økt betraktelig, 
og hvor digital samhandling er blitt en naturlig del av 
arbeidshverdagen.

Mot slutten av 2020 ble det valgt løsning for nytt digitalt 
administrativt arkiv som skal igangsettes i løpet av 1. kvartal 
2021. Dette er en del av målet om effektiv drift og økt 
kvalitet på de administrative tjenestene, samtidig som vi 
legger til rette for samhandling på tvers av organisasjonen.

Følgene av Covid-19 har vært omfattende også 
administrativt. Behovet for å utarbeide og stadig 
oppdatere interne smittevernsreglement, styring og kontroll 
av økonomi, personalbehandling, tilrettelegging av IKT-
verktøy har vært ressurs- og kompetansekrevende. Det 
å stenge og re-åpne museets utadrettede virksomhet 
har gitt utfordringer og problemstillinger som tidligere 
ikke har blitt jobbet med i museumsbransjen. STM har 

Sør-Troms Museums digital fredagskaffe med kolleger via teams

Datarom til Nord-Norges salgslag rundt 1980.
Fra fotosamling Sør-Troms Museum. Foto: To-Foto.

Johannes Eidsnes ved skrivebord, fra fotosamling STMU. 
Fotograf: S. Eilertsen, HT.

Kollegas kollektivreise i Harstad under korona.

ORGANISASJON OG ADMINISTRATIVE TILTAK

i stor grad søkt bistand og erfaringsutveksling med 
ulike samarbeidspartnere hvor Hovedorganisasjonen 
Virke, Museumsforbundet og kollegaer fra det norske 
museumsnettverket har vært til uvurderlig hjelp.

I et år med strenge smittetiltak og minimal reiseaktivitet har 
ulike kompetanseleverandører i økende grad lagt til rette for 
interessante og nyttige webinarer. Fellesadministrasjonen 
har hatt fokus på å benytte seg av disse tilbudene 
som er innenfor vårt interesse- og kompetansefelt slik 
som økonomi, personal, programvare med mer. Bruk av 
webinarer er tidseffektivt, og gir muligheten til å delta på 
korte og spissede kurs som man ellers ikke ville ha tatt 
seg tid til å delta på så lenge reise var en forutsetning for 
deltakelse. Slike kompetansehevende tiltak vil også være 
med på å bygge opp under vårt mål om effektiv drift og økt 
kvalitet på de administrative tjenestene.

I alt har 21.174 funnet veien til en av Sør-Troms Museums 
mange arenaer i løpet av 2020. Dette er en nedgang 
på nesten 60% sammenlignet med i fjor på grunn av 
koronarestriksjoner og nedstenging.

Det digitale besøket på våre nettsider ligger på 26.320. 
Vår fotosamling på Digitalt Museum har fått rundt 170 000 
sidevisninger. Museet har i 2020 samlet rundt 7100 følgere 
på sine forskjellige Facebook konto. Innholdet vårt av blant 
annet historiske fotografier er også aktivt brukt av andre på 
sosiale medier. I 2020 har vi også opprettet Instagram konto 
for våre avdelinger som på kort tid fikk mange følgere, og i 
utgangen av året hadde vi 2634 følgere. 

Trastad Samlinger og Outsider Art fikk et stort oppslag med 
8 sider i D2 magasin fra 24.01.20.

Vi har i løpet av året hatt verk fra vår Outsider Art samling 
på utlån til Voipaala Art Center, Hämeenlinna Art Museum, 
Oulu Museum of Art og H.K. Renlunds Museum. Det betyr 
at vi til tross for avlyste utstillinger her hjemme har hatt 
gode besøkstall utenlands. Det er takket vårt utenlandske 
nettverk at vi har muligheten til å lage vandreutstillinger og 
delta med norsk Outsider Art i verden. Dette er viktig for oss 
i og med at det tilgjengeliggjør og synliggjør norsk Outsider 
Art, og ikke minst bidrar til å synliggjøre Trastad Gårds 
historie til et enda større publikum. I Finland var det samlet 
rundt 15.000 besøkende.

Som resultat av nedstengingen pga. korona er totale 
besøkstallet av barn og unge ved hele Sør-Troms Museum 
på 4640, en nedgang av 2860 sett i forhold til 2019.

På tross av utfordringer har museet også i 2020 vært svært 
aktivt og utadrettet med et mangfold av arrangementer, 

BESØKSTALL OG UTADRETTET VIRKSOMHET

Formidling på Trondenes middelaldergård.

omvisninger og foredrag på nesten alle anlegg.
Antallet arrangementer på Trondenes Historiske Senter 
og middelaldergård har økt betraktelig. Vi måtte utvikle 
tilpassete formater siden vi kunne bare ha 12 personer om 
gangen i de enkelte lokaler pga. smittevernreglene. Dette 
resulterte i 620 arrangementer bare på middelaldergården 
hvor vi hadde to parallelle omvisninger/framføringer hver 
time i sommer månedene og et nesten like hyppig tilbud 
fram mot høstferien. En formidabel innsats av våre ansatte 
for å gi flest mulig besøkende anledning for deltakelse på 
en trygt og forsvarlig måte.
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• Årsmøte seksjon ledelse, Norsk Museumsforbund

• «Kraftsamling om reiseliv i nord – Samarbeid mot det norske markedet» arrangert av 
Nord-Norsk reiseliv. Fem to-timerskurs i november.

• Webinar for kulturarv i DKS» arrangert av SPOR. Dagskurs 9.september 2020

• «Historier om flukt» arrangert av SPOR. Totimerskurs 26. november 2020

• «Digital forskningsformidling» arrangert av Forskerforbundet 10. juni 2020

• «Kurs IA-bedrift – Oppfølging av sykemeldte» arrangert av NAV arbeidslivssenteret 

• Deltakelse på kurs i Passasjer og krisehåndtering.

• Deltakelse på rigg vedlikeholds kurs

• Deltakelse på næringslivskonferansen Moments

• Arkivavslutning i regi av Documaster (webinar)

• Frokostmøter i regi av Harstadregionens næringsforening

• Tariffkonferanse - Hovedorganisasjonen Virke

• Økonomikurs del 1 og del II; økonomisk analyse, rapportering, nøkkeltall og likviditet

• Kurs; arbeidsgivers styringsrett i regi av NHO (webinar)

• Kurs; når er reisetid arbeidstid i regi av NHO (webinar)

• Kurs; nyheter i offentlig tjenestepensjon i regi av KLP (webinar)

• Webinar om pensjonsøkonomi i regi av KLP 

• Visma kompetansedager (webinarer):
 — Teknisk oppsett av Visma.net tjenester i Visma Business
 — Fra innkjøp til utbetaling del 1 og del 2
 — Tips & Triks i Visma Business
 — Ny funksjonalitet i autoprodukter og Visma Business del 1 og del 2
 — Effektiv bruk av Visma dokumentsenter og Visma Business
 — Bankavstemming med oppsett
 — Excel - formler og funksjoner
 — Excel - lister og tabeller
 — Excel – visualisering

• Kulturrådets museumswebinarer
 — Hva ønsker folk av museene? Finner vi svarene?
 — Digitalisering av museene – et nølende paradigmeskifte?
 — Bærekraftig forvaltning av museenes samlingsforvaltning
 — Spectrum 5.0 - lansering på norsk 
 — Lansering av Kulturrådets utviklingsprogram for museer 2021 – 2023

• Kurs i dyrevelferd for gris

• Kurs i bruk av Adobe Lightroom

• Kraftsamling i nord. Reiselivsseminar, Tromsø. Arrangert av Arctic 365, NNR og Innovasjon 
Norge + 5 webinarer á 2 timer

• Memoarkonferansen (Memoar-norsk organisasjon for muntlig historie, Bergen off. 
Bibliotek, Universitetet i Bergen - Kulturvitenskap, Bergen Byarkiv) 

• E-kulturseminar (KulturIT) 

• Webinar «Climate in museums» (Kulturhistorisk Museum, UiO)

• Webinar «Ny utstilling? Anskaffelse og kontrakt» (Virke)

• Webinar om nytt datasett for drakt i KulturNav (Norsk institutt for bunad og folkedrakt, 
Nettverk for drakt og tekstil, KulturIT)

• Fagsamling Inclusive Art i regi av Festspillene i Nord-Norge

• Webinar for kunstfeltet – søknadsskriving, arrangert av Troms og Finnmark 
Fylkeskommune

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 hvor avdelingsleder på Trastad samlinger er 
medlem av nettverkets styringsgruppe, museumsnettverk 
for tradisjonshandverk, fiskeri- og kystkulturnettverk og 
nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap.

NASJONALE MUSEUMSNETTVERK 
OG ANDRE NETTVERK

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. Våre ansatte har benyttet seg aktivt av et bredt 
tilbud av webinarer for faglig påfyll gjennom hele året. 
I 2020 er museets FoU-plan blitt styrevedtatt. Som del 
av planen fortsetter vi med tiltak for videreutvikling og 
kompetanseheving for konservatorer og formidlere for å øke 
publisering og konferansedeltakelse. I 2020 har ytterlige en 
av museets konservatorer deltatt i studieemne «Å forske i 
og på museum» ved Universitet i Bergen

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, 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 også i 2020 hatt 
ansvaret for å lede dette nettverket på vegne av Virke. 

KOMPETANSEBYGGING I ORGANISASJONEN

KONFERANSER, MESSER, KURS 
OG FAGSAMLINGER
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Siv Jensen og Per-Willy Amundsen på besøk om bord av Anna Rogde.

Fylkesråd for Troms og Finnmark og Harstad kommune møter på Trondenes Historiske Senter.

• Besøk av politikerne Siv Jensen, Per-Willy Amundsen og Eivind Stene fra FRP om bord i Anna Rogde. De 
fikk orientering om Annas behov for finansiering

• Møter med kulturkomiteen i Ibestad kommune

• Møte med ordfører og ledergruppe i Salangen kommune

• Møte med ordfører og kommuneledelsen i Tjeldsund kommune 

• Møte med ordfører og kommuneledelsen i Gratangen kommune

• Dialogmøte Sør-Troms Museum og Harstad kommune v/ ordfører og rådmann Kultur-Harstad 

• Direktør presenterte Trastad Samlingers arbeid for Nordnorsk Kulturavtale komité

• Samlet fylkesråd Troms Finnmark for besøk på THS

• Dialogmøter med fylkeskommune

Møter og presentasjoner politiske organ

• Medlem i kunstnerisk råd for LIAF – Lofoten International Art Festival

• Medlem i styret for OCA, Office of Contemporary Art

• Kunstnerisk rådgiver for Harstad kommunes «Kunststien»

• Festivalen «A night with Buddha» deltatt i paneldiskusjon

• Styreverv Venneforeningen fergeselskapet Harstad – Grytøy

• Museet deltar i Harstad kommunes styrings- og prosjektgruppe «Tore Hunds Rike» som markering av 
1000-års jubileet for slaget på Stiklestad. 

• Medlem av komite 6. februar, samisk måned i Harstad og Kvæfjord

• Deltakelse i ChurchLab, del av prosjektet Connectivity Room Project, et åpent forskningsprosjekt 
organisert av Artful Dementia Research La og universitetsbiblioteket ved UIT.

• Deltakelse i introduksjon til kunstprosjektet «Three Woods» i samarbeid med Festspillene i Nord-Norge.

• Ressursgruppe for Kulturvernplan for Harstad kommune

• Export Harstad 2.0

• Samarbeid med Festspillene i Nord-Norge og Ny Ung Kunst

• Samarbeidsprosjekt med ITE Museum Finland

DELTAKELSE I EKSTERNE PROSJEKTER 
OG PROSJEKTGRUPPER

• Samlingskatalog for Trastad samlinger med støtte fra Fritt Ord.

• Lockert, Sigri Skjegstad: “Ole Ottesastua - En fortelling om fiskerbonden” til Årbok for Bjarkøy 2020

• Lockert, Sigri Skjegstad: “Harstadkvinner under lupen” til Årbok for Harstad 2020

• Lockert, Sigri Skjegstad “De forenede Nordlandske Ullvarefabrikker” til Årbok for Harstad 2020 

• Johansen, Tore Einar: «Roser er røde, violer er blå. Minnebok av Rigmor Micheeff.», bidrag 

• Årbok for Harstad

• Johansen, Tore Einar: «Anna Karoline Lorentzdatter Normann – ei selvstendig kvinne og et dramatisk liv, 
del 3», bidrag i Årbok for Kvæfjord

PUBLIKASJONER OG FOU

Sigri Skjegstad Lockert og Tore Einar Johansen ble en del av redaksjonen til Håløygminne - Norges eldste 
lokalhistoriske tidsskrift, utgitt siden 1921. Utgiver er Hålogaland historielag, og familien Eidnes i Harstad har 
vært redaktører fra oppstarten. Først Hans Eidnes, så Asbjørn Eidnes, og frem til nå, Vidkunn Eidnes. Vidkunn 
ønsker at STMU skal ta over utgivelsen av tidsskriftet når han ikke lenger ønsker å ha ansvaret. For museet 
vil dette bli et viktig prosjekt, Håløygminne har en viktig posisjon hos landsdelens historikere og andre 
historieinteresserte.
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REPRESENTASJON OG UTSTILLINGER

1)

3)

Fra utstilling SÀPMI på Trastad gård ”En samisk verden på institusjon”, keramikk av Johan Hansen.

1, 2 og 3: Fra utstilling SÀPMI på Trastad gård ”En samisk verden på institusjon”

Utstilling ”Ellos eatnu – La elva leve” på Trondenes Historiske Senter.

Kurator Raisa Porsanger gir omvisning i utstillingen ”Ellos eatnu – La 
elva leve” for Sami mánnu, Harstad.

Utstilling ”Ellos eatnu – La elva leve” på Trondenes Historiske Senter.

Sametingspresident Aili Keskitalo og kurator Raisa Porsanger i 
utstilling ”Ellos Eatnu – La elva leve” på Trondenes Historiske Senter.

I anledning sámi mánnu / samisk måned i Kvæfjord og 
Harstad 2020 presenterte vi i februar og mars to store 
utstillinger:

Utstillingen Ellos eatnu. Iehčanas dáhttu ja ođđa 
máilmmálašvuođa duddjon / La elva leve. Viljen 
til suverenitet og en ny verdslighet ble åpnet av 
sametingspresident Aili Keskitalo og markerte 40 år 
siden Alta-kampen og viste de samiske kunstnernes 
deltagelse i denne, samt solidariteten fra ikke-samiske 
kunstnerkolleger. Folkeaksjonen mot utbygging av 
Alta-Kautokeinovassdraget (1978–1982) fikk radikale 
konsekvenser for historiens utvikling i nord og norsk 
samepolitikk. Kampropet «la elva leve» ble brukt mot 
byggingen av en stor demning over Altaelva (Álttáeatnu) 
i Sápmi. Aksjonen vekket solidaritet både nasjonalt og 
internasjonalt, spesielt hos andre urfolk. De samiske 
kunstnerne med Samisk Kunstnergruppe (1978-1983) i 
spissen, også kjent som Masigruppa, hadde en sentral rolle 
både ved å bringe frem budskapet og delta i frontlinja. 

Toneangivende samiske samtidskunstnere og duodji-
utøvere viste sjeldne kunstverk som er viktige i både den 
samiske og globale historien, kulturelt og politisk. 
I utstillingen vises også historiske objekter og arkivmateriale 
fra Alta-aksjonen, og nye kunstverk av yngre generasjoner 
kunstnere som tar opp arven etter Alta-kampen. Utstillingen 
er et resultat av tre års dialog med kunstnere, akademikere 
og andre kulturelle ressurspersoner fra hele Sápmi som 
strekker seg over fire land: Norge, Sverige, Finland og 
Russland.

Følgende kunstnere og duojárer var presentert: Jon Ole 
Andersen, Tanya Busse og Joar Nango, Elle Márjá Eira 
og Mai-Lis Eira, Aage Gaup, John Gustavsen, Trygve 

Lund Guttormsen, Josef Halse, Geir Tore Holm og Søssa 
Jørgensen, Rose-Marie Huuva, Berit Marit Hætta, Susanne 
Hætta, Iver Jåks, Randi Marainen og Thomas Marainen, 
Britta Marakatt-Labba, Keviselie/Hans Ragnar Mathisen, 
Ole Nesvik, Rannveig Persen, Synnøve Persen, Arvid Sveen, 
Catarina Utsi, Áillohaš/Nils-Aslak Valkeapää, Elin Már Øyen 
Vister. Utstillingen er produsert av Office for Contemporary 
Art Norway (OCA) og kuratert av direktør Katya García-
Antón i samarbeid med Antonio Cataldo. Professorer 
Gunvor Guttorm og Harald Gaski har vært rådgivere. 
Utstillingen ble vist første gang på OCA i Oslo i 2018. I 2019 
vandret utstillingen til Tensta Konsthall i Stockholm og 
Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok. Raisa Porsanger 
har kuratert utstillingen i Karasjok og på Sør-Troms Museum /
Oarjje-Romssa Musea.

Samme kveld åpnet sametingspresident Aili Keskitalo 
utstillingen «SÀPMI på Trastad Gård– En samisk verden på 
institusjon».

Utstillingen tematiserte samisk kultur på institusjonen. 
Flere beboere ved den tidligere sentralinstitusjonen 
Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem hadde 
samisk bakgrunn. Det vises for eksempel i de forskjellige 
keramikkarbeider og i billedkunst som ble laget på den 
tidligere institusjonen. Forbausende nok var det her mulig å 
uttrykke sin identitet gjennom kunsten. Men hvordan kunne 
de samiske beboerne ellers uttrykke sin identitet? Det er 
mange spørsmål som dukker opp og vi ønsket med denne 
utstillingen å ta et første skritt til å se på den samiske verden 
som fantes på institusjonen.

Det var planlagt at deler av denne utstillingen reiser videre 
til Samisk Senter – Vardobaiki men utstillingen ble avlyst 
pga. korona og åpningen er utsatt til 2021.
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BYGNINGER OG SAMLINGER
• Brann- og tyverialarm med terminering til 

vaktsentral - Skippergården

• Det ble igangsatt arbeid med 
beredskapsplan for fast utstilling i THS. 
Første utkast ble sendt til brannvesen. 
Det var planlagt at alle brannlag i 
Harstad tar en tur til museets utstilling, 
men dette ble utsatt på grunn av 
korona-situasjonen

• Installering av alarmstasjon ved 
kjellermagasin Trastad Samlinger

• Installering av kameraovervåkingssystem 
Trastad Samlinger

I 2020 foregikk det omfattende vedlikehold 
av Trastad samlingers paviljong 7 for å sikre 
samlingene og forebygge varmetap med 
følgende tiltak:

• Fornying av kjellermagasin: tømt 
kjellermagasinet, organisert transport til 
Elvenes, rydding av magasinet, sliping og 
maling av gulv samt div. reparasjoner

• Installering av ny inngangsport 
kjellermagasin 

• Vindu byttet i bibliotek – gammelt 
sikkerhetsvindu sprakk i sommer. 

• Fornying av inngangspartiet: utskifting 
av butikkinnretning, komplett oppussing 
og ny garderobeenhet, oppgradering 
med digital infoskjerm. Dette bidrar til å 
gi besøkende en innbydende velkomst.

• Vedlikehold av grøntarealet rund 
bygningen og komplett inngjerding så 
at tre lama fra Dahlheim Gård kunne tas 
imot for beiting av gress og til glede for 
besøkende.

• Nedpussing av hele undervannsskroget 

• Påføring av maling og bunnstoff to 
ganger (mai og november)

• Akseltrekk som avdekket slakk i bakre 
foring. Aksel og begge lager utbedret

• Rekke på akterdekk er reparert og malt

• Septikkpumpe er byttet

• Nye seil er kjøpt (med tilskudd fra 
Kulturminnefondet), monteres i 2021

• Påbegynt arbeid med utbedring av rigg

• Tau og blokker er kontrollert

• To bord på styrbord side byttet i 
forbindelse med skade

• Stevnsko er reparert i forbindelse med 
skade

• Kontroll av undervannsskrog og driving 
av 2 meter nat.

• Montering av nytt ekkolodd-swinger

• Stramming og bensling av vant

• Dekket er oljet og delvis drevet

• Skylight har vært demontert og 
vedlikeholdt

• Byttet nett på baugsprydet

Neverløyping for torvtak Sørvik Anna Rogdes skrog blir mauret.

Anna Rogde får nye seil. Anna Rogde får nye seil.

GENERELL SIKRING OG 
BRANNVERNSARBEID

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
TRASTAD

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
ANNA ROGDE
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ÅRESTUA, TRONDENES MIDDELALDERGÅRD
• Torvvegger på årestue er påført nye lag med torv på 

toppen. Taket på sørsiden har også fått et ekstra lag 
med torv, siden vi hadde en del “overskuddstorv” fra 
taktekkingen på Sandtorg bygdetun 

LUNDBRYGGA - MELBRYGGA
• Restaurert natursteinmur
• Isolert etasjeskiller
• Glasset inn terrasse

KRAMBUVIKA BYGDEMUSEUM
• Restaurert vinduer – Jennystua

HELLERN KRAFTVERKSMUSEUM
• Ny port

SKIPPERGÅRDEN
• “Skolestua” ferdig restaurert
• Bad restaurert
• Gang restaurert
• Kontorer, gang og kjøkken malt
• Oppgradert elektrisk anlegg
• Nytt vann og avløp

HEMMESTAD BRYGGE
• Kai restaurert
• Takrenner etablert
• Rekkverk terrasse restaurert

SANDTORG BYGDETUN
• Torvtak restaurert – smie
• Torvtak restaurert – sauefjøs
• Torvtak restaurert – stall

Ny torv for Sandtorg bygdetun.

Torvlegging på årestua Trondenes middelaldergård.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER BRYGGER OG BYGDETUN

Samlingsutviklingen er tilfredsstillende. En revidert 
samlingsplan vil fokusere på aktiv innsamling og 
skal omfatte innsamling fra nåtiden for framtiden, 
morgendagens kulturhistorie. Det skal også satses mer på 
erverv av Outsider Art hvor det i 2020 har blitt innlemmet 
33 nye verk. Fra fjorårets industriarkeologiske utgraving 
på Storhaugen i samarbeid med UiT har vi tatt inn 1322 
funnstykker som utfyller vår formidling av industrihistorie i 
Sør-Troms. Gledelig er det at STM er tilbudt 11 arkeologiske 
løsfunn fra yngre steinalder, vikingtid og middelalder fra 
forskjellige privatpersoner i Sør-Troms regionen. Siden 
gjenstandene er automatisk fredete kulturminner, overførte 
vi disse til fylkeskommunen med mulighet for framtidig 
innlån.

Gjenstandssamlingen til THS hadde en tilvekst på 75 
nye gjenstander i året som gikk. På THS var det større 
fokus på vedlikehold og sikring av samlinger i 2020 enn 
katalogisering. THS låner arkeologiske og historiske 
gjenstander fra flere hold til sin faste utstilling. De fleste 
av disse er lån fra Universitetsmuseet i Tromsø og fra 
Kulturhistoriske Museum i Oslo. Tekniske konservatorer 
fra Tromsø har vært på befaring. Lånelister ble revidert 
og lånekontrakten med Tromsø ble fornyet. Det er 
laget en plan for tiltak som skal forbedre klimaforhold 
for utstilte gjenstander. Det ble holdt teams møte med 
KulturhistoriskMuseum Oslo, men på grunn av korona-
situasjonen måtte befaring utsettes til 2021. Lånekontrakt 
kan først fornyes etter befaring. Hele den faste utstillingen 
ble gjennomgått og rengjort i løpet av våren.

Fotosamlingen hadde en tilvekst på 2200 nye bilder i 
året som gikk. 1614 bilder ble ferdigkatalogisert (inkludert 
revisjon av eldre registreringer), og 1187 av disse ble gjort 
tilgjengelig for publikum på Digitalt Museum. Store mengder 
foto er scannet i løpet av 2020, men er foreløpig ikke blitt 
lastet opp til database og servere. Tallet som oppgis i 

statistikken for 2020 (9 stykker) er dermed sterkt misvisende. 
Fotoavdelingen arbeider for tiden med å legge om deler 
av arbeidsflyten for scanning og dokumentasjon, og de 
digitaliserte bildene vil fanges opp i statistikken etter hvert 
som vi får dem inn i det nye systemet. Fotoavdelingens 
frivillige, Stig Svenning, har lagt ned minst to månedsverk på 
registrerings- og dokumentasjonsarbeid i 2020.

Trastad Samlinger - Nasjonalt Senter for Outsider Art, har i 
2020 begynt arbeidet med å publisere kunstverk på Digitalt 
Museum. Publisering av museets Outsider Art samling 
på Digitalt Museum, gjør at museet kan tilgjengeliggjøre 
kunstverk som vanligvis er magasinert, og bidra til å skape 
mangfold i kunstfeltet ved å synliggjøre Outsider Art til et 
større publikum. Dette er et arbeid som kom i gang i slutten 
av 2020 og som vil fortsette utover 2021.

I tillegg til å begynne arbeidet med publisering på 
Digitalt Museum har museet fortsatt arbeidet med å 
få oversikt over samlingen og klargjøre for arbeid med 
videre registering. Dette er et omfattende arbeid med for 
eksempel proveniens og av eldre kjøpskontrakter.

I 2020 har museet også fått inn 33 historiske kunstverk 
som var laget på Trastad Gård, noe som bidrar til å utvikle 
samlingen.

Trastad Samlinger har i 2020 videreført arbeid med å 
avklare rettigheter til kunstverkene i forbindelse med 
publisering av verkene. Det er en veldig viktig basisoppgave 
for Trastad Samlinger siden vi ivaretar rettigheter til en 
sårbar samfunnsgruppe. Museet har også arbeidet med å 
utvikle kunnskap om hvordan man forholder seg til de etiske 
og juridiske spørsmålene i henhold til denne kunstsjangeren, 
samt de problemstillinger som oppstår når man arbeider 
med gjenstander og arkivmateriale som tilhører en tidligere 
institusjon for psykisk utviklingshemmede.

SAMLINGSUTVIKLING

Generelt vedlikehold og skjøtsel i form av skogrydding, 
gressklipping rydding og vasking utført på alle anlegg og 
naturstier.

Støvsuger fra 1950 tallet, fra Sør-Troms Museums 
gjenstandssamling.

Sør-Troms Museum Trastad samlinger, Wenche Nilsen broderi.
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Gammelbiblioteket på Sama, fra Sør-Troms Museums fotosamling.

Bokbinderverktøy fra Sør-Troms Museums gjenstandssamling.

Skjøtsel i kulturlandskap på Trondenes ved Finnmarksleiren.

Skjøtsel i kulturlandskap på Trondenes ved Laugen.

ARKIV OG ANNEN INNSAMLING

Det er tatt to nye arkiver inn i samlingen og det ble 
utskilt fra tidligere arkivert materiale seks nye privatarkiv 
nummer, totalt 2,4 hyllemeter. Alle er katalogisert i Asta 
og publisert i Arkivportalent. Totalt ble det publisert 21 
arkivkataloger i Arkivportalen. I tillegg ble det tatt inn tre 
tidligere katalogiserte privatarkiver (1,4 hyllemeter). Det 
ble foretatt en del revisjon og noen samlinger uten klar 
arkivskaper ble fjernet og overført enten i kildesamling 
eller gjenstandssamling. Vi forvalter også arkivmateriale 
som tilhørte den tidligere institusjon for psykisk 
utviklingshemmede ved Trastad.

BIBLIOTEK

Det ble gjennomført omfattende rydding i museets 
fagbibliotek i THS, som frigjorde neste ni hyllemeter plass.
Ansatte tok i felleskap vurderinger om bøker skal beholdes 
eller kasseres.  Gjenstående litteratur ble organisert 
tematisk. Det er fremdeles behov for mer plass og det skal 
anskaffes flere hyller og skap.

IMMATERIELL KULTURARV

I samspill med satsingsområde tradisjonshandverk gjennom 
bygging av Trondenes middelaldergård har tradisjonelle 
byggemetoder blitt dokumentert og lært bort. Videre har 
vi avholdt kurs om gamle teknikker som torvtaktekking og 
neverløyping. Vi fortsetter å jobbe med kurs i innsamling 
av muntlig materiale i samarbeid med MEMOAR. Her 
gjøres det videointervjuer hvor vi satser på tidsvitner. 
Disse bidrar i formidlingsopplegg om 2. verdenskrig, til 
opplysninger om vår fotosamling, skipsverftshistorie 
og samisk historie i Sør-Troms. På vår vernede seilskute 
Anna Rogde lærer vi bort sjømannskap, seiling med 
gaffelrigg og ivaretar den maritime arven ved formidling 
av kysthistorie.  Vi er medarrangør i kurs om vedlikehold 
sammen med fartøyvernsentrene.  På Trastad samlinger 
undervises det i kunstteknikk som litografi og linotrykk. På 
middelaldergården undervises det i gammelt handarbeid 
med ull og selvdyrket lin, middelaldersøm, dyrking av gamle 
kornsorter og grønnsaker, sanking av medisinske urter, slått 
med ljå mm. Plan for arbeid med immateriell kulturarv skal 
utarbeides.

SKJØTSEL OG YMSE

Korona medførte at Trondenes Historiske Senter bare hadde 
to sommeransatte med ansvar for uteoppgaver i 2020 mot 
normalt fire til fem. Skjøtsel av museets uteområder, arbeid 
med åkre og dyreinnhegninger på middelaldergården, 
samt pleie av kultur- og naturlandskapspleie på Trondenes, 
ble likevel utført på tilfredsstillende vis. Nytt utstyr og to 
erfarne medarbeidere (samt ekstra innsats fra museets fast 
ansatte) gjorde at man, til tross for mindre ressurser, likevel 
fikk gjort bortimot like mye som planlagt. Det ble også brukt 
mye tid våren 2020 på å sikre dyrevelferd i forbindelse med 
driften av middelaldergården.

Arkeologisk funn, sverd vikingtid.

Bluse fra Sør-Troms Museums gjenstandssamling.

Havnegata fra Sør-Troms Museums fotosamling.Gamle Harstad sykehus fra Sør-Troms Museums fotosamling.
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I 2020 avviklet vi Regionmuseets Kvæfjord magasin på 
Trastad og flyttet gjenstandene til vårt fellesmagasin 
på Elvenes. Fellesmagasinet er under stadig utvikling 
og i 2020 har vi fortsatt arbeidet med å systematisere 
gjenstandssamlingen i magasinet. Vi fikk i 2020 tilskudd 
fra UNI stiftelsen på kr. 500.000 til innkjøp av mesanin og 
arbeidsrom, dette vil bli realisert i 2021.

Det ble gjennomført rydding i magasinene på THS. 
Uregistrert privatarkiv materiale, som var lagret både i 
tekstilmagasinet og i gangen ved magasinene, ble samlet 
i arkiv- og fotomagasinet. Det er cirka 20.5 hyllemeter 
privatarkiver som ikke er katalogisert. I forbindelse med 
Trastad samlingers tømming av kjelleren på Borkenes, ble 
Fochsen-arkivet med 27 hyllemeter flyttet til THS. De svært 
plasskrevende bankarkivene med cirka 25 hyllemeter ble 
flyttet fra THS til fellesmagasin på Elvenes. Det ble foretatt 
en del andre mindre flyttinger inn i arkivet for å skape mer 
lagerplass, men til tross alle ryddingene er kapasiteten å ta 
imot nye arkiver meget begrenset.

Tekstilmagasinet på THS inneholder mest tekstiler og 
pelsverk.  Ytterst få gjenstander er frysebehandlet. Det ble 
igangsatt en frysebehandlings prosess for å forebygge 
skadedyr angrep. Det lille rommet bakerst i magasinet 
ble tømt, hylleseksjon i tre fjernet, rengjort og etablert 
som et sterilt rom. De mest utsatte gjenstander, som pels, 
ble frysebehandlet først. På slutten av året ble en sensor 
lagt inn her og det visste seg at det er før høy fuktighet 
i dette rommet, cirka 60%. Her må det gjøres tiltak før 
det settes flere gjenstander inn. THS anskaffet digitalt 
klimaovervåkingssystem for å kunne ha bedre oppfølging 
av klima i magasinene og fast utstilling.

Fokuset i 2020 har vært på å revitalisere det 300 kvm store 
gjenstandsmagasin i kjelleren av Paviljong 7 på Trastad 
Samlinger, slik at man kan sikre gode bevaringsforhold for 

Sør-Troms Museums fellesmagasin på Elvenes. Båter fra samlingen i fellesmagasin, Elvenes.

Museets fellesmagasin på Elvenes.

de historiske kunst- og kulturgjenstander som oppbevares 
for fremtiden. Dette arbeidet har vært svært nødvendig 
siden magasinet fremstod overfylt og nedslitt. Den 
gjennomførte oppgraderingen har gitt en større oversikt 
over gjenstandssamlingen og vil gjøre det lettere å kunne 
forvalte og oppbevare de resterende gjenstandene på 
Trastad Samlinger på en forsvarlig måte og planlegge 
videre bruk.

Utbedringen omfattet bl.a. tømming av rommene, flytting 
av gjenstander til fellesmagasinet på Elvenes, maling av 
gulv, og tetting av hulrom samt ny og sikret inngangsport 
og sikring med alarm. Dessverre ble det oppdaget 
vanninntrenging i kjelleren som tilskrives manglende 
drenering rundt huset. Dette må følges opp.

• «I Ragnhild Kaarbøs fotspor» - to byvandringer i 
september i forbindelse med utstillingen «Vatn och olia» 
på Galleri Nord-Norge.

• 2/2 Utstillingsåpning: Åpning av utstillingen «Let the 
river flow/Ellos eatnu/La elva leve» som viser samiske 
kunstneres rolle under Altaaksjonen, samt hvordan yngre 
generasjoner tar opp arven etter Altakampen. Åpning 
ved sametingspresident Aili Keskitalo. THS, storsalen, 130 
besøkende.

• 6/2 Samefolkets dag. Feiring av samefolkets dag på THS. 
Salg av bidos, kaker og kaffe. Åpen middelaldergård 
med aktiviteter som flatfletting og fortellerstund rundt 
bålet i Årestua. Uteaktiviteter med lassokasting mm. 
Bokbussen står utenfor THS. Visning av samisk kortfilm i 
multimediarommet. Loddsalg med duodjigevinster og 
salg av duodji. THS, 160 voksne og 50 barn.

• 13/2 Bente Eilertsen: Kaffeslaberaset «Ingen fortalte 
nokka» en samtale om markesamisk kvinneliv, om tabuer 
og hemmeligheter i gamle dager. Samtale med tre eldre 
markesamiske kvinner. THS, foajeen, 67 deltagere.

• 16/2 Vandring: «Fra Laugen til fjorden» en spekulativ 
vandring i landskapsvern og historie i Trondenes sammen 
med kunstnere Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Start  
ved THS, vandring ute fra Laugen, avslutning Årestua, 3 
deltagere.

• 19/2 Det spirituelle Sápmi. Foredrag rundt bålet med 
fortellinger om samisk overtro, og naturtro.  Randi Nymo. 
THS, årestua, 30 deltagere.

• 20/2 Paneldebatt «Altaaksjonen fra et Sør-Troms 
perspektiv». En dialogsamtale mellom de tidligere 
aktivistene Manne Løkholm, Randi Nymo, Jan Åge Nymo 
og Else Grethe Broderstad. Samtalen ble ledet av Bård 
Borch Michalsen. THS, storsalen, 50 deltagere.

• 30/10 Lunsjkonsert/Trondenesdagene. THS, foajeen, 60 
deltagere.

• 02.02.20: Utstillingsåpning «SÀPMI på Trastad Gård – En 
samisk verden på institusjon». Utstillingen ble åpnet av 
sametingspresident Aili Keskitalo. Arrangementet var 
en del av Sámi mánnu / Samisk måned i Kvæfjord og 
Harstad.

Formidling, middelaldergården sommer 2020.

MAGASINER

ARRANGEMENT I SØR-TROMS MUSEUM

Sommeren 2020 ønsket vi å gi publikum en enda bredere 
og fordypende formidling enn tidligere, og samtidig 
framstå som mer attraktive. Valget falt på et mangfoldig 
program med åtte arrangementer hver dag. Dermed 
ble våre aktiviteter for publikum enda mer synlig, med et 
variert tilbud for alle generasjoner. På de best besøkte 
tidspunktene hadde vi parallelle aktiviteter for å kunne tilby 
alle besøkende en trygg opplevelse utendørs.

I sommersesongen fra 23.juni til 16.august kunne vi hver dag 
tilby følgende program:
• 11:00 – Omvisning på gården
• 12:00 – Fortellerstund for de yngste
• 12:00 – Demonstrasjon av linarbeid
• 13:00 – Fortellerstund og brummerverksted
• 13:00 – Demonstrasjon av arbeid med ull
• 14:00 – Fortellerstund for de yngste
• 14:00 – Vi forteller om åkerlappene og hva vi dyrker
• 15:00 – Omvisning på gården

Totale aktiviteter hver dag i sommer: 8
Totale antall dager med sommerprogram: 54
Sum: 432 aktiviteter 

Høstprogram 17. august til 30. september:
• Mandag-fredag: Omvisning kl. 12, 13 og 14
• Lørdag- søndag: fortellerstund kl. 12 og 14 // omvisning kl. 

13 og 15

Sum aktiviteter 161

Senhøst 1. til 6. oktober
• Mandag-fredag: Omvisning kl. 13
• Lørdag- søndag: fortellerstund kl. 12 og 14 // omvisning kl. 

13 og 15

Sum aktiviteter: 13

Høstferie 7.-9. oktober
• kl. 11, gården åpner. Vi viser rundt 
• kl. 12, brummerverksted
• kl. 13, fortellerstund
• kl. 14, brummerverksted
• kl. 15, avslutnings omvisning for sesongen

Sum aktiviteter: 15

Andre aktiviteter på gården:
• Samefolkets dag. formidling og åpen gård
• Samisk måned, foredrag om det spirituelle Sápmi
• Arrangementer for juniorklubben hver andre uke  
• Avslutningskveld med Trondenes viking- og 

middelalderlag

ÅPNE ARRANGEMENT I MIDDELALDERGÅRDENARRANGEMENT I SØR-TROMS MUSEUM
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Ole Ottesastua
• Åpent på forespørsel
• Historisk vandring fra starten av juni og ut august

Grytøy Bygdetun
• Sommeråpent hver lørdag fra medio juni til medio august
• Besøk av elever fra Lundenes skole i mai og i august
• Historisk vandring fra starten av juni og ut august

Skjærstad Sildeoljefabrikk
• Digitalt foredrag om Sildeoljefabrikken av Tore Einar 

Johansen i april
• Åpent på forespørsel

Sandtorg Bygdetun
• Skoledag i august for elever ved Sørvik skole
• Historisk vandring fra starten av juni og ut august
• Kurs i taktekking i september
• Åpent på forespørsel alle dager

Borkenes Bygdetun
• Historisk vandring fra starten av juni og ut august

Hemmestad Brygge
• Sommeråpent tirsdag til søndag hele sommerferien
• Åpent for booking alle dager. Bare i september var det 

sju større grupper på omvisning på brygga
• En smak av Hemmestad i september – omvisning på 

museet med servering av lokalprodusert mat.

Skippergården
• Historisk vandring fra starten av juni til slutten av august
• Produksjon av ny utstilling
• Revisjon av gammel utstilling

Krambuvika bygdemuseum
• Sommeråpent hver søndag i sommerferien
• Kunstutstilling i sommersesongen

Salangen Bygdetun
• Kurs i tilstandsrapportering i november
• Åpent på forespørsel alle dager

Lundbrygga 
• Pedagogisk skoleopplegg til grunnskolen rundt 

utstillingen om Koftetradisjon i Sør-Troms. Fem klasser på 
omvisning i vintersesongen.

• Kurs i neverløyping 
• Sommeråpent tirsdag til søndag hele ferien med 

utstillingen «Forelsket og foraktet». 
• DKS – Forelsket og foraktet i september
• DKS – Salangsverket i oktober
• Kurs i tilstandsanalyse i november
• Foredrag “husmorvikaren” i samarbeid med Salangen 

historielag

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER VED BYGDETUN 

SEILASER

• Utlån av kunstverk til Finland, som en del av 
vandreutstillingen Nordic Outsider Craft, touring 
Exhibition

• Utlån av 5 kunstverk fra OA samling TS til Finland for den 
internasjonale vandreutstillingen «Destined for Creativity 
– ITE and Friends» 23.10.2020–7.3.2021, Hämeenlinna Art 
Museum, Finland

• Innlån av utstillingen «Nordic Outsider Craft», Galleri 
Nord-Norge, 30.11.2019 -10.01.2020

• 4 stk Seiltreninger, åpen for alle
• 5 stk Seilaser med en til syv overnatting for medlemmer 

og mannskap
• 4 stk kundeturer av ulik varighet
• 19 turer med Ungdomsprosjekt «Ungt Blod» av ulik 

varighet og innhold

INNLÅNTE OG UTLÅNTE TEMPORÆRE UTSTILLINGER 
OG EGENPRODUKSJONER

Utstilling ved Steinsland klyngetun i Tjeldsund.

Sandtorg bygdetun.

Skjærstad sildoljefabrik.

Skjærstad sildoljefabrik.

Samlingsgjenstander ved Steinsland klyngetun i Tjeldsund.Utstilling på Krambuvika i Lavangen.

Ole Ottesastua på Bjarkøy.
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Dato Sted Foredragets tittel Foredragsholder
Thon Hotell “De Nordlanske Ullvarefabrikker” Sigri Skjegstad Lockert

Digital kaffe og kunnskap: “Harstadkvinner under lupen” Sigri Skjegstad Lockert

UiT, Tromsø
«Harstad bys historie» til historiestudenter ved UiT Norges 
Arktiske Universitet avd Tromsø

Sigri Skjegstad Lockert

«I Ragnhild Kaarbøs fotspor», to byvandringer Sigri Skjegstad Lockert

“Rapportering og Norsk standard for tilstandsvurdering”.  
Kurs i tilstandsvurdering

Frode Hansen

09.01.20 Kritikersamtale: kunstkritikk og outsider art /outsider crafts
Ina Gravem Johansen, 
Svein I Pedersen, Simone 
Ritter og Arve Rød 

02.02.20 Kvæfjord kirke

«Samtale om den samiske historien i Kvæfjord – hvorfor 
forsvant det samiske, og hvordan har det påvirket 
menneske og samfunn» med ordfører Torbjørn Larsen, 
sametingspresident Aili Keskitalo og sogneprest Odd-Willy 
Johansen.

Tore Einar Johansen

19.02.20
Slottsfjellmuseet 
i Tønsberg

“Middelaldergården på Trondenes – Reenactment som 
metode for formidling av gården”

Mona Høydahl og 
Ingrid Moe

19.02.20
«Vinterlys», 
Tromsø

«Outsider Art: å bryte ned barrierer» Simone Ritter

25.02.20 Storsalen THS “From the Vikings to the age of oil”. For Visit Harstad Tore Einar Johansen

08.03.20 UiT, Harstad
“Harstadkvinner under radaren” 
Hovedtalen på kvinnedagen

Sigri Skjegstad Lockert

26.08.20 Storsalen THS
“Hålogalandsregionen – vekst, samarbeid og innovasjon” 
For Sparebank 68° Nord

Tore Einar Johansen

22.10.20
”Slottet”, 
Harstad

“Bygdeborgene i Harstad. Slottet – et kulturminne fra den 
dunkle eldre jernalderen”. For Norconsult

Tore Einar Johansen

19.12.20 Harstad kino
“Shotlandfamilien. Veien til Auschwitz” 
Innledning til filmen Den største forbrytelsen

Tore Einar Johansen

EGNE FOREDRAG I SØR-TROMS OG NORGE

REVISJON FASTE UTSTILLINGER OG TVERRFAGLIGE 
PROSJEKT

DIGITALE FOREDRAG (VISNINGSTALL)

Foredragets tittel Foredragsholder Antall visninger
Støypeform til pilgrimsmerke Mona Høydahl 55

Bjørnene i Folkeparken Mona Høydahl 1237

St. Hieronymus Mona Høydahl 43

Kofferten fra krigen Mona Høydahl 376

Trondenes kirkes adventskalender Mona Høydahl 88

Trondenes kirkes adventskalender Ingrid Moe 62

Seilet med sorte lapper. Om båtmodellen som har sorte 
lapper til minne om Petter Dass

Tore Einar Johansen 369

Andre verdenskrig. Fangeleiren for sovjetiske krigsfanger Tore Einar Johansen 435

Sildoljefabrikken på Skjærstad Tore Einar Johansen 124

Trondenes i vikingtiden – og seinere 
(Harstad Tidende: “Irene rundt omkring”)

Tore Einar Johansen og 
Mona Høydahl

283

Tregitteret i sakristiet i Trondenes kirke. 
Trondenes kirkes adventskalender

Tore Einar Johansen 108

I 2020 ble det utarbeidet eller påbegynt konsept og material for tre nye samlingspresentasjoner. På Trastad Samlinger 
revideres den faste galleriutstilling i anledning at vi i mai 2021 skal feire 25 årsjubileum for galleriet ved Paviljong 7. Ved 
Skippergården på Ibestad (Bild 58) er det utviklet en ny utstilling som åpner for publikum sommeren 2021. Arbeid med 
den tredje og mest omfattende fornyelsen ved Trondenes Historiske Senter fortsetter i 2021. To av fornyelsene omfatter 
aspekter av samisk historie i regionen. I felleskap utviklet tre av våre avdelinger et konsept for en serie med historiske 
seilaser i Tore Hunds kjølvann med museets vernede seilskute S/S Anna Rogde. Prosjektet er del av regionens bidrag på 
vei mot 1000 års-jubileet. Den første seilasen i serien (fra Bjarkøy til Egge) skulle gå av stabelen sommeren 2020 men måtte 
utsettes pga. koronasituasjonen. Seilasen er nå planlagt på nytt sommeren 2021 hvis smittevernsmittesituasjonen tillater 
det. 

Skippergården i Ibestad.

Kritikersamtale i utstilling Nordic Outsider Craft. Tore Einar Johanessen holder foredrag om Slottet bygdeborg.

FORMIDLING
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Filmkamera RCA 415 fra Sør-Troms Museums gjenstandssamling.

FOREDRAG I SERIEN «KAFFE OG KUNNSKAP» OG TRONDENESDAGER I 2020

Dato Besøk Foredragets tittel Foredragsholder
27.02.20 «Det samiske Harstad.» Kjell Erland Pedersen

02.04.20 Digitalt «Harstadkvinner under lupen» Sigri Skjegstad Lockert

28.10.20
Lunsjforedrag under Trondenesdagene:
Trosskiftet

Cecilia Gustavsen fra 
Slottsfjellsmuseet

01.10.20 Digitalt

Lunsjforedrag under Trondenesdagene:
Skip, kors og et esel – hva forteller kalkmaleriene i 
Trondenes kirke
Avlyst pga. covid19 situasjonen, men ble filmet

Susanne Kaun og 
Elisabeth Andersen fra 
NIKU

Tema Elever Lærere
DKS Koftetradisjon i Sør-Troms 25 4

Vikingtid på Ibestad 20 4

Sjøliv på Hemmestad 64 19

Folk i gamledager på Grytøy Bygdetun 55 6

Gammeldags skoledag i Sørvik 18 1

Byvandring om Harstad bys historie 15 2

DKS – Folk og handel på 1800-tallet
Avlyst pga. korona

DKS – Kald krig på Meløyvær Fort
Avlyst pga. korona

DKS – Forelsket og Foraktet Lundbrygga 25 2

DKS – Salangsverket 60 4

Historien om Salangsverket for studenter ved UiT 14 2

Kulturminnevandring på Slottet på Seljestad 45 2

DKS Steinalder 330 38

DKS Vikingtid 118 10

DKS «Forelsket og foraktet – norske jenter og tyske soldater» 69 3

Prøvegjennomgang Den skjulte kunsten 25 3

DKS turné Alle turnéer 2020 avlyst

Annet pedagogisk tilbud «La elva leve» utstilling 124 16

Juniorklubben middelaldergården 135 19

Trondenes kirke 63 7

MIddelaldergården 131 32

Pilgrimsvandring 55 6

Hovedutstilling og middelaldergård 209 13

Trykkeverksteder 45 7

Digital omvisning UiO 15 1

Omvisninger ved Trastad samlinger 77 9

Omvisninger i utstilling SAPMI 60 7

Den kulturelle spaserstokken Alle DKSS avlyst pga. korona

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD

I perioden med nedstenging og hjemmeskole har vi daglig lagt ut saker på sosiale medier og på nettsted med oppgaver 
om middelaldergården for barn og unge. Utover det har noen av våre DKS tilbud blitt gjennomført digitalt. Vi har publisert 
tekster og filmer på nettsted, museets youtube kanal og i sosiale medier om samlingene, Outsider Art kunstnere eller 
kulturarv. Våre ansatte har holdt digitale foredrag om flere tema relatert til regionen og om gjenstander fra samlingen og i 
våre utstillinger.

Det er med suksess gjennomført digital omvisning i Trastad samlingers museumsavdeling via Zoom for 
mastergradsstudenter i kulturarv og museologi ved UiO med etterfølgende seminar.

ANNEN DIGITAL FORMIDLING
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Vi tilbyr til vanlig fem produksjoner i 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)
• Skipsvertshistorie 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 har vært knyttet til 
mål i Kunnskapsløftet, men det arbeides nå med å se disse 
produksjonene i forhold til målene i Fagfornyelsen. 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.

På grunn av Covid-19 situasjonen ble DKS 2. verdenskrig 
for ungdomstrinnet gjennomført som et digitalt tilbud. 
Dette gjaldt også for DKS vikingtid for mellomtrinnet. 
Produksjonen «Forelsket og foraktet- norske kvinner 
og tyske soldater» ble vist for noen få klasser før 
nedstengingen i mars. «Skipsverftshistorie i Harstad» 
ble avlyst på grunn av smittesituasjonen i Harstad på 
daværende tidspunkt.

For tredje året 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.

På middelaldergården har juniorklubben vært i drift et år. 
Dette er et tilbud for barn i alderen 9-12 år. Gruppa møtes 
annen hver tirsdag for å delta i aktiviteter knyttet til livet på 
middelaldergården. På grunn av smittesituasjonen har en 
del av disse treffene dessverre blitt avlyst.

I perioden med nedstenging og hjemmeskole la vi daglig 
ut stoff på Facebook om livet på middelaldergården. 
Målgruppen var barn og unge.

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. 
Middelaldergården er spesielt egnet for slike besøk. 
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 i år ikke gjennomført noen opplegg i den 
Kulturelle Spaserstokken på grunn av den pågående 
smittesituasjonen. I stedet delte vi ut bøker med nordnorske 
eventyr og sagn til alle sykehjemmene i kommunen. Vi 
har også deltatt i ChurchLab i forbindelse med festivalen 
Trondenesdagene. Dette er en del av prosjektet 
Connectivity Room Project, et åpent forskningsprosjekt 
organisert av Artful Dementia Research Lab ved UIT. 
Prosjektet som skal fremme kulturopplevelser for demente.

Det planlagte samarbeidet med filmfestivalen AMIFF ble 
utsatt til 2021. Da blir det byvandring og filmvisning av 
«Bygging av håndverkerens hus».

FORMIDLING TRONDENES HISTORISKE SENTER 
OG MIDDELALDERGÅRDEN

Formidling under pilgrimsvandring på Trondenes.

Formidling under pilgrimsvandring på Trondenes.

Juniorklubb på Trondenes middealdergård.

I 2020 hadde vi som mange andre museum færre 
besøkende enn planlagt grunnet avlyste utstillinger, 
pedagogiske formidlingsopplegg og arrangement. 
Samtidig så også vi samme trend som andre museer 
i regionen: økt individuelt besøk av nordmenn i 
sommersesongen.

I tillegg har vi i 2020 hatt flere besøkende med tilknytning 
til Trastad Gård enn i fjor. Enten som tidligere beboere, 
eller som tidligere ansatte. Vi opplever at det for dem er 
viktig at en del av institusjonen Trastad Gård består, at 
samlingene blir tatt vare på og historiene fortalt. Slike besøk 
gir tidligere ansatte en mulighet til å formidle sin historie til 
familie og venner, og autentisiteten i vår museumsavdeling 
gir en mulighet til også å huske de små tingene man kunne 
oppleve i en ellers hektisk arbeidsdag på institusjonen. 
For tidligere beboere er det å komme tilbake til Paviljong 
7 både sårt og fint. De får muligheten til å fortelle og vise 
frem sin egen livshistorie for de som står dem nær i dag 
og vi opplever at både vernepleiere, familie og venner 
får en ny forståelse for utviklingen av omsorg for psykisk 
utviklingshemmede. Ikke minst ser vi en økt forståelse for 
hvor viktig Trastad Gårds kunstfaglige tilnærming var for 
beboerne.

Den delen av vår virksomhet som omfatter immateriell 
kulturarv er i hovedsak de kunstfaglige teknikker og 
metoder vi formidler. Dette gjør vi gjennom pedagogiske 
formidlingsopplegg for grupper i alle aldre. Dette året har 
vi dessverre ikke fått gjennomført vårt årlige DKS-program 
«Mine spor i verden» som formidler Outsider Art med 
skulpturproduksjon basert på gjenbruk og transformasjon, 
men har fått inn Trykkeverksted som DKS for alle 7. trinn 
fra Harstad Kommune og det ble besluttet en permanent 
ordning for DKS opplegg hos Trastad Samlinger Harstad 
skolene (1. -7. trinn).

Trykkeverksted er et grafikkurs hvor elevene får lære å lage 
linoleumstrykk på Trastad Samlinger. I forkant får de lære 
kort om historikken til institusjonen og mer spesifikt om 
kunstproduksjonen som foregikk her. Besøket i galleriet gir 
inspirasjon og viser hvordan linoleumstrykk ble brukt som 
metode og hvilke resultater det gav. Linoleumstrykk læres 
ikke bort ved alle skoler og vi opplever at vi bidrar til å holde 
kunnskap om teknikken ved like. Vi lærer bort en teknikk, 
men båndlegger ikke deltagerne og lar dem forme fritt som 
var tradisjon ved Trastad Gård.

En annen kunstfaglig tradisjon ved Trastad Gård 
holdes også i hevd gjennom alle våre kunstfaglige 
formidlingsprogrammer, sterkt knyttet til Outsider Arts 
egenart som ufaglært kunst. Vi holder fast ved prinsippet 
om at kunst kan produseres uten kunstfaglig utdanning og 
fortsatt bli betraktet som profesjonell kunst. Hos oss kan 
man lage kunst og lære metoder og teknikker, men man 
får alltid forme fritt. Dette er et aspekt som vektlegges 
ved formidling i vårt galleri og som øker nysgjerrighet 
og bevissthet rundt Outsider Art. Det ble med suksess 
gjennomført digital omvisning i museums avdelinger via 
Zoom for mastergradsstudenter i kulturarv og museologi 
ved UiO med etterfølgende seminar. 

FORMIDLING TRASTAD SAMLINGER

Formidling Trastad samlinger.

Formidlingsverksted ved Trastad samlinger.



40 41ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

I 2020 ble det mindre antall seiltreninger som var 
åpen for alle pga. korona, allikevel kunne vi tilby fire 
treningsøkter. I tillegg ble det gjennomført fem seilaser 
med venneforeningen. Den største formidlingssatsingen 
for Anna Rogde er ungdomsprosjektet «Ungt Blod». Det ble 
gjennomført 19 turer av ulik varighet og innhold. 

Målet for regionmuseet har vært å få publikum ut til 
anleggene. Tilbud om omvisning eller pedagogiske 
opplegg er sendt ut til både barnehager og skoler 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. Vårt tilbud av DKSS-turneer måtte vi 
dessverre avlyse i år pga. koronarestriksjonene.

Alle våre anlegg, unntatt Skippergården og Meløyvær 
som begge er under restaurering, har vært åpne for 
booking i 2020. Besøkende har fått bl.a. et innblikk i 
fiskerbondesamfunnet, industriell revolusjon og ble tilbudt 
historiske byvandringer.

Vår formidler Sigri Lockert har vært veldig aktiv med digitale 
tilbud som foredrag og fortellinger i nedstengingsperioden. 
Sammen med konservator Lene Hansen har hun 
utarbeidet historiske vandringer i nesten alle kommuner, et 
utendørstilbud med hensyn til smittevern.

FORMIDLING ANNA ROGDE FORMIDLING REGIONMUSEUM

Ungt blod på Anna Rogde.

Fomidlingsutstilling Forelsket og foraktet ved Lundbrygga i 
Sjøvegan.

Skoleklasse på besøk på Sandtorg bygdetun i Sørvik.

Ungt blod på Anna Rogde.

Omvisning Hemmestad brygge i Kvæfjord. Hemmestad brygge omvisning.

Det er også i 2020 blitt utført et betydelig antall timer 
frivillig arbeid i vår virksomhet. Dessverre følges ikke 
timeregistrering godt nok opp over alt. Dette gjør at bildet 
ikke er komplett. Til sammen er det registrert 1774 timer, men 
tallet er nok en god del høyere. 

Trondenes Historiske Senter
• Fototreff: rundt 40 timer, bare ett treff ble avholdt før 

nedstenging
• Stig Svenning (revisjon av eldre registreringer i 

fotosamling): 300 arbeidstimer
• Soroptimistene: 152

Anna Rogdes Venner:
• 1282 timer (vedlikehold, mannskap og 70 timer 

styrearbeid)

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

m.m. ved Hemmestad Brygge
• Krambuvika museumslag – drift og vedlikehold 

krambuvika, arrangementer
• Salangen Historielag – arrangementer
• Per Dahlberg – befaringer, guiding, 

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

Det er ikke gjort timeregistrering for frivillig arbeid knyttet til 
arbeid og arrangementer i 2020.

FRIVILLIGHET

Frivillige Sør Optimister sørger hvert år for frodig blomsterhage 
ved museum.
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NØKKELTALL 2017 2018 2019 2020

Likviditet      

Andel personalkost  56,03% 50,92% 45,96% 50,49%

Arbeidskapital 5.877.933,- -4.662.651,- 572.881,- 270.787,-

Likviditetsgrad 1 3,13 0,60 1,11 1,04

Soliditet      

Egenkapitalandel  29,51% 29,93% 33,67% 33,99%

Lønnsomhet     

Totalkapitalrentabilitet 3,23% 1,97% 1,10% 2,55%

Egenkapitalrentabilitet 7,24% 3,02% -0,5% 4,59%

Resultatgrad 4,26% 2,39% 1,08% 2,44%

ØKONOMISKE NØKKELTALL 

ØKONOMI

TILSKUDDSYTERE KRONER PROSENT

Kulturdepartement 11.760.000,- 58,8%

Troms fylkeskommune 4.675.000,- 23,4%

Kommuner i Sør-Troms 3.568.864,- 17,8%

Total 19.323.936,- 100%

FASTE TILSKUDD

PROSJEKT, ANDRE TILSKUDD OG EGENINNTEKT  KRONER PROSENTANDEL 
(AVRUNDET) 

Nordnorsk Kulturavtale 447.800,- 4,4%

Gaver 38.700,- 0,4%

Andre tilskudd 6.727.095,- 65,6%

Salg og leieinntekter 3.039.334,- 29,6%

Total 10.252.929,- 100 %  

ANDRE TILSKUDD, PROSJEKTMIDLER OG EGENINNTEKT 

TOTALE INNTEKTER KRONER PROSENTANDEL 
AVRUNDET

Faste tilskudd 20.003.864,- 66,1%

Andre tilskudd og prosjektmidler  7.213.595,- 23,8%

Salg og leieinntekter 3.039.334,- 10,1%

Totale inntekter  30.256.793,- 100 %  

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

  NOTE 2020 2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 2 757 446 5 287 301

Annen driftsinntekt 1 27 499 347 25 837 936

Sum driftsinntekter 30 256 793 31 125 236

Driftskostnader

Varekostnad 719 833 1 136 597

Lønnskostnad 2 14 959 248 14 176 110

Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 679 334 594 435

Annen driftskostnad 2 13 275 473 15 012 851

Sum driftskostnader 29 633 924 30 919 993

DRIFTSRESULTAT 622 868 205 244

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 87 150 131 784

Annen finansinntekt 27 605 0

Sum finansinntekter 114 755 131 784

Finanskostnader

Annen rentekostnad 287 429 384 846

Annen finanskostnad 0 253

Sum finanskostnader 287 429 385 099

NETTO FINANSPOSTER (172 674) (253 314)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 450 194 (48 071)

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 450 194 (48 071)

ÅRSRESULTAT 450 194 (48 071)

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 450 194 (48 071)

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 450 194 (48 071)
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EIENDELER NOTE 31.12.2020 31.12.2019

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 21 642 000 21 990 206

Maskiner og anlegg 3 150 000 0

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 1 020 000 804 000

Sum varige driftsmidler 22 812 000 22 794 206

SUM ANLEGGSMIDLER 22 812 000 22 794 206

OMLØPSMIDLER

Varer 507 118 448 333

Fordringer

Kundefordringer 184 925 948 578

Andre fordringer 5 2 975 468 888 139

Sum fordringer 3 160 394 1 836 717

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 046 017 3 385 751

SUM OMLØPSMIDLER 6 713 529 5 670 801

SUM EIENDELER 29 525 529 28 465 006

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 740 000 740 000

Sum innskutt egenkapital 740 000 740 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 9 295 580 8 845 387

Sum opptjent egenkapital 9 295 5850 8 845 387

SUM EGENKAPITAL 10 035 580 9 585 387

BALANSE PR. 31.12.2020 BALANSE PR. 31.12.2020

GJELD NOTE 31.12.2020 31.12.2019

LANGSIKTIG GJELD

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 1 4 534 207 4 754 040

Sum avsetning for forpliktelser 4 534 207 4 754 040

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 512 501 9 027 659

Sum annen langsiktig gjeld 8 512 501 9 027 659

SUM LANGSIKTIG GJELD 13 046 708 13 781 700

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 876 000 1 041 597

Skyldig offentlige avgifter 662 268 615 009

Annen kortsiktig gjeld 4 4 904 972 3 441 315

SUM KORTSIKTIG GJELD 6 443 240 5 097 920

SUM GJELD 19 489 948 18 879 620

Sum egenkapital og gjeld 29 525 529 28 465 006
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NOTE 1 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

Tilskudd 2020 2019

Fylkestilskudd 4 675 000 4 655 000 

Nord-Norsk Kulturavtale 447 800 434 300 

Kommunale tilskudd 3 568 864 3 943 936 

Statlig tilskudd 11 760 000 10 725 000 

Annet tilskudd fylke-prosjekt 63 676 950 230 

Annet tilskudd kommuneprosjekt 250 012 35 393 

Annet tilskudd stat / gaveforster 4 080 065 2 543 905 

Prosjektmidler 2 101 839 1 450 626 

Lønnstilskudd 41 503 197 835 

Investeringstilskudd bygg 190 000 190 000

Sum tilskudd 27 178 756 25 126 225 

NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD

Lønn og andre godtgjørelser
Funksjonen daglig leder 842 979*
Styremedlemmer 0**
Revisjonshonorar 60 000
Annen godtgjørelse til revisor 14 370

*Daglig leder fordelsbeskaltes for fri telefon.
**Styret har gjennom eget styrevedtak besluttet a si fra seg styrehonorar for 2020.

Stiftelsen har ikke ytt Iån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte.

I løpet av regnskapsåret er det aktivert lønnskostnader til prosjekt “Allmenninger” på ca. kr 626 000.

Stiftelsen har i løpet av regnskapsaret hatt 8,6 % sykefravær.
Stiftelsen har hatt 27 årsverk i regnskapsåret.

Stiftelsen praktiserer likhet for ansatte og søkere til stillinger på alle nivåer i selskapet, uansett kjønn. På samme måte skal 
avlønning gjenspeile stillingsinnhold og kvalifikasjoner uavhengig av kjønn.

Vi mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, 
hudfarge, språk, religion eller livssyn.

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 32 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for ca. kr 1,7 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.

NOTER 2020

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 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 24 895 303 420 363 3 079 136 28 394 802 

+ Tilgang 2 096 434 161 900 349 000 2 607 334 

- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 26 991 737 582 263 3 428 136 31 002 136 

Akk. av/nedskr. pr 1/1 4 815 303 420 363 2 275136 7 510 802 

+ Ordinære avskrivninger 534 434 11 900 133 000 679 334 

+ 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 5 349 737 432 263 2 408 136 8 190 136 

Balanseført verdi pr 31/12 21 642 000 150 000 1 020 000 22 812 000

Prosentsats for ord.avskr 2-2 20-33 6-100

NOTE 4 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Ved fusjon mellom stiftelsen og Trastad Samlinger er eiendom pa 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 tii Stiftelsen UNI, 
og dersom skuta selges innen desember 2021 vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 45 000 til Sliftelsen 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 som forventes ferdigstillt 
sommeren 2021, men deler av prosjektet er ferdigstilt og inngår i stiftelsens driftsmidler. Deler av prosjektet har stiftelsen 
mottatt prosjektmidler for, og disse midlene er nå resultatført i regnskapet og vises som avgang i driftsmiddelsoversikten.

Det er avsatt et vesentlig beløp av prosjektmidler som var beregnet til prosjekter som skulle utføres i 2020, men på grunn av 
pandemien så er disse prosjektene utsatt til 2021.

NOTE 5 - ANDRE FORDRINGER

Andre fordringer består i hovedsak av bekreftede tilskudd som ikke er mottatt enda. 

NOTE 6 - ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL

 Selskapskapital Annen egenkapital Sum

Pr 1.1 740 000 8 845 387 9 585 387 

Tilført fra årsresultat   450 194 450 194 

Pr 31.12 740 000 9 295 580 10 035 580

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