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Stiftelsen Sør-Troms Museum er museet for Sør-Troms, og omfatter 
kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen og 
Salangen. Museet arbeider for vern og formidling av kunst og kultur i 
kommunene, og har fire avdelinger: Trondenes Historiske Senter inkl. 
Trondenes Middelaldergård, Regionmuseet, Trastad Samlinger og 
S/S Anna Rogde.

I tillegg til museets administrasjons- og utstillingsbygg 
har museet ansvar for 47 antikvariske bygg, 55 båter 
på land, et flytende vernede seilskip og en omfattende 
samling med over 26 000 kunstverk / kunsthandverk, 
rundt 21 000 kulturhistoriske gjenstander og over 
60 000 fotografier og 10 000 kart- og tegninger. Museet 
forvalter arkiv / kildesamlinger (nesten 250 arkiver, 200 
hyllemeter), ett teknisk-industrielt anlegg og 200 dekar 
kulturlandskap.

Også i 2021 ble museets virksomhet betydelig påvirket 
av koronapandemien med nedstengning og innskren-
kinger. Den største delen av året måtte alle større plan-
lagte arrangementer, utstillinger og flere DKS produk-
sjoner avlyses pga. nasjonale føringer og smittevern. 
For å opprettholde tilbud for publikum ble det mye bruk 
av digitale plattformer, utearealer og kulturlandskap 

samt en betydelig økning i antall av arrangementer 
og omvisinger på alle anlegg. Bare på middelalder-
gården ble det gjennomført 428 arrangementer for å 
ivareta formidling ovenfor besøkende i mindre grupper. 
Det har vært veldig krevende for museets ansatte og 
fortjener stor ros.

Etter den positive jevnlig økningen i publikumstall til og 
med 2019 har museet også i 2021 rundt 60 % mindre 
besøkende i forhold til siste normalår 2019. Dette 
skyldes igjen diverse nedstenginger og uteblivelse av 
internasjonale turister for nesten hele året som til vanlig 
utgjør den største andelen av museets publikum. Dette 
har resultert i betydelig redusert egeninntekt som ble 
delvis kompensert av veldig nøkterne driftskostnader,  
og gjennom ekstratilskudd fra Kulturdepartement for å 
dekke deler av inntektstapet.

Museet har jobbet mye med samlingsarbeid og til-
gjengeliggjøring på digitalt museum. Innredning og 
innflytting på fellesmagasin på Elvenes fortsetter, og 
deler av magasinhallen ble forberedt for utbygging 
med mesanin og arbeidsrom. Stavkirka har kommet 
opp på middelaldergården og nytt formidlingsopplegg 
forteller om byggeteknikker i middelalderen og kirke-
historie på Trondenes. I løpet av 2021 har museet åpnet 
tre nye utstillinger, bl.a. en hel ny samlingsutstilling 
med Outsider Art i anledning av Trastad Samlinger sitt 
25-årsjubileum. På Anna Rogde har museet fått mye 
oppmerksomhet for ungdomsprosjektet «Ungt blod for 
gammel dame» som kombinerer maritim kunnskap, 
aktivt fartøyvern, kysthistorie og seiling av et flytende 
kulturminne. Museet satser stadig på bygningsvern og 
har et godt samarbeid med Sametinget for restaure-
ringsprosjekter.

I 2021 har museet tatt over ansvar for tidsskriftet 
Håløygminne som ble etablert av Hans Eidnes (1887-
1962) i 1920. Det var det første tidsskriftet som konsen-
trerte seg om nordnorsk lokalhistorie og var lenge det 
eneste innenfor dette feltet. Hovedoppgaven til tids-
skriftet har i alle årene vært å jobbe for bevaring og 
bevisstgjøring av nordnorsk egenart, historie og kultur. 
Allerede i 2019 kunne man vise til 100 årganger med 
lokalhistorisk stoff. Etter Hans Eidnes ble Asbjørn Eidnes 
(1921-2009) redaktør og senere Vidkunn Eidnes (f. 1932). 
Norges eldste lokalhistoriske tidsskrift har en viktig 

Stavkirka på middelaldergården. Formidling byggeteknikk på middealdergården under montering av stavkirka.

Håløygminne.
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posisjon hos landsdelens historikere og andre historie-
interesserte.

En stor begivenhet i 2021 var at det enestående kultur-
landskapet «Historiske Trondenes» ble fredet av  
Riksantikvaren med stor mottakelse på museet og 
seremoni i Trondenes kirke.

Museet satser på mangfold og inkludering i all sin virk-
somhet. Flaggskipet er Trastad Samlinger og Nasjonalt 
Senter for Outsider Art. Den innovative måten Trastad 
Samlinger presenterer og vektlegger Outsider Art som 
fullverdig og likestilt kunstart, manifesterer et tanke-
sett som er unikt så vel nasjonalt som internasjonalt. 
Gjennom utstillingsvirksomhet og forvaltning støtter 
vi Outsider Art kunstnere som ofte har et stort behov 
for oppfølging. Vi har blant annet bistått Outsider Art 
kunstnere Wenche Nilsen og Oddleif Bang som har blitt 
valgt ut til å delta i Nasjonalmuseets åpningsutstilling 
med søknader og avtaler samt innhenting av verk, 
transport og løpende kontakt. Det er utrolig viktig å sikre 
at Outsider Art kunstnerne ivaretas iht sitt kunstnerskap, 
samt synliggjøre kunsten deres, slik at man kan skape 
en mer mangfoldig, demokratisk og inkluderende kunst 
og kultursektor.

Vi opplever fortsatt at der er en vei å gå når det  
kommer til mangfold i kultursektor. Som man kan se i 
flere mangfold initiativer bl.a. i Kulturrådets forprosjekt- 
rapport, «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfolds-
arbeid» (Ogundip, Eikemo Sande & Aslaksen, 2020) så 
blir det i henhold til visuell kunst og funksjonsnedset-
telse ofte bare satt søkelys på muligheten for å delta 
som publikum og ikke muligheten til å skinne selv som 
skapende billedkunstnere. Her er det fortsatt en vei å 
gå for å bevisstgjøre mangfoldsarbeidere om hvordan 
det må jobbes med inkludering i kunstsektor.

Sør-Troms Museum tilbyr flere målrettete formidlings- 
opplegg til brukere med særskilte behov, dement-
grupper, utviklingshemmede og synshemmede i de 
fleste arenaer. Vi tilrettelegger for at elevene ha jevnlig 
kontakt med museet gjennom hele sitt skoleløp og har 
opplegg for kursdeltakere i voksenopplæring. Våre  
formidlere er underveis med å utvikle et nytt DKSS til-
bud hvor det lages minnekasser med gjenstander 
 for utlån til sykehjemmene. Kassene vil inneholde 
gjenstander som representerer ulike sider ved livet i en 
bestemt periode. Vi har foreløpig tatt utgangspunkt i 
50-60 tallet. Den første kassen blir «Minnekasse- 
hverdagsliv». Her vil det være gjenstander, foto og et 
hefte med utfyllende informasjon og forslag til aktivi-
teter. Målet er å vekke minner hos de eldre. Sykehjem-
mene kan velge å lage en mini-utstilling i samarbeid 
med museet. Vi kan også bidra med korte foredrag og 
muntlige fortellinger knyttet til minnekassene. Utvikling 
av disse kassene gjøres i samarbeid med demens- 
koordinator og kulturarbeider i kommunene.

De siste årene har museets avdelinger Trondenes  
Historiske Senter og Trastad Samlinger blitt to av 
hovedbidragsytere til Sami mánnu / samisk måned i 
Harstad og Kvæfjord kommune som har utviklet seg til 
et av de største markeringer rundt samenes nasjonal-
dag. Dette ikke minst takket våre utstillinger som løfter 
fram samisk samtidskunst. I 2021 var det på grunn av 
nedstenginger og korona restriksjoner dessverre ikke 
mulig å vise nye utstillinger. I stedet hadde vi en hel 
måned digital formidling av samisk kunst og kultur- 
historie i sosiale mediene.

Over hele sommer viste vi utstillingen «Tråder mellom 
oss» i samarbeid med Harstad biblioteket og  
Várdobáiki samisk senter som presenterte handarbeid 
og kunsthandverk laget av afghanske, samiske og  
norske deltakere på Trondenes Historiske Senter.

Utdeling av diplomer for fredet kulturlandskap ved Trondenes.

Feiring av fredning Trondenes kulturlandskap på THS.

Verk fra Trastads Outsider Art samling.

Diplomutdeling for fredet kulturlandsakp ved Trondenes.
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Trastad Samlinger
I 2021 har vi fornyet Trastad Samlinger med ny 
hovedutstilling i galleriet, nytt entrelokale for 
publikum og et nytt konferanserom.

I anledning 25-årsjubileum for kunstgalleri ved Trastad Samlinger / Nasjonalt 
Senter for Outsider Art la hovedfokus i 2021 på et omfattende oppdatert utstil-
lingsdesign for en ny faste samlingsutstilling ved Trastad Samlinger / Nasjonalt 
Senter for Outsider Art. Det blir utviklet et nytt konsept og presentasjonsform. 
Den enestående kreative virksomheten ved den tidligere institusjonen Trastad 
Gård og museets arbeid med Outsider Art ble satt i en nasjonal sammenheng 
og visuell presentert ved en tidslinje under temaet: Historikken til Norsk Outsider 
Art. Dette inkluderte en intensiv forskning i historisk materiale med særlig fokus 
på kunstnerisk virksomhet så langt tilbake som 1960-tallet.

Konsept og design til selve kunstutstillingen legger vekt på å vise fram de 
beste verk fra samlingen. Kunstutstillingen inkluderer nå en historisk del med 
presentasjon av kunstverk fra Trastadkunstnerne og en utstilling av kunstverk 
fra aktuelle OA kunstnere – nasjonale og internasjonale. Alle CV og formid-
lingstekstene ble oppdatert. I utstillingen blir det vist ni kvinnelige kunstnere og 
elleve mannlige kunstnere.

Dessuten legger det nye utstillingskonseptet til rette for muligheten til å vise 
aktuelle temporære utstillinger ved et ekstra visningsrom i galleriet. Side- 
magasinet med keramikkutstillingen er også blitt fornyet gjennom tekster og 
tilgang.

Det blir også fornyed trappeoppgangen til galleriet med nytt tidsriktig design 
som står i sammenheng med utstillingsdesign til entre og hovedutstillingen i 
galleri delen og utstillingen i museumsdelen.

Den nye hovedutstillingen og publikumsfoaje ble åpnet på 25-årsjubileums-
dagen den 27. mai 2021. Utstillingen framstår i dag moderne, med tidsaktuelt 
fokus og med mer plass for publikum og omvisninger.

Ny samlingsutstilling på Trastad Samlinger.

Herleik Kristiansen i den nye samlingsutstilling.

Blikk inn i den nye samlingsutstilling på Trastad Samlinger.

Jordan MacLachlan, «Tilskuere ser Marius the giraffe i København Zoo», 2015Montering av den nye samlingsutstillingen på Trastad.
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Preus Museum - Trastad Samlinger - Ny Ung Kunst
I 2021 fikk vi endelig gjennomført vårt samarbeidsprosjekt med Preus Museum. 
Prosjektet Tid, sted, rom er utarbeidet av Preus Museum og skal være en ny 
metode for samfunnsdokumentasjon gjennom fotografi og tekst. Målgruppen 
for prosjektet er grupper i samfunnet som sjeldent eller aldri blir en del av  
samfunnsdokumentasjonen. Formålet med samarbeidet har vært at  
Trastad Samlinger (blant flere andre museer) har testet metoden. Vi valgte 
å gjennomføre prosjektet som et NUK-bidrag i samarbeid med Festspillene i 
Nord-Norge. I juni deltok tre ungdommer, samt to unge voksne med behov for 
særskilt tilrettelegging i vårt prosjekt. I løpet av fem dager ble det produsert 
over 1 000 fotografier og flere timer med video gjennom forskjellige oppgaver 
med forskjellige tema. Prosjektet ble avsluttet med en utstilling med utvalgt 
materiale i Bysenteret i Harstad. Materialet som ble produsert er nå en del av 
samlingen til Trastad Samlinger, som samfunnsdokumentasjon. Prosjektet er 
tenkt videreført på NUK i 2022 sammen med Preus Museum, samt at Trastad 
Samlinger vil gjennomføre det også med deltakere lokalt i Kvæfjord.

Trastad Samlinger hos Várdobáiki
Siden 2020 har vi samarbeidet med Várdobáiki samisk senter for å produsere 
en samisk Outsider Art utstilling med katalog. Utstillingen måtte flyttes på flere 
ganger på grunn av covid-19, men ble åpnet 17. november. For katalogen ble 
det bevilget midler gjennom Stiftelsen Fritt Ord, og disse ble satt av til trykk. 
Sammen med Várdobáiki produserte vi innhold, design og oversetting til 
engelsk og samisk. Utstillingen er tenkt som en vandreutstilling som skal  
planlegges i 2022.

Andre samarbeid
Vi har i 2021 satset på å styrke samarbeidet med andre lokale aktører. Før 
åpningen av nytt galleri i mai arrangerte vi kreativt verksted for brukere av 
Humana omsorg og helse. Dette ble gjennomført for å undersøke om det er 
grunnlag for å samarbeide ytterlige gjennom enten en fast ordning hvor de 
kan benytte verkstedet vårt eller andre arrangement. I ettertid er det blitt ytret 
et sterkt ønske om å fortsette i en eller annen form, ettersom flere brukere  
savner å jobbe og utfolde seg kreativt. Humana er en av kandidatene til å bli 
med i neste gjennomføring av prosjektet Tid, Sted, Rom. Vi har også 
samarbeidet med Kvæfjord Frivilligsentral om å søke midler til ungdoms-
arrangement. Sentralen har opprettet Kjellern, som er ungdommenes del av 
sentralen, og vi ville veldig gjerne tilby ungdommene et gratis arrangement 
hvor de kunne lage julegaver. Sparebankstiftelsen gjorde det mulig å sørge 
for at de fikk Trykkeverksted på Trastad Samlinger, med alt av utstyr til trykk og 
rammer ferdig betalt.

Turisme
Vi hadde i november besøk fra Grand Circle Corporation som undersøkte 
muligheten for besøk og omvisning ved Trastad Samlinger som opplevelse 
for sine cruise-turister. I tillegg er vi med i et prosjekt med Visit Harstad som et 
av besøkspunktene ved en kommende opplevelsesrute i Harstad, Kvæfjord 
og Øyriket. Samtidig jobber Kvæfjord Næringslivsforening med overtakelse av 
Visit Kvæfjord, for å lage ny nettside og konsept. Selv om Covid-19 har ført til 
færre turister i både 2020 og 2021 er året benyttet til å bygge opp igjen og øke 
besøkstallene. Samtidig som at gruppebesøk har avtatt har også i 2021 antal-
let enkeltbesøkende økt, og vi utvidet derfor sommersesongen med noen uker.

Ny Ung Kunst.

Åpning av utstilling ved Vardobaiki.

NUK.
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Byggene på gården er utført etter grundige studier av middelalderens 
byggeskikk, og er utført med tidsriktige materialer, verktøy og metoder. 
Tilnærmingen i vårt arbeid setter kompetansen i høysetet og vi søker hele 
tiden å basere vårt arbeid på forskningsbasert metoder. I samarbeidet 
med NTNU, dendroøkolog, handverkstipendiater, verktøysmeder og andre 
tradisjonshandverkere har vi muliggjort et unikt prosjekt som har bidratt til å 
løfte kompetansen på tradisjonshandverk, og middelalderens byggeskikk.

Regionmuseet og bygningsvern

Stavkirka monteres på middelaldergården. Øksespur på stavkirka.Stavkirka monteres på middelaldergården.

Tjæring av stavkirka.

Under sommersesongen 2021 har vi reist 
stavkirka på Trondenes Middelaldergård, det 
er en utrolig opplevelse å se et bygg som kan 
bli stående i tusen år komme på plass hos 
oss. Selveste byggeprosess, formidling av 
tradisjonelle håndverksteknikker og fortellingen 
om kirkene på Trondenes ble mottatt med stor 
interesse av publikum.
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Utstilling på Skippergården monteres.

Nytt torvtak for Peder Krok løa på Borri i Tjeldsund kommune.

Museet nyter godt av den store kompetansen vi har utviklet innen 
bygningsvern. Vår kunnskap blir stadig etterspurt av private og offentlige 
eiere. I september var museets handverkere i arbeid på Borri ved 
Skoddebergvannet i Tjeldsund kommune, der Peder Krok løa fikk nytt tak, 
med bjørkeris, never og torv etter lokal skikk. Torvholdskrokene ble smidd 
etter modell fra Sør-Troms, av «hussmeden» vår Dag Einar Stenseth. 
Restaureringsprosjektet er finansiert av Sametinget.

Vi holder også flere kurs gjennom året i gamle byggeteknikker, bl.a. kurs 
i tekking av tak med never og torv som ble gjennomført på Salangen 
Bygdetun. Her fikk stabburet nytt tak med hjelp fra ivrige kursdeltagere fra 
hele Sør-Troms, under kyndig veiledning fra Magne Kleveland. Stabburet er et 
fredet samisk kulturminne og kurset arrangeres i samarbeid med Sametinget.

På Ibestad kunne vi etter år med restaurering og oppussing endelig åpne 
Skippergården igjen med ny utstilling i første etasje. Vi har innredet en 
gammel skolestue, gjenskapt kjøkkenet, finstua og «havrommet» fra den 
gamle utstillingen, samt laget et rom med håndarbeidsgjenstander og 
kjøkkenartikler. I tillegg ble det laget en utstilling om Skippergårdens historie, 
middelalderkirka og byggene i området rundt.

På Lundbrygga i Sjøvegan feiret vi Salangen kommunes 150-årsjubileum 
med ny utstilling. 1. juli 1871 ble Salangen skilt ut fra Ibestad og ble en egen 
kommune. Fra da av har Salangen stått på egne bein. Utstilling ble til i 
samarbeid med Salangen fotoklubb og presenterte fotografier fra Salangen, 
tatt i løpet av de siste 100 årene.

Avdelingen jobber som sentrale samlingsforvaltning for hele Sør-Troms  
Museum og sørger for fortløpende videreutviklingen av museets felles-
magasin på Elvenes. Deler av finansieringen av mesanin og arbeidsrom har 
fått tilsagn fra UNI stiftelsen, noe som betyr at disse tiltakene vil bli realisert i 
2022.

Kurs i torvtaktekking ved Salangen Bygdetun.
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Våre tilbud på Trondenes favner fra bronsealder, til vikingtid 
og middelalder og løfter særlig fram den «vonde historien» 
om sovjetiske krigsfangenes skjebne og tvangsflyktningene 
fra Finnmark som bodde på stedet fra 1946–1951. Vi tør si at 
vår formidling har bidratt til å aktualisere det enestående 
kulturlandskap på Trondenes som i 2021 ble fredet av Riksantikvaren.

Trondenes Historiske Senter og Middelaldergård Et fokusområde på Trondenes er den mektige Bjarkøy- 
ætta og deres innflytelse på hendelsene på  
Stiklestad. Vi forteller historien om slaget på Stiklestad 
sett fra den spisse enden av spydet som fant veien 
under ringbrynja til Olav Haraldsson. Vi belyser det 
nasjonale dramaet sett fra nord, sett fra Olavs bane-
mann Tore Hund sitt perspektiv. Som i årene før har vi 
formidlet vikingehistorien til neste 12 000 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 viking- 
attraksjonen nord for Borg og utgjør uten sammen- 
ligning det største fagmiljøet knyttet til vikingetid i 
regionen.

Museet er del av både styrings- og prosjektgruppe for 
«Tore Hunds Rike», Harstad kommunenes bidrag til 1 000 
årsjubileum og bidrar til Harstads markeringsår 2023 
med utstillinger, fagseminarer og flere arrangementer 
på Trondenes Historiske Senter under hele året. Som 
del av programmet planlegger avdelingen sammen 
med Anna Rogde en historisk seilas i «Tore Hunds kjøl-
vann» fra Bjarkøy til Avaldsnes.

Det andre store satsingsområdet er middelalderen der 
særlig perioden fra 1200-tallet får stor oppmerksom-
het på Trondenes Middelaldergård. Denne tiden fram 
til seinmiddelalderen er begivenhetsrik, samtidig som 
man opplevde en kraftig økonomisk utvikling.  

Trondenes Historiske Senter og Middelaldergård. Finnmarksbyen i kulturlandskap på Trondenes. Gravrøyser i Altevågen på Trondenes.

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. Nå har vi et fremragende senter for  
formidling av norsk middelalderhistorie ved museet. 
Våre ansatte jobbe intensivt og grundig med faglig 
funderte formidlings- og presentasjonskonsepter.

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 foto- 
samlingen er et eksempel. 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, skjøtsel av kultur- 
landskapet på Trondenes utført av museet, samt 
guidet vandring gjennom HOP-ON, HOP-OFF har løftet 
Trondenes kulturhistorisk attraksjon. Og gjennom 
samhandlingen med utstilling inne på museet har 
vi klart å skape en helhetlig publikumsopplevelse og 
levendegjort de unike gjenstander utstilt på Trondenes 
Historiske Senter. En bevisst satsing som vil bli videreført 
i neste prosjekt som omhandler Finnmarksleiren på 
Trondenes.16 17
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Det ble planlagt en større seilas med formål om å 
formidle historie med søkelys på vikingtid og Tore 
Hund. Turen skulle ha avgang fra Harstad med besøk 
til vikinghistoriske steder langs kysten. Om bord skulle 
guiden inneha skikkelsen av Sigrid Skjalgsdatter som 
skulle giftes bort til Olve på Egge som var endelig desti-
nasjon. Dessverre ble det ikke mulig å gjennomføre 
turen da det ble for få påmeldinger, som nok kunne 
skyldes den uforutsigbare situasjonen knyttet til Covid-
19.

Sør-Troms Museum er veldig stolte over å ha utdannet 
sin første navigatør! Kåre Karlsen har gått alle gradene 
om bord i skonnerten Anna Rogde fra kadett til matros, 
og har altså nå fått løst ut sitt sertifikat som kystskipper 
med førerrettigheter.

Vi har utformet et ungdomsprosjekt som kombinerer 
maritim kunnskap, aktivt fartøyvern, kysthistorie og 
seiling av et flytende kulturminne. To dager i uka har vi 
elever fra Stangnes ungdomsskole om bord over en 
periode på åtte uker. En vår og en høst periode, med 
hver sin avsluttende seilas på ei uke. Vi kunne invitere til 
ny oppstart av elever høsten 2021. Da fikk vi om bord en 
blandet kjernemannskap med både gutter og jenter.

Ved oppstart av nytt skoleår, ble det gjennomført fire 
skolebesøk i distriktene i Sør-Troms. Der ble 9. trinn invi-
tert til en heldag om bord der de ble kjent med skon-
nertens historie gjennom formidling på dekk. Deretter 
ble det ulike aktiviteter der elevene fikk utfordre seg 
med bl.a. klatring i rigg og bading i redningsdrakter.

Det ble gjennomført en 4-dagerstur til Lofoten med 
Harstad Folkehøyskoles elever på Friluftslinja. Seiling var 
formålet med turen. Anna Rogde har hatt flere besøk 
av skoleklasser fra Harstad, hvor vi sørget for formidling 
av historien og tilbudt ulike aktiviteter. Vi fikk besøk av 
foreningen «In the same boat» og våre ungdommer 
var mannskap og ble med på søppelplukking i fjæra.

En av elevene som gikk ut av 10. klasse besluttet å ta et 
friår. Da vi hørte om det, ble vi enig om å tilby han del-
tidsstilling som matros på ungdomsprosjektet. Dette 
takket han ja til, og fikk dermed sin første arbeidsavtale 
og senere første lønning. Tre av elevene som begynte 
på videregående tok kontakt med oss for å søke om 
praksisplass. Vi inngikk avtale med Stangnes videre- 
gående skole om utplassering av disse elevene to 
skoledager i uken for skoleåret 2021 / 22. Prosjektleder for 
Ungt blod, leies inn for å følge opp elevene slik at de får 
arbeidsoppgaver relevant for deres yrkesvei.

For tredje året på rad gjennomførte vi veteranseilasen 
til SIOPS ( https://www.siops.no/) En tre-ukers seilas ble 
gjennomført fra 15. august til 6. september. Seilasen 
gir veteranene sosialisering og mestring som er ut- 
fordrende for de å finne i hverdagen. Vi har fått svært 

gode tilbakemeldinger fra foreningen på at mann-
skapet fungerer godt med veteranene og at de føler 
at sikkerheten er godt ivaretatt om bord. For å gi de 
mulighet til å møtes igjen, gjennomførte vi en «reunion» 
for veteranene i oktober der seks påmeldte kom til 
Harstad. De fikk en to-dagers seilas og to dager med 
dugnad sammen med mannskap. Det var stor gjen-
synsglede og god stemning.

I sommer ble det gjennomført en ukes seilas med 
medlemmer i Anna Rogdes venner til Vesterålen for å 
møte Statsraad Lehmkuhl i TV-programmet Sommer-
skuta. Anna Rogde seilte sammen med Statsraaden 
og andre fartøy inn til Andenes. Det ble foretatt intervju 
av vårt mannskap med NRK radio og skonnerten Anna 
Rogde ble omtalt på NRK TV. Deretter ble det deltakelse 
på Kystkulturfestival på Skipnes der andre fartøyver-
nere deltok.

På sensommeren hadde D/S Hestmanden sin første 
seilas, med formidling av krigsseilernes historie om 
bord. Når de ankom Harstad, ble de godt mottatt av 
skonnerten Anna Rogde ute i Vågsfjorden.
Anna Rogde har hatt tilbud til Harstads befolkning i 
forbindelse med høytider og arrangement som  
17. mai der det ble arrangert 17.mai skipskonvoi, åpen 
båt under Festspillene i Nord Norge med åpen  kafé og 
omvisning, og formidling under Kulturnatt.

Årlig slippsetting ble gjennomført på verksted i mai. 
Skroget ble skrapet og malt, det ble gjort en utbedring 
på kjølesløyfe som var montert for tett på skrog, måling 
av propellhylse og pressing av fett i hodet og bytting 
av sinkanoder. Sjøfartsdirektoratet kom på årlig kontroll 
og ga oss tre pålegg som vi måtte utbedre. Samtidig 
leide vi inn Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA) for årlig 
besiktigelse på undervannsskroget. Det ble foretatt  
driving og nating av fire støyter, utbedring av råteskade 
på roret hvor det også ble laget tegning for å rekon-
struere om det blir nødvendig å bytte ror.

Vi har utbedret to bad om bord for å få en bedre  
overflate på skott og dørk for bedre renhold. Det var 
også ønskelig at rommet er vanntett mot mulig fuktig-
het mot skrogside fra baderommet. Begge rommene 
ble strippet helt ned for å se på rør og bord under 
gulv. Her ble oppdaget både lekkasjer og fukt som nå 
er utbedret. Det er laget en annen løsning med nye 
vegger, og varme i gulv. Ferskvannspumpe som var 
plassert på toalett, ble flyttet til maskinrom.

Maritim konsulent Salo Vooren var innleid i oktober 
for en befaring hvor han anbefalte oss å demontere 
mastene og oppbevare de innendørs for vinteren for å 
vedlikeholde de. Vi har hatt utfordringer med å få gjort 
løpende vedlikehold som er smøring av mastene, noe 
som har resultert i tørke av emnene. Ved å demontere 
de, får vi pusset de ned og oljet de ukentlig i flere uker, 

Anna Rogde

Nyåret var preget av stor usikkerhet i tilknytting koronasituasjonen. 
Noen prosjekter ble gjennomført og andre måtte avlyses eller 
utsettes. Dette gjaldt i størst grad planer som gikk på gjennomføring 
av turer. Det ble derfor naturlig å prioritere løpende og 
forebyggende vedlikehold, samt utføre en del nødvendige og 
planlagte oppgraderinger og utbedringer på skuta. Vi hadde i 
2020 fått tilsagn på midler til innkjøp av ny seilgarderobe som 
ble montert i 2021. I den forbindelse var det også nødvendig med 
omfattende vedlikehold av rigg. Vi laget vedlikeholdsplan og 
seilingsplan for året.

Anna Rogde.
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noe som vil gi mastene lengre levetid. Det er et stort 
prosjekt der hele riggen også må demonteres. Når 
alt tas ned, er det komponenter som det er naturlig å 
renovere i prosessen. En blanding av innleid kompe-
tanse, ansatte og frivillige bidro i den store jobben med 
demontering av rigg og nedløfting av master. Nå er alle 
emnene inne i leid hall, og skal etter planen behandles 
med olje frem til mars 2022.

En hel uke med godt høstvær ble benyttet til vedlike-
hold på dekk. Rekken ble skrapet og grunnet på inn- 
siden. Det ble pikket rust og tjæret. Til dette arbeidet,  
var det både frivillige og skoleelever som deltok 
sammen med Vooren og mannskap. Lekkasje under 
dekkshuset ble avdekket, og det ble lagt planer for 
driving av området i vinter. Det vil bli montert telt over 
dekket for å jobbe under. En slik beskyttelse mot is og 
snø tar også bedre vare på dekket. Når mastene ble 
løftet ned, ble også dekkshuset tatt i land slik at man 
kommer til der.

Et annet stort prosjekt for avdelingen i 2021 er ryddingen 
av Anna Rogdes hjemmebrygge på Kjøtta med målet 
å innrede en utstilling om Rogde historien i autentiske 
omgivelser og med historiske gjenstander som tilhø-
rer brygga og skuta. Brygga ble bygget av Isak Rogde 
etter at han hadde kjøpt skonnerten og flyttet til Kjøtta 
i 1874. Deres forretning i fiskeindustrien ble drevet ut fra 
brygga. På 1990-tallet overtok Stiftelsen Anna Rogde 
brygga. Da hadde brygga vært brukt som både lager 
og miljøstasjon i flere år. I dag er det Eierstiftelsen Anna 
Rogde som eier brygga og skonnerten, mens Sør-
Troms Museum har ansvar for drift av begge. Siden 
konsolideringen i 2010, har det ikke vært gjort annet enn 
nødvendige vedlikeholdsprosjekter på brygga som 
bytte av vindu og bordkledning. Brygga er derfor i god 
stand nå. Høsten 2021 tok Tormod Windsrygg, oldebarn 
av Isak, initiativ til opprydding på brygga sammen med 
Bjørn Johnsen og Oddgeir Olsrud. For å kunne komme 
i gang med opprydding, måtte først en av museets 
konservatorer befare brygga og sikte materialet.  

Jan-Ivar Trones tok på seg oppdraget. Her kom det 
fram at det er mye kulturhistorisk materiale som har 
tydelig tilknytning til driften av Anna Rogde. Det være 
seg verktøy, lettbåter, redningsvester med 
Anna Rogde-påskrift, utskiftede båtdeler, maritimt 
utstyr knyttet til ferdsel på havet, miniatyrmodeller av 
båter, protokoller, klær, fiskehatter til bruk under tørking 
av fisk, fiskekasser, fiskeutstyr, fat, kanner, båtovner og 
pipedeler, tønner som fremdeles er i god forfatning, 
seil, blokker, beslag, stag og tauverk. Oppsummeringen 
her er ikke uttømmende. For å få disse skatter fram 
i lyset igjen, er det behov for å gjøre en omfattende 
ryddejobb. Det ble noen lange, men svært effektive 
dager og de frivillige hjelpere fortjener stor ros og takk 
for innsatsen. Mer enn fem tonn skrapjern har kommet 
ut og det ble kjørt bort 45 bilhengerlass med trevirke. 
Ved sesongavslutning hadde det vært ni ryddeturer til 
Kjøtta. Første etasje er grovryddet, andre etasje er det 
mye skrapjern fjernet. 3. etasje er støvsuget. Arbeid på 
brygga forsetter i våren 2022.

Anna Rogde, Rogdebrygga og Rogdegården på Kjøtta. Rogdebrygga før ryddeprosessen ble satt i gang.

Styrmann Kåre Karlsen viser leie til student fra folkehogskole.
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Harstad folkehøgskole på seilas med Anna Rogde.
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Nedmontering mastene.

Vedlikeholdsuke på Anna Rogde.

Anna Rogdes venner på seilas under NRK sommerskuta.

Mye som ble ryddet ut fra Rogdebrygga.

Og så kommer skatter fram. Gamle arbeidsklær i Rogdebrygga.

Styrmann Kåre Karlsen.

Under rydding av Rogdebrygga.Ungt blod.Nymalt skrog.

Anna Rogde på slipp.
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Organisasjon og 
administrative tiltak

Digitaliseringen av de administrative funksjonene har 
skutt fart de siste årene i museet. Per nå har vi tatt i bruk 
løsninger som elektronisk godkjenning av fakturaer, 
digital time- og fraværsregistrering, digitale reise- 
regninger og utleggsrefusjoner, elektronisk fakturering 
 og fakturamottak, møterom tilpasset hybride og digi-
tale møter, felles digitalt fotoarkiv tilgjengelig for alle 
ansatte, og ikke minst innføring av Microsoft Teams for 
felles filhåndtering og intern kommunikasjonskanal. 
En enhetlig digital plattform med lik tilgang til data og 
digitale verktøy uavhengig av hvor den ansatte jobber. 
Et mål og en nødvendighet for en organisasjon som 
har stor geografisk spredning og med kompetanse-
medarbeidere som forflytter seg mellom ulike arbeids-
steder.

Denne bevisste satsingen på felles digitale verktøyer 
har hatt stor og positiv effekt nå under covid-19, hvor 
mye av de daglige funksjonene og arbeidsoppgavene 

En driftssikker og kostnadseffektiv løsning som ivaretar våre  
viktigste krav til arkivfunksjonen; sikker bevaring, og enkel intern 
tilgjengeliggjøring av organisasjonens arkiv uavhengig av den 
ansattes fysiske plassering. Etter grundig og omfattende arbeid 
med å revidere arkivnøkkel og klassifiseringskoder, rettighets-
struktur og oppsett av løsning ble det digitale arkivet tatt i bruk i 
slutten av første kvartal 2021.

Også noe av virksomhetens fysiske arkiv er blitt tilgjengeliggjort,  
og da blitt søkbart i den digitale arkivløsningen for de ansatte.  
Documaster er NOARK 5 godkjent, og gjennom en oppdatert  
rettighetsstruktur tilfredsstiller løsningen krav til GDPR uten at  
organisasjonen mister tilgang til nødvendige dokumenter.

Også 2021 ble et år preget av Covid-19 med tilhørende strenge 
smittevernstiltak, nedstenging, re-åpning og relativt hyppig bruk 
av hjemmekontor. Administrasjonen har i denne tiden hatt særskilt 
ansvar og fokus på å utarbeide økonomiske prognoser og gode 
økonomiske beslutningsgrunnlag for styre og øvrig ledelse av 
museet. Vi har også støttet avdelinger i å utarbeide salgsanalyser 
og økonomiske rapporter på det som er en økende prosjekt- 
portefølje.

Fra fotosamlingen: «I Angell Olsen-bygget»
tatt 1956 av John Berthung.

Fra fotosamlingen STM: Ukjent fotograf: Stand til P. Hay-Nilsen under Harstadmessen i 1953. Fra fotosamlingen STM: Sevald Eilertsen: Hos biltilsynet, ca. 1979 / 80.

kan utføres fra for eksempel hjemmekontor. Mye er 
gjort, men mye gjenstår i kombinasjon med at både 
teknologi og arbeidslivet er i kontinuerlig utvikling, som 
igjen stiller krav til fortsatt fokus på effektive digitale 
verktøyer.

Sør-Troms Museum har også merket seg den økende 
trenden innenfor digitale trusler og med dertil økende 
krav til sikkerhet tilknyttet egne dataløsninger. I 2021 ble 
det gjennomført en revidering av intern kartlegging av 
administrative personopplysninger i virksomheten, 
 og hvilke administrative personopplysninger som 
behandles, samt utarbeidet oppdatert personvern- 
erklæring for de ansatte. I denne sammenheng ble det 
også gjennomført internt informasjonsmøte om rettig-
heter og plikter som ansatt, samt STM sine rutiner, med 
den hensikt å skape økt bevissthet rundt behandling 
av persondata. STM gjennomførte også kurs for sine 
ansatte i datasikkerhet, som sammen med innebygget 
sikkerhetsmekanismer i vår dataløsning skal minimere 
risiko for datainnbrudd og andre uønskede situasjoner.

I desember 2020 ble anbudsprosessen knyttet til 
anskaffelse av digitalt administrativt arkiv avsluttet, og 
valget falt på Documaster sin arkivløsning. 

Fra fotosamlingen STM: Fotograf John Berthung:
Bykasserer Arnold Aronsen på kontoret, 1989.
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Besøkstall og 
utadrettet virksomhet

I alt har 25 076 funnet veien til en av Sør-Troms  
Museums mange arenaer i løpet av 2021. Dette er en 
oppgang med nesten 4 000 besøkende ovenfor 2020, 
men fortsatt en nedgang på nesten 60 % sammen- 
lignet med siste normalår 2019 på grunn av korona-
restriksjoner og nedstenging.

Det digitale besøket på våre nettsider ligger på 26 209 
unike brukere og 41 419 økter. Vår fotosamling på 
Digitalt Museum har fått rundt 150 000 sidevisninger. 
Museet har i 2021 rundt 7 500 følgere på sine forskjellige 
Facebook-kontoer. Innholdet vårt av blant annet  
historiske fotografier er også aktivt brukt av andre på 
sosiale medier. Vår instagram-konto som ble ny- 
opprettet i fjor har i utgangen av 2021 allerede 4 177 
følgere, dette er en økning med nesten 100 % i løpet av 
et år.

NASJONALE MUSEUMSNETTVERK OG ANDRE NETTVERK

Hovedorganisasjonen Virke, nettverk for Administrative ledere og økonomisjefer i museer.
Kontorsjef var leder for dette nettverket i 2021.

Nettverk for nettverksledere i regi av Hovedorganisasjonen Virke.

Bygningsvern – Museumsnettverk for bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur.

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap og hager.

Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie.
Avdelingsleder Trastad Samlinger er styremedlem.

Nasjonalt museumsnettverk for mangfold og minoriteter.

European Outsider Art Association.

SKINN - Se kunst i Nord-Norge.

Norsk forening for fartøyvern.

WEBINARER

Kraftsamling om reiseliv i Nord –webinarserie
«Vi samler trådene og presenterer markedskonsept»

«Kick-start»- møte og bedriftsmarked. Webinar 1 og 2.

Digitalt Museum, v. KulturIT

Museumspedagogisk påskeseminar 2021

Webinar om evaluering av samlingsforvaltning og implementering av Spectrum

Minner, v. KulturIT

Beredskapsseminar, NMF

E-kulturseminaret, v. KulturIT

«Immateriell kulturarv på museum – så mange muligheter», v. Kulturrådet

Samlingsforum 2021, v. Riksantikvarieämbetet i Sverige

Formidlingsseminaret 2021 «Spreng grensene! Formidling blir forsking»

Frokostforedrag i NIKUs forskningsuke

«Teknologiske metoder i kulturarvforvaltningen»

«Kulturarv og klimaendring»

«Deltakelse og medvirkning i kulturarvforvaltningen»

Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger
«Magasinbygg og bruk av standarder», årets seminar i regi av Norges museumsforbundets seksjon for 
samlingsforvaltning som ble gjennomført i Jæren
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Trastad Samlinger og Outsider Art fikk et dobbeltsidig 
oppslag i Klassekampen i sommeren og flere artikler 
om den nye samlingsutstillingen i Harstad Tidende.

Som resultat av nedstengingen pga. korona er det 
totale besøkstallet av barn og unge ved hele Sør-
Troms Museum på 5 056, det er en liten økning med 
rundt 400 i forhold 2020, men en nedgang på 2 530 sett 
i forhold til siste normalår 2019.

På tross av utfordringer har museet også i 2021 vært 
svært aktivt og utadrettet med et mangfold av  
arrangementer, omvisninger og foredrag på nesten 
alle anlegg. Også i 2021 har antallet arrangementer på 
Trondenes Historiske Senter og Middelaldergård vært 
betraktelig. I tilpassete formater som til enhver tid tok 
hensyn til smittevern har vi levert 428 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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Riksantikvartimen: «Gamle juletradisjoner»

«Folks egen historie», Avslutningsseminar for prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon»

Forskerforbundets seminar: «Historiefortelling som kommunikasjonsverktøy»

Seminar om «Museum24» i regi av Kultur IT

Fotefar mot nord

Det nasjonale museumsmøte (Museumsforbund)

Reis nord – kunnskapsløft for nye tider. Økonomi og prissetting for reiselivsnæringen.

Informasjonswebinar om autorisasjon til konservator NMF og førstekonservator NMF

Norsk Botanisk Forening: «Fremmedartsseminar: Hva skjer i nord?»

Testmetodikk, webinar av Samfunnsløftet / Innovasjon Norge - 20.05

SPOR – arena for kulturarv /DKS

Museumsforbundets forskerkonferanse

E-kulturseminar av KulturIT

Kurs ASTA-program

Primus, grunnkurs og videregående kurs

Arkivforbundets landsmøte

Uenighetsfelleskapet ved Mangfoldsnettverket

Matchmaking for mangfold, Kulturrådet

Informasjonswebinar om Rom for kultur: Fylkeskommune

Tilskuddsordninger, Troms og Finnmark Fylkeskommune

Virtuelt Museum, KulturIt

Nordisk-Baltisk mobilitetsprogram, Nordisk Kulturkontakt

Riksantikvartimen-Kulturarv og friluftsliv

Kurs: HMS-kurs (North Agency), HMS-kurs for ledere (BHT), Lønnspolitikk (Virke)

Årsmøte i Norsk forening for fartøyvern

Frokostmøter Visit Harstad

Diverse kurs i markedsføring

Tips for å lage bedre filmsnutter med Øyvind Arvola

Tenk som et magasin - webinar i SoMe

Markedsføring av ledige stillinger- tips og muligheter – 
Jobbnorge

Redaksjonell media - FGF media

WEBINARER MØTER OG PRESENTASJONER POLITISKE ORGAN Sted Dato

Sør-Troms regionråd Trondenes 29.10

Bjørnar Skjæran, nestleder AP Trastad Samlinger 28.08

Torgeir Knag Fylkenes, nestleder SV Trastad Samlinger 26.08

Sylvi Listhaug, Per Willy Amundsen, Frp Seilas med Anna Rogde 11.08

Erlend Svardal Bøe, Christine Bertheussen Killie, 
førstekandidater Troms Høyre Trastad Samlinger 10.08

Kirsti Saxi, Anne Toril Eriksen Balto, Stig Løvseth, Eirin 
Gjelsås og Anne Mette Sætra fra Landsdelsrådet for 
kultur i Nord-Norge

Trastad Samlinger 25.06

Svein Harberg, stortingsmedlem, H Trondenes og Trastad Samlinger 26.06

Kari-Anne Oppsal, ordfører Harstad
Torbjørn Larsen, ordfører Kvæfjord Trastad Samlinger 27.05

Karin Eriksen, fylkesråd for næring Trastad Samlinger 27.05

Anne Toril Balto og Kirsti Saxi besøker Trastad Samlinger.

Sylvi Listhaug ombord Anna Rogde.

Torgeir Knag Fylkesnes besøker Trastad Samlinger.

Svein Harberg besøker Trondenes Middelaldergård.
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DELTAKELSE I EKSTERNE PROSJEKTER OG PROSJEKTGRUPPER

Medlem i kunstnerisk råd for LIAF – Lofoten International Art Festival

Kunstnerisk rådgiver for Harstad kommunenes «Kunststien»

Styremedlem for OCA, Office of Contemporary Art 

Arbeid mot fredning av Fjeldstad gård. Riksantikvar og Troms og Finnmark fylkeskommune

Fotefar mot nord

Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern i Nord-Norge

Styremedlem i Kvæfjord Næringslivsforening, prosjekt nytt nettsted og konsept «Visit Kvæfjord» med mer

Festspillene i Nord-Norge – NUK 2021. Trastad Samlinger gjennomførte prosjektet TID, STED, ROM sammen med 
Preus museum som et NUK-Prosjekt. Prosjektet er planlagt gjennomført også neste år i nytt format

Opplevelsesrute – Visit Harstad

Nye Trastad: Tett samarbeid med prosjektleder, særskilt i anledning planer om kunstløype i det tidligere 
institusjonsområdet

Arbeidspraksis i samarbeid med Stangnes videregående skole

Veteranforening SIOPS

«In the same boat» rydding av søppel langs kysten

Festspillene i Nord-Norge, kunstprosjektet «Three Woods»

Export Harstad 2.0

Møter og befaring i forbindelse med kulturminneplan for Harstad kommune.

Innspill til fredningsprosessen for Trondenes kulturlandskap, og bidrag til markering av fredningen

Styreverv Venneforeningen fergeselskapet Harstad – Grytøy

Museet deltar i Harstad kommunes styrings og prosjektgruppe «Tore Hunds Rike» som markering av 1 000-års 
jubileet for slaget på Stiklestad. 

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

Bjørnar Skjæran besøker Trastad Samlinger.

REPRESENTASJON OG UTSTILLINGER Sted

Outsider Art Trastad Samlinger, 25-årsjubileum, utstilling

Oainnàt go MU? Ser du MEG? Do you see ME? Várdobáiki, utstilling

NUK temporær fotokunst Festspillene i Nord-Norge, utstilling

Tråder mellom oss Trondenes Historiske Senter, utstilling

Ordførerne fra Harstad og Kvæfjord og fylkesråd i Troms og Finnmark på Trastad Samlinger.

Trastads utstilling «Oainnàt go MU? Ser du MEG? Do you see ME?» 
på Vardobaiki samisk senter i Tjeldsund.

Kunstner Torstein Nilsen foran verkene sine.
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GENERELL SIKRING OG BRANNVERNSARBEID BYGNINGER OG SAMLINGER

Avsperring av keramikkmagasinet for gjennomgang, i tråd med sikringsplanen

Montering av pleksiglass i nattevaktrommet i museumsutstillingen

Montering av UV-filter folie i museumsavdelingen for å beskytte gjenstandene i utstillingen

Installering av nøkkelsafe ute for tilgang brann, installering av dørpumper ved brannverndør samt tilkobling til 
brannalarmanlegg, oppdatering av alle brannvernpunkter i museum med brannteppe, geleidelys,  
branninstrukser, refleksvest, nye brannslukningsapparater

Nye handslukkere ved alle Regionmuseets 13 anlegg

Vedlikeholdsavtale av handslukkere og brannslanger

Revisjon av sikringsplan

Evakueringsplan for den faste utstillingen i THS i samarbeid med brannvesen, arbeidet fortsetter i 2022

Et av verkene fra fotoworkshop under NUK.

Åpning av utstilling «Ser du meg» ved Vardobaiki.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Lundbrygga

Restaurering av vinduer

Restaurering av yttervegg

Skifte av ytterdør

Utvendig maling

Melbrygga Etablering av vannbord med sinkbeslag

Salangen Bygdetun Stabburet Ny taktekking med never og torv

Skippergården

Restaurering av to kjøkken

Restaurering av to utstillingsrom

Restaurering av skolestue

Restaurering av gang og korridor

Montering av 2 varmepumper

Oppgradering av elektrisk anlegg

Restaurering av kontor

Restaurering av møterom

Borkenes Bygdetun

Restaurering av skolestue

Arrondering av terreng

Restaurering av 2 møller

Maling av yttervegger skolestue
og stabbur

Lundbrygga på Sjøvegan. Skolestua i Skippergården under restaurering.
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Anna Rogde

Årlig slippsetting

Skroget ble skrapet og malt

Utbedring på kjølesløyfe som var 
montert for tett på skrog

Måling av propellhylse og pressing av 
fett i hodet

Bytting av sinkanoder

Besiktigelse av undervannsskrog utført 
av Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNF)

Det ble foretatt driving og nating av fire 
støyter

Utbedring av skade på roret hvor 
det også ble laget tegning for å 
rekonstruere om det blir nødvendig å 
bytte ror

Utbedring / vedlikehold av rigg

Utbedring av nedhalere på stagseil 

Skjøte på stagseil må justeres og flyttes. 
To av fire seil er ferdig

Utbedring fokkskjøte 

Utbedring storseilskjøte

Justere skonnert skjøtefeste

Demontering av master, bom for 
vedlikehold i hall gjennom vinteren

Bytte tau og blokker der det var 
nødvendig

Øvrig vedlikehold

Totalrenovering av to toalettrom og 
laget vaskerom

Salong har fått oppgradering med nytt 
fyll og trekk

Løpende vedlikehold på dekk med fokus 
på rustpikking i innfester o.l

Vedlikehold og overhaling av 
dekkspumpe om bord fra 1950-tallet
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Trastad Samlinger

Galleri: Komplett renovering 
av museets gallerilokale samt 
utskifting av utstillingsdesign og 
installering av ny utstilling

Riving av den gamle utstilling: alle 
reoler, noen vegger 

Demontering av kunsten 

Maling, sparkling, nye lister, skruing av 
gulvet + boning 

Montering av ny design

Montering av kunstverkene samt ny 
skilting

Entré Trastad Samlinger Oppgradering med ny lyssetting og 
møblering

Innredning av nytt 
konferanserom

Ny design og maling

Nye stoler

Installasjon av muligheten for 
presentasjonsvisning / digital tilgang

Internett

Routere til WIFI montert i kjellermagasin, 
museumsavdeling, konferanse rom og 
galleri med sikte på fremtidig digital 
formidling

Kjellermagasin Tetting av porten til kjellermagasinet 
ved Trastad Samlinger

Middelaldergård

Fylt torv på veggene til årestue

Utbedret / satt opp nye gjerder rundt 
dyreinnhegninger og innredning av 
arena for skyting med pil og bue 

Skjøtsel Trondenes
Reparert gjerder rundt beitene

Nye brønnluker i russefangeleiren
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Samlinger

Samlingsutviklingen er tilfredsstillende. Vi jobber med 
å revidere vår samlingsplan som vil fokusere på aktiv 
innsamling og avhending, men vil også innbefatte 
innsamling fra nåtiden for framtiden, dvs. morgen- 
dagens kulturhistorie. Det skal også satses mer på 
erverv av Outsider Art.

Av og til kommer det spesielt interessante tilskudd til 
museets kulturhistoriske samling. Sommeren 2021 fikk vi 
inn materiale fra et møbelsnekkerverksted. Verk- 
stedet er lite kjent fra før, da tiden verkstedet var i bruk 
var forholdsvis kort, og eierne har holdt til i Sverige, 
og brukt gården som landsted. Verkstedet ligger i 
Salangsdalen, og er et eksempel på hvordan et kreativt 
menneske har brukt ressurser i kulturlandskapet til å 
lage seg ei næring. Museets innsamling innebærer 
dokumentasjon gjennom bl.a. intervju med lyd og bilde. 
Filmen «En møbelsnekkers dødsbo» forteller om kultur-
historien som verkstedet er vitnesbyrd for, og litt om 
museets mandat til å ta vare på kulturhistorien.

Regionmuseet har publisert 214 gjenstander og har 
tatt digitale fotografier av 236 gjenstander som var 
registrert fra før. 141 av disse er publisert. I tillegg er 291 
revidert. Ellers har det vært to aksesjoner og fire gjen-
stander nyregistrert og 308 revidert. Disse kommer fra 
kommunene Kvæfjord, Harstad, og Tjeldsund. Dessuten 
ble det laget en filmproduksjon og 265 foto ble regis-
trert, mens 269 er revidert.

Trastad Samlinger har i 2021 fortsatt arbeidet med til-
gjengeliggjøring av museets kunstsamling av Outsider 
Art på Digitalt Museum, som bidrar med å synliggjøre 
et større antall verk / gjenstander av museets samling.

For å kunne tilgjengeliggjøre og synliggjøre samlingen 
på digitalt museum har museet fortsatt arbeidet med 
å avklare opphav og rettigheter til publisering. Gjen-
nom dette arbeidet har museet avdekket problemstil-

linger som er særegne til denne kunstnergruppen og 
dette vil bidra til at man får økt kunnskap på feltet.

Museet har i 2021 også fortsatt arbeidet med å under-
søke proveniens, og herunder arbeidet med å avklare 
situasjonen rundt trykkplater som er oppbevart ved 
museet over lengre tid og hvor det tidligere har  
manglet klare vilkår rundt ordningen. Arbeidet med å 
avklare trykkplatene vil følges videre opp i 2022.

Museet har også arbeidet med å gjennomgå lino-
leumstrykk som oppbevares ved museet, herunder 
også verk som museet har hatt til salgs for kunstneren 
Herleik Kristiansen. Dette har bidratt til at museet får en 
bedre oversikt over samlingen, mangler i samlingen 
og omfanget av verk som har vært oppbevart ved 
museet.

I mangel av andre aktører har museet i flere år solgt 
kommisjonsverk av Outsider Art kunstner Herleik  
Kristiansen, som en del av oppfølgingen av kunstner-
skapet som museet har gjort som kunstnerisk veileder. 
Etter gjennomgangen av trykkene til salgs, har museet 
besluttet å avslutte salg av verk av kunstneren. Ved å 
avslutte salg av verkene vil man lettere kunne ivareta 
verkene som er i samlingen, samtidig vil overføringen 
av salg til en annen aktør gjennom dialog med vergen, 
føre til at salg av verkene vil få et mer helhetlig fokus 
enn det har vært mulig å gjennomføre til nå.

I 2021 fikk museet også tilbud om gave av en større 
samling av kunstverk og redskaper av kunstneren 
Herleik Kristiansen, som museet har arbeidet med å 
gjennomgå og vil følge opp videre i 2022. Verkene og 
gjenstandene er knyttet til den private delen av hans 
kunstnerskap og vil bidra til å utvikle museet historiske 
Outsider Art samling og representasjonen av  
Kristiansens kunstnerskap ved museet.

Vi har tatt et betydelig steg med publisering av gjenstander på 
Digitalt Museum. Vi publiserer bare materiale vi har gjennomgått 
og godkjent for publisering, gjenstand for gjenstand og bilde for 
bilde. Digitaliseringen av samlingene / utstilte gjenstander ved 
friluftsmuseene går framover, men noe saktere enn planlagt pga. 
hjemmekontor i perioder. Ellers var det fortsatt pakking, transport og 
flytting av gjenstander til vårt fellesmagasin fra museumsbygg på 
Trondenes og Trastad.

Også i 20221 har museet fortsatt med å formalisere  
rollen som kunstnerisk veileder gjennom å arbeide 
med en avtale som skal klargjør rollen til museet 
ovenfor OA kunstneren og som vil kunne bidra til at 
museet skal kunne følge opp kunstnerskap til Outsider 
Art kunstnere på en profesjonell måte. Dette vil kunne 
bidra til at Outsider Art kunstnere lettere kan få en 
naturlig plass på en mangfoldig kunst- og kulturarena. 
Museet har også vært i kontakt med statsforvalteren i 
Troms og Finnmark for å finne ut hvordan man kan sikre 
at Outsider Art kunstnere med verge får tilstrekkelig 
oppfølging og ivaretakelse av sitt kunstnerskap. Museet 
vil arbeide videre med dette i 2022.

Av fotosamlingen ble det 856 fotografier nytt publisert 
på Digitalt Museum i løpet av 2021. Statistikken forteller 
videre at museet har katalogisert 624 fotografier 
(gamle registreringer som er revidert og nykatalogi-
sert), mens det er digitalisert 375 foto. De to siste  
tallene er veldig lave, og skyldes hovedsakelig at  
konservator har kunnet bruke lite tid på fotoarbeid. I 
realiteten er det dokumentert og scannet betydelig 
flere bilder i 2021 som blir revidert og publisert i 2022.

Av gjenstandssamling av Trondenes Historiske Senter 
er det 1 832 gjenstander nytt publisert i Digitalt Museum 
i løpet av 2021. Det er gjort 7 018 revisjoner av samlinger 
i løpet av året. Dette gjelder i all hovedsak plasskoder 
på Stangnes magasin og rydding av betegnelser.

47 bygninger er registrert i vår bygningssamling, 38 er 
gitt tilstandsgrad mens ni bygninger ikke har definert 
tilstandsgrad. Tilstandsgrad er definert i 2019 med 
utgangspunkt i befaringer, og bygningsvernsrapport 
fra 2016. Noen bygg har siden hatt store restaurerin-
ger, mens andre har en ytterligere forverring i tilstand. 
Restaureringsbehovet for å løfte bygningene fra 
TG2 / TG3 til TG1 ble i 2019 beregnet til over 7 mill. Som 
KR har kartlagt, er det stor mangel på håndverksres-
surser. Museet søker derfor Kulturdepartement om 
midler for å etablere et bygningsvernsenter for å bidra 
til utdanning av nye handverkere, og bygge et kompe-
tansemiljø i regionen. Museet har i dag en tradisjons-
handverker i fast stilling, og tre handverkere i midlerti-
dige stillinger. Museet har vært læringsarena for NTNU 
i perioden 2015–2020, og har i 2021 søkt igjen om å bli 
læringsarena for 2022 kullet i tradisjonshandverk.

Fra fotosamlingen «Fjellanger Widerøe flyfoto av Sandtorg 1969».

Tegning av Herleik Kristiansen.
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Felehals fra møbelsnekker Nilsen fra Salangsdalen.

Bygningssamling Steinsland Klyngetun i Tjeldsund kommune.

Fra fotosamlingen «Folk på Telttur ved Forsavannet på Rolla», ukjent fotograf.

Fra fotosamling «Samisk ektepar i Kongsvikdalen», ukjent fotograf.

Selskapskjole fra gjenstandssamlingen.Konservator Honna Havas rengjører i utstilling på THS.

Verktøy fra møbelsnekker Karsten Anker Nilsens dødsbo i Salangsdalen.

Fra fotosamlingen «Husflytting i Breivika», fotograf John Berthung.
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Immateriell kulturarv Magasiner

Arkiv og annen innsamling

Museet jobber med immateriell kulturarv på flere plan. Gjennom bygging av 
Trondenes Middelaldergård har tradisjonelle byggemetoder blitt dokumentert 
og lært bort. Videre har vi avholdt kurs om gamle teknikker som torvtak- 
tekking og neverløyping. En konservator er medlem av MEMOAR for innsamling 
av muntlig materiale og videointervjuer. Vi satser på tidsvitner i formidlings-
opplegg om 2. verdenskrig, skipsverfthistorie og samisk historie i Sør-Troms 
og opplysninger om vår foto- og gjenstandssamling som f.eks. intervjuet med 
barnebarn til eieren av møbelsnekkeriet i Salangsdalen som ble et nytt til-
skudd. På vår vernede seilskute Anna Rogde lærer vi opp i sjømannskap, seiling 
med historisk gaffelrigg, kurs om vedlikehold under fartøyvern og maritim 
arv ved formidling av kysthistorie. På Trastad Samlinger undervises det i 
kunstteknikk som litografi og linoltrykk. På middelaldergården undervises det i 
gammelt handarbeid med ull og selvdyrket lin, middelaldersøm, vev, dyrking 
av gamle korn og grønnsaker, sanking av medisinske urter, slått med ljå. Og vi 
har gjennomført skjøtsel av det fredete kulturlandskapet på Trondenes (inkl. 
fangeleiren) mer eller mindre som ordinært, selv om bevilgningene også i år 
var mindre enn omsøkt. Noen sider ved skjøtselen går stadig lettere for hvert år 
som følge av økt erfaring og et stadig mer «lettpleiet» landskap. På den annen 
side er det fortsatt uforutsigbare bevilgninger til enkelte deler av arbeidet. 
Det ble også gjennomført skjøtsel med nedklipping av gress og busker ved 
Salangsverket.

Museet har videre utviklet sitt fellesmagasin og nesten alle gjenstander fra 
samlinger som ikke er utstilt på våre museumsanlegg har blitt flyttet og har 
i dag en veldig god oppbevaringssituasjon. Det blir fortløpende flyttet gjen-
stander og arkiver fra museets andre magasiner. Kunstmagasinet på Trastad 
har blitt pusset opp og sørger for bedre forhold der også. 2021 har Trastad 
Samlinger fortsatt arbeidet med utbedring av kjellermagasinet, for å sikre 
gode bevaringsforhold og gode fasiliteter til arbeid med samlingsforvaltning. 
I denne anledning har man anskaffet OmniSense for oversikt over klimaet i 
magasinet. I tillegg har man undersøkt nærmere forholdene om ventilasjon 
og avfukter i rommet, samt lagt inn internettilgang i kjellermagasinet, for å 
lette arbeidet med samlingsforvaltning, og med tanke på å kunne etablere et 
arbeidsrom. Arbeidet med utbedring av magasinet ble satt på pause i høsten 
2021 i påvente av ny drenering rundt bygget som er vedtatt å utføres våren 
2022. Oppgradering av magasinet vil tas opp igjen i 2022 etter drenering. 
Grunnet ny oppdaget vannlekkasje har man også begynt å få flyttet de kultur-
historiske gjenstandene fra hovedrommet i kjellermagasinet og til felles- 
magasinet. I påvente av ferdigstilling av utbedringen av kjellermagasinet, ble 
det i 2021 begynt å arbeide med å etablere et midlertidig rom for samling og 
arbeid med samlingsforvaltning frem til at magasinet er ferdig. Det midlerti-
dige rommet for samlingsforvaltning, var klart til bruk i midten av januar 2022. 

Våre arkiver er katalogisert i Asta og publisert i Arkivportalet. Vi forvalter også 
arkivmateriale som tilhørte den tidligere institusjon for psykisk utviklings-
hemmede ved Trastad. Det er kun kommet inn et nytt privatarkiv inn i samling i 
løpet av 2021. 

Gamle handverksteknikker.

Elvenes fellesmagasin.

Deltagelse i formalisert 
FoU-samarbeid

Sør-Troms Museum er deltaker i det treårige prosjekt «Dutkan Davvin - 
Forskning i Nord» et nytt samarbeid mellom museene i Troms og Finnmark 
samt Norges arktiske universitetsmuseum og UiT. Prosjektet er støttet av Kul-
turrådets utviklingsprogram for museer «Forskningskompetanse, samarbeid 
og infrastruktur», Troms og Finnmark fylkeskommune og deltakende museene, 
Det etableres en kompetansehevende møteplass mellom erfarne og  
uerfarne forskere i museene – en samlende ramme for å jobbe mot  
publisering og forskningssøknader. Metodologi og teori vil stå i høysetet, samt 
å innrette forskning på fylkets samlinger. Det søkes om midler til prosjekt- 
ledelse, forskningstid og til seminarer. Et overordnet metodisk mål består i å 
se fylkets samlinger som en felles ressurs. Vi kaller metoden «samlingsblikk». 
Fylket mangler varige faglige samarbeid mellom museer under KUD og under 
Sametinget, samt mellom museene og UH-sektoren.
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PUBLIKASJONER

Utgivelse av kunstkatalogen «Dame Goodchild – Gunn Ingeborg Johansen»

Utgivelse utstillingskatalog «Oainnàt go MU? Ser du MEG? Do you see ME?» i samarbeid med Várdobáiki samisk 
senter

Arbeid med forskningsbasert artikkel «Fra elevarbeid til Outsider Art. 60 år med spesialpedagogikk på 
Trastad», som er et kapittel i antologien «Kunstens Muligheter», som utgis i 2022 av Universitetsforlaget, og er 
tiltenkt som pensumlitteratur til ulike studier. Bokprosjektet springer ut av konferansen «Muligheter» som ble holdt 
i 2019 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i Bodø, hvor Trastad Samlinger / Nasjonalt 
Senter for Outsider Art, deltok med et foredrag.

Stig Åre Svenning: «Historien om søskenparet Jensen» i Årbok for Harstad 2021

Børge Evensen: «Harstadfotografen Peder Hansen» i Årbok for Harstad 2021

Tore Einar Johansen: «Slottet bygdeborg på Seljestad» i Årbok for Harstad 2021

Redaksjonsansvar for tidskrift «Håløygminne»

Tore Einar Johansen: «Den store bjørneskytteren» til Årbok for Kvæfjord 2021 ARRANGEMENTER I SØR-TROMS MUSEUM

Åpen båt til kai Harstad havn i sentrum under Festspillene 

«Kulturnatt til kai» med Anna Rogde i Harstad havn i sentrum

Anna Rogde mottar krigsseileren D/S Hestmanden i Vågsfjorden

Anna Rogde seiler sammen med Statsråd Lehmkuhl

Paneldebatt i utstilling «Tråder mellom oss»

Lunsjkonsert med toraderspiller Hilde Fjerdingøy og felespiller Jo Einar Jansen

Geologiens dag

Høstmarked på Trondenes Historiske Senter

Strikkekafe, 2 ganger på Trondenes Historiske Senter

Karl Erik Harr holder foredrag som sine malerier på THS under Nordnorsk litteraturfestival

Utstilling & foredrag – Forelsket og foraktet

Fototreff, 3 ganger

Kirkegårdsvandring med Per Helge Nylund fra Norges arktiske universitetsmuseum

Utstillingsåpning av den nye faste galleri-utstillingen ved Trastad Samlinger

Juleverksted – Ungdom tilknyttet Kvæfjord Frivilligsentral fikk delta på gratis juleverksted med linoleumstrykk. 
Støttet av Sparebankstiftelsen.

Deltakelse i Julevandring – Julevandringa i Kvæfjord er et kulturarrangement hvor all inntekt frå billettsalg går til 
et veldedig formål. Årets vandring var på Trastad-området, med ti ulike kulturelle opplevelser. Trastad 
Samlinger laget juleutstilling med Kunst av Herleik Kristiansen som opplevelse. Over 500 deltakende.

Byvandring: «Fra strandsted til by»

Byvandring: «Harstadkvinner under lupen»

Byvandring: «Ragnhild Kaarbøs historie»

Byvandring: «Harstadhistorien langs strandkanten»

ARRANGEMENT PÅ TRONDENES MIDDELALDERGÅRD I ORDINÆR ÅPNINGSTID PÅ TMG

Sommersesongen
20. juni–15. august

12:00 Bueskyting

13:00 Fortellerstund for hele familien

13:00 Vi forteller om stavkirkebyggingen

14:00 Brummerverksted for barn

14:00 Vi forteller om kvinnerollen på 1200-tallet

15:00 Vi fôrer kalvene. Omvisning på gården

Sum sommeraktiviteter på middelaldergården 342

Høstsesongen
16. august–3 oktober

Mandag–fredag
Åpent kl. 11:00–15:00 12:00 Omvisning på gården

Lørdag–søndag
Åpent kl. 11:00–16:00

12:00 Bueskyting

13:00 Omvisning på gården

14:00 Fortellerstund for hele familien

15:00 Vi forteller om stavkirkebyggingen

«Lær grunnleggende smieteknikker» – 1 gang

«Lær grunnleggende plantefarging» – 2 ganger

Sum høstaktiviteter på middelaldergården 89

Kirkegårdsvandring med Per Helge Nylund under Trondenesdagene.
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AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER VED BYGDETUN

HARSTAD KOMMUNE

Ole Ottesastua

Åpen dag i Øyriket: Åpent på museet på 
Bjarkøy og Grytøy samtidig

Flere besøk av både lokalbefolkning, 
turister og busser

Bjarkøydagene avlyst på grunn av korona

Meløyvær fort

Kald Krig på Meløyvær Fort – Skoleopplegg 
i Den kulturelle skolesekken

Resten av året har fortet vært stengt pga 
HMS-gjennomgang av Forsvarsbygg

Grytøy Bygdetun

Sommeråpent hver lørdag 

Åpen dag i Øyriket: Åpent på museet på 
Grytøy og Bjarkøy samtidig

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen 

Skjærstad Sildeoljefabrikk

Åpen dag i juli

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

Sandtorg Bygdetun

Gammeldags skoledag for Sørvik skole

Åpen dag i juni og i august

Historisk vandring på bygdetunet
– gratis friluftstilbud fra mai til september

Besøk av Sørvik SFO hver tirsdag i mai

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

Julevandring i samarbeid med Sandtorg 
kirke ble avlyst på grunn av Covid-19-
restriksjoner

IBESTAD KOMMUNE Skippergården
Ferdigstilling av utstillingen

Åpent hver lørdag i juli og august

KVÆFJORD KOMMUNE

Borkenes Bygdetun Ferdigstilling etter renovering

Hemmestad Brygge 

Reiselivskonsept om nordnorske eventyr, 
med og uten servering fra Refsnes 
Matglede

Sommeråpent fra medio juni til medio 
august

Bussbesøk med turistgrupper fra mai til 
september

Roknappen arrangert av Kvæfjord Kystlag 
i juni

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER VED BYGDETUN

TJELDSUND KOMMUNE

Helleren Kraftverkmuseum Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

Steinsland Klyngetun Stengt i påvente av avklaring av veirett og 
eiendomsgrense

LAVANGEN KOMMUNE Krambuvika Bygdemuseum

Sommeråpent hver søndag

Reiselivskonsept om andre verdenskrig i 
samarbeid med Visit Narvik

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

SALANGEN KOMMUNE

Salangen Bygdetun

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

Slektstreff for slekta etter skomaker Anders 
Dahlberg og utstillingen om hans virke i 
Salangen

Kurs i taktekking

Salangsverket

DKS Salangsverket med Heggen VGS og 
Salangen VGS

Foredrag på Lundbrygga og ekskursjon til 
Salangsverket med Universitetet i Tromsø

Guide kan bookes på forespørsel

Ekskursjon til Storhaugen med Sjøvegan 
videregående skole

Foredrag for Salangen historielag 
om resultater etter utgravninger på 
Storhaugen

Lundbrygga

Ny utstilling i anledning 150-års jubileet til 
Salangen kommune

Julemarked i desember

«Salangen i gamledager» for barnehagen

Åpent på forespørsel for skoleelever, 
turister og lokalbefolkningen

SEILASER

2 Seiltreninger, åpen for alle

2 Seilaser med en til syv overnatting for 
medlemmer og mannskap

8 kundeturer av ulik varighet

25 turer med Ungdomsprosjekt av ulik 
varighet og innhold

8 skoleturer (bl.a. 2 turer til Evenskjer 
i Tjeldsund kommune, til Grytøy og til 
Ibestad) 
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Høstmarked. Omvisning på Helleren Kraftverksmuseum i Grovfjord.

Åpning av jubileumsutstilling på Trastad Samlinger.

Fortellerstund for familier på middelaldergården. Kurs i vindusrestaurering på Lundbrygga i Salangen.

Formidling på Årestua.

Helleren Kraftverksmuseum.

Åpne dager på Skippergården i Ibestad.

Utstilling «Historiske Salangen» på Lundbrygga.
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INNLÅNTE OG UTLÅNTE TEMPORÆRE UTSTILLINGER OG EGENPRODUKSJONER

«Tråder mellom oss» Trondenes Historiske Senter

«Oainnàt go MU? Ser du MEG? Do you see ME?» Várdobáiki

Utlån av ett verk fra Outsider Art samlingen til Nord-Norske Bil-
dende Kunstneres utstilling «Understrømmer» Galleri Nord-Norge

«Internasjonal Outsider Art- Utvalgte verk fra samlingen»
Temporære utstillinger på Trastad 
Samlinger«Julemotiver - Herleik Kristiansen»

«Torstein Nilsen – keramikk»

Egenproduksjon: Salangen 150 år - fotoutstilling  Salangen fotoklubb

REVISJON FASTE UTSTILLINGER

Komplett revisjon og fornying av museets faste galleriutstilling i anledning 25-årsjubileum for galleriet ved 
Paviljong 7: design + kunstnerisk presentasjon. Dette inkluderer fornyede innholdsproduksjon med utvikling av 
nytt konsept for utstillingen

Planarbeid for fornyelse fast utstilling ved Trondenes Historiske Senter med utstillingsarkitektene SixSides, 
endringer i 1. etasje er påbegynt i 2021

Fra utstillingen «Tråder mellom oss» på Trondenes Historiske Senter. Foto: Bente-Lill Dankertsen.

Blikk inn i den nye samlingsutstillingen påTrastad Samlinger.
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Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske tilbud

Den kulturelle skolesekken Elever Lærere

Kald krig 169 15

Salangsverket 38 3

Mine spor i verden, vår 2021 48 22

Trykkeverksted, høst 2021 346 27

Vikingtid 137 18

Forelsket og foraktet 188 8

2. verdenskrig i Harstad 158 18

Sum 1 084 111

Andre pedagogiske tilbud Elever Lærere

Anna Rogdes skoleturné 154 4

Levende kulturminner 17 1

Roknappen 39 6

Livet i gamle dager 57 15

Tradisjon og religion under halloween 38 2

Kald krig på Meløyvær fort 45 7

Pilgrimsvandring 220 17

Hovedutstilling, Trondenes Historiske Senter 33 2

2. verdenskrig i Harstad, for grunnskolen 108 16

Juniorklubben 101 –

Middelaldergården 89 18

Hovedutstilling og middelaldergård 63 7

Trykkeverksteder 20 2

Omvisning på Trastad Samlinger, for grunnskole og vgs. 188 14

Sum 1 172 111

Den kulturelle spaserstokken Deltakere

Juletradisjoner fra nord 180

NM på skøyter i 1962 105

Sum 285

Foredrag i serien «Kaffe og kunnskap» i 2021

Egne foredrag

Foredragets tittel Sted Foredragsholder

NM på skøyter i 1962 Grytøy Bygdetuns Venner Sigri S. Lockert

Byvandring om Harstadhistorien Festspillene i Nord-Norge Sigri S. Lockert

Byvandring om Harstadkvinner Festspillene i Nord-Norge Sigri S. Lockert

Harstadkvinner under lupen Soroptimistenes 150-årsjubileum Sigri S. Lockert

Fra strandsted til by, byvandring Kulturnatt Sigri S. Lockert

DKSS NM på skøyter i 1962 Tilbud til alle sykehjem i Sør-Troms Sigri S. Lockert

DKSS Juletradisjoner fra nord Tilbud til alle sykehjem i Sør-Troms Sigri S. Lockert

Salangsverkets historie Storhaugen, Salangen kommune Jan-Ivar Trones

Industriarkeologi UiT Jan-Ivar Trones

Arkeologiske utgravninger på Storhaugen Salangen historielag Jan-Ivar Trones

Hovig – akritekten som preget Harstad Byvandring, Festspillene i Nord-Norge Mona Høydahl

Håndverkernes hus Byvandring og film, AMIFF Mona Høydahl

Selsbanehistorien Thon Hotell, konferanse Mona Høydahl

Bygdeborgen Slottet i folkevandringstiden Festspillene i Nord-Norge T.E. Johansen

Fornorskningsprosessen i Nord- Norge UiT Campus Harstad T.E. Johansen

Adogit. Hålogaland i Romertid og folkevan-
dringstiden Harstad Historielag T.E. Johansen

Videoforedrag om arkeologi i Sør-Troms Universidad Cooperativa de Colombia Jan-Ivar Trones

Videoforedrag om myter om Nord-Norge Daughters of Norway
San Jose, California Sigri S. Lockert

Outsider Art Agenda kunst og håndverk ved KhiO Simone Ritter

Hva er Outsider Art? Nasjonalbiblioteket, Oslo Simone Ritter

Skoltesamene – urfolk og statsborgere i tre 
land Nasjonalt museumsmøte Honna Havas

Foredragets tittel Foredragsholder Dato Besøk

Alterskapene i Trondenes kirke Kristin Kausland, NIKU 03.11.21 40

Kirkene på Trondenes Mona Høydahl 07.11.21 45
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Formidling Trondenes Historiske 
Senter og Middelaldergård

THS tilbyr fire produksjoner i Den Kulturelle 
skolesekken:

– Steinalder for småtrinnet
– Vikingtid for mellomtrinnet
– 2. verdenskrig for ungdomstrinnet
– 2. verdenskrig for videregående skole

DKS produksjonene tar utgangspunkt i de tema som 
formidles i museets hovedutstilling: «Med plog og sverd 
gjennom 1 000 år». DKS produksjonene knyttes til mål i 
Fagfornyelsen. Hovedutstilling, kultursti, middelalder-
gård og uteområde benyttes som arena for  
formidlingen. På grunn av covid-19 situasjonen ble 
DKS Steinalder ikke gjennomført som planlagt.

På THS tilbyr vi flere pedagogiske opplegg som ikke er 
en del av Den Kulturelle Skolesekken. Dette gjøres 
i samarbeid med skoler og barnehager i forhold til valg 
av tema og aktiviteter. Blant annet deltar vi i 
«Nærmiljøuka» til Harstad skole. Museet ønsker å vekke  
nysgjerrighet og interesse hos elevene. Ofte opplever
vi at elever tar kontakt når de skal fordype seg i et 
tema. Museet har temakasser til utlån for barnehage 
og grunnskole. I år har temakassen «Bergkunst» vært 
utlånt.

For fjerde år på rad har vi gjennomført en pilegrims-
vandring 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.

Målet er at alle elever 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. Det er derfor viktig 
at vi tar i bruk ulike formidlingsmetoder tilpasset våre 
ulike arenaer og besøkende.

På middelaldergården har juniorklubben vært i drift i to 
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. Det legges vekt 
på formidling av håndverk, jordbruk, fortellinger, lek og 
spill. På grunn av smittesituasjonen har noen av disse 
treffene dessverre blitt avlyst.

Formidling til eldre og demente er et viktig satsings- 
område. I Den Kulturelle Spaserstokken har vi i sam- 
arbeid med Regionmuseet vært på en turné på syke-
hjem og aktivitetssentre. Denne gangen var tema: 
«Juletradisjoner i nord». Beboere fra flere sykehjem 
besøkte Middelaldergården i løpet av høsten. Museet 
er i gang med å lage kasser med gjenstander for utlån 
til sykehjemmene. Kassene skal inneholde gjenstander 
som representerer ulike sider ved livet i en bestemt 
periode. Vi har foreløpig tatt utgangspunkt i 
50-60 tallet. Den første kassen har fått arbeidstittelen; 
«Minnekasse-hverdagsliv». Her vil det være gjen- 
stander, foto og et hefte med utfyllende informasjon 
og forslag til aktiviteter. Målet er å vekke minner hos de 
eldre og gi gode opplevelser.

Også i år har studenter fra UIT, kulturhistoriske fag, vært 
på studiebesøk på Trondenes. Det er viktig for museet å 
knytte nye kontakter til fagmiljøet.

Trondenes Middelaldergård har hatt et variert tilbud i 
2021. Programmet har vært tilpasset et norsk publikum 
og vi har tatt hensyn til den pågående smittesituasjon 
ved valg av publikumsaktiviteter. I sommersesongen 
kunne vi tilby et program med nye aktiviteter hver hele 
time, en del rettet mot barnefamilier. To av omvisnin-
gene var rettet mot et mer voksent publikum. Vi ønsker 
å tilby et program med mange «gjøre-ting». Dette 
måtte vi tone ned i år. Formidling av den nybygde stav-
kirka har hatt en sentral rolle. Da med fokus på fasaden, 
arkitektur og byggeteknikk. Fra august til oktober hadde 
vi et eget høstprogram med aktiviteter i helgene. To 
temahelger: «Lær grunnleggende plantefarging» og 
«Lær enkle smiteknikker» ble gjennomført med eksterne 
formidlere og håndverkere. Gjennom året har vi hatt 
løpende besøk av skoleklasser og barnehager. For de 
minste har det vært særlig populært å besøke går-
den i den perioden vi har hatt dyr. En rekke sykehjem 
var også på besøk på sensommeren. Mange av de 
eldre uttrykte begeistring. Gårdsdrift og kontakten 
med dyrene vakte minner. Museet ønsker å tilby et slikt 
besøk av Den Kulturelle Spaserstokken årlig.

Hop-on hop-off – en vandring i kulturlandskapet på 
Trondenes
Trondenes Historiske Senter ønsket å utvide tilbudet 
på Trondenes i sommersesongen. I samarbeid med 
Trondenes Menighet og Visit Harstad søkte vi om midler 
fra Samfunnløftet gjennom prosjektet «En dag til», hvor 
målet var å få besøkende til å bli litt lengre på hver 
destinasjon.

Med tildelte midler kunne vi utvikle «Hop on – hop off, 
en vandring i kulturlandskapet på Trondenes». Turen 
hadde fire stoppesteder: Trondenes kirke, fangeleiren, 
Finnmarksbyen og Altevågen. Hele turen ble gjennom-
ført to ganger hver dag til faste tider. Besøkende kunne 
da velge hvor mange stopp de ønsket å være med på. 

To unge guider ble ansatt. Frivillige fra Trondenes 
menighet hadde åpen kirke hele perioden. Sam- 
arbeidet mellom guidene og de frivillige fungerte svært 
godt. Målet var å skape en mer helhetlig opplevelse for 
besøkende ved å vise at historiene vi formidler i hoved-
utstillingen henger sammen med spor i kulturland- 
skapet.

Kurs i smieteknikk på middeladergården.

Museet har fått tildelt midler fra Samfunnsløftet for å 
videreutvikle dette tilbudet sommeren 2022. Vi vil da ha 
egne turer for barnefamilier og engelsktalende.
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Våre pedagogiske produksjoner har som mål å trekke 
folk ut til museumsanleggene og i kulturlandskapet 
for å bli kjent med sin lokalhistorie. Besøksgruppene 
har variert fra barnehager, grunnskoler, videregående 
skole og Universitetet i Tromsø. Vi har også vært på 
besøk hos eldre gjennom Den Kulturelle Spaserstokken.

Innholdet i produksjonene varierer fra museumsanlegg 
til museumsanlegg og tar utgangspunkt i lokalhistorie 
fra tilhørende kommune. Vi har laget en del flyttbare 
produksjoner som kan gjennomføres på nesten alle 
anlegg, men vi skreddersyr også opplegg på fore-
spørsel. Noen grupper har fast opplegg hvert år, mens 
andre foretrekker å «booke» etter hvert. I tillegg til å 
fortelle historier, se på utstillinger, besøke bygg, se på 
kulturminner i landskapet får elevene praktiske opp-
gaver eller aktiviteter. På «gammeldags skoledag» i 
Sørvik lager elevene brummere og fletter slyngebånd, 
som de får med seg hjem. I tillegg får de delta på quiz 
og kaste hestesko. For de minste tilbyr vi aktiviteter 
som rebus, aktivitetsløype eller tegne draug, kraken 
eller marmælen, mens vi forteller nordnorske eventyr. 
Roknappen kan kun gjennomføres på Hemmestad 
Brygge, hvor vi har båter og frivillige fra Kvæfjord 
Kystlag som bidrar.

For studenter på videregående og universitetsnivå 
går vi inn i materien om hva kulturminner er for noe, 
hvordan de fungerer som historiebærere for minori-
tetsgrupper som i stor grad er utelatt i skriftlige kilder, 
kvaliteter som kulturminnene har som vi ikke finner i 
skriftlige kilder. Formålet med å bygge opp og forvalte 
ei museumssamling synliggjøres, og hvordan samlin-
gen er knyttet til kulturlandskapet og motsatt. Videre 
settes fokus på sårbarheten til kulturminner og kultur-
landskap, og hvordan de trues av arealutvikling, men 
også hvordan kulturminner kan brukes som ressurser 
i arealplanlegging for å styrke identitet og egenart, og 
bevare historisk materiale for fremtidige generasjoner.

Salangsverket med sin plassering på Langneset og 
industriutviklingen på Langneset, Storhaugen og 
museets arkeologiske utgravning på Storhaugen er 
meget godt egnet til formidling av museets samling, 
kulturlandskap og arealplanlegging. Salangsverkets 
historie formidles med flyttbare foredrag som kan 
knyttes til omvisning på Salangsverket og på 
Storhaugen.

Meløyvær Fort har vært stengt i 2021 på grunn av 
HMS-gjennomgang fra Forsvarsbygg. Vi fikk likevel 
dispensasjon for å gjennomføre DKS Kald Krig med 
besøk fra videregående skoler i Sør-Troms. Til tross for 
dårlig vær var produksjonen godt besøkt denne 

Trastad Samlinger valgte i 2021 å produsere ny fast 
utstilling i galleriet. Dette medførte at vi holdt museum 
og galleri stengt under arbeidet, fra mars til åpningen 
i mai. Etter dette tok vi imot skoleklasser på omvisning 
og reiste på DKS-turné frem til sommersesongen  
startet.

«Mine spor i verden» er en DKS vi har hatt på turné i 
flere år og som stadig blir valgt inn i DKS-programmet. 
DKS-en er utviklet for elever med behov for særskilt 
tilrettelegging og er på programmet for visuell kunst. 
Vi har i 2021 tilbudt DKS-en til elever fra 1. trinn til 3. VGS 
ettersom produksjonen er gjennomførbar uavhengig 
av deltakers alder.

Ettersom vi holdt stengt en periode ble det først på 
slutten av skoleåret mulig å gjennomføre omvisninger 
hos oss, og det var i hovedsak Stangnes / Rå videre-
gående som besøkte oss. De ønsker nå å få omvisning 
ved Trastad Samlinger fast inn i årshjulet for sine elever. 
Omvisningen gir et innblikk i norsk, lokal omsorgs-
historie for personer med utviklingshemming og en 
innføring i Outsider Art.

Vi har hatt besøk av UiT også i 2021. Institutt for Verne-
pleie benytter Trastad Samlinger som undervisnings-
arena for sine studenter hvor de får undervisning av 
ansatt ved UiT. I og med at undervisningen holdes av 
personer som tidligere har jobbet ved Trastad Gård 

Formidling Regionmuseet

Formidling Trastad Samlinger / 
Nasjonalt Senter for Outsider Art

Formidling Anna Rogde

På grunn av korona ble det gjennomført mindre seil-
treninger som var åpen for alle enn i årene før, allikevel 
kunne vi tilby to treningsøkter. I tillegg ble det gjennom-
ført to lengre seilaser med venneforeningen. Den  
største formidlingssatsingen for Anna Rogde er  
ungdomsprosjektet «Ungt Blod». Det ble gjennomført 
25 turer av ulik varighet og innhold. Sammen med 
mannskap fra Ungt blod var Anna Rogde på 8 skole-
besøk i Sør-Troms regionen, bla. 2 ganger i Tjeldsund 
kommune. Under seilasene fikk 9. klassinger mulighet til 
å lære om kysthistorie og seiling direkte fra Ungt blod 
deltakere i samme alder.

Formidling Trastad Samlinger.

Ungt blod får opplæring i fartøyvernteknikker.

høsten. Også Stangnes ungdomsskole meldte seg på 
Kald Krig på Meløyvær Fort denne høsten.

Vi har gjennomført to produksjoner i Den kulturelle 
spaserstokken i år. Den ene ble digital på grunn av 
koronarestriksjoner. I stedet for fysiske foredrag om NM 
på skøyter i 1962, spilte vi inn foredraget som en film, 
som ble vist på eldresentre. Filmen skapte gode minner 
og diskusjoner. Et godt mottatt foredrag var DKSS Jule-
tradisjoner fra nord. Denne produksjonen ble utarbei-
det sammen med Trondenes Historiske Senter, for å 
lage et felles tilbud til sykehjem og eldresentre både i 
Harstad og i distriktskommunene. Målet med foredra-
get var å skape minner om den enkeltes barndoms 
jul, samt se på hvordan juletradisjoner har endret seg 
de siste 150 årene. Denne «sykehjemsturneen» ble noe 
amputert da det ble Covid-19-restriksjoner i Tjeldsund 
kommune, slik at en del av bookingene måtte avlyses. 

har de også gitt omvisning i museumsavdelingen med 
et pasientperspektiv, mens museumspedagog ved 
Trastad Samlinger har holdt omvisning i Outsider Art 
galleriet.

Samarbeid med Harstad kommune:
Trykkeverksted
Trykkeverksted har vært en av våre faste bestillingstil-
bud i mange år. I 2020 ble det inngått en avtale med 
Harstad Kommune om at Trykkeverksted samt 
omvisning skulle bli et fast DKS-tilbud for 7. trinn. 
 Grunnet covid-19 ble dette gjennomført først i oktober 
og november 2021. Resultat av at opplegget er nå del 
av DKS-programmet førte til at samtlige 7. trinn i  
Harstad kommune har besøkt Trastad Samlinger. DKS 
har like stor vekt på å formidle Trastad Gårds historie 
og Outsider Art til en ny generasjon, som den har på 
selve aktivitet med linoleumstrykk. Dette har blitt satt 
veldig pris på av lærere som opplever at Trastad 
Samlinger har gitt rom og mulighet til å jobbe videre 
med og reflektere rundt tema som mangfold og 
inkludering. At dette ble gjennomført som DKS gjennom 
Harstad Kommune gjorde det mulig for skolene å få 
dekket både verkstedet og skyss. Skyss er som tidligere 
nevnt grunn til at skolene ikke har benyttet seg av 
Trykkeverksted tidligere. Produksjonen inneholder 
omvisning i museum og galleri og verksted med 
linoleumtrykk. Alle fikk levert linoleumstrykk til skolene i 
etterkant, innen jul. Denne produksjonen er nå ønsket 
videreført av lærere ved skolene, og vi håper på å 
fornye avtalen med Harstad Kommune. Lærerne har 
kommet med tilbakemeldinger om at besøket var 
verdifullt for flere fag. Særskilt nevnt er muligheten til å 
jobbe videre med tema som mangfold og inkludering.
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Sted Hvem / hva Timer

Trondenes Historiske Senter

Fototreff 152

Stig Åge Svenning / revisjon av eldre registreringer i fotosamling 600

Soroptimistene 162

Anna Rogdes Venner
Vedlikehold, mannskap og 70 timer styrearbeid 1 914

Kadett og senere styrmann Kåre Karlsen 1 000

Regionmuseum

Rasmus Bendiksen / drift Ole Ottesastua 16

Grytøy Bygdetuns Venner / drift Grytøy Bygdetun 180

Kvæfjord Kystlag / drift og vedlikehold av båter, formidling, m.m. 
ved Hemmestad Brygge 42

Krambuvika museumslag / drift og vedlikehold krambuvika, 
arrangementer 200

Salangen Historielag / arrangementer 50

Per Dahlberg / befaringer, guiding, gjenstandsinformasjon, bistand 
under arkeologisk utgraving og registrering av samiske kulturminner 
i Salangen.

30

Tilskuddsytere Kroner %

Kultur- og likestillingsdepartementet 12 030 000 ,– 60,5 %

Troms og Finnmark fylkeskommune 4 838 625 ,– 24,4 %

Kommuner i Sør-Troms 2 998 937 ,– 15,1 %

Total 19 867 562 ,– 100 %

Prosjekt, andre tilskudd og egeninntekt Kroner *%

Nordnorsk Kulturavtale 459 900 ,– 4,3 %

Gaver 19 641 ,– 0,2 %

Andre tilskudd 6 176 215 ,– 57,6 %

Salg og leieinntekter 4 064 367 ,– 37,9 %

Total 10 720 123 ,– 100 %

Totale inntekter Kroner *%

Faste tilskudd 19 897 562 ,– 65 %

Andre tilskudd og prosjektmidler 6 625 756 ,– 21,7 %

Salg og leieinntekter 4 064 367 ,– 13,3 %

Total 10 720 123 ,– 100 %

Frivillighet Økonomi

Faste tilskudd

Andre tilskudd, prosjektmidler og egeninntekt

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

Det er også i 2021 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 4 198 timer, men tallet er nok en del høyere. 
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Likviditet 2018 2019 2020 2021

Andel personalkost 50,92 % 45,96 % 50,49 % 55,25 %

Arbeidskapital -4 662 651 ,– 572 881 ,– 270 787 ,– 94 881 ,–

Likviditetsgrad 1 0,60 1,11 1,04 1,02

Soliditet

Egenkapital 29,93 % 33,67 % 33,99 % 36,94 %

Lønnsomhet

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

Egenkapitalrentabilitet 3,02 % -0,5 % 4,59 % 1,79 %

Resultatgrad 2,39 % 1,08 % 2,44 % 1,41 %

Økonomiske nøkkeltall

Fra museets gjenstandssamling: mynter og sedler i pengeskrin.

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Stiftelsen Sør-Troms Museum for året som
ble avsluttet den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir
et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi bekrefter:

Regnskap
Vi har oppfylt vår plikt til å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar 
for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til 
nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, 
er korrigert eller omtalt. Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og 
samlet for regnskapet sett som helhet.

Bokføring
Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskaps-
opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Opplysninger som er gitt
Vi har gitt revisor tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 
tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset tilgang til personer i 
selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om 
resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi 
er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull 
rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har gitt revisor 
alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket 
selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller 
andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har 
gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter 
og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle 
forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt 
til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som eventuelt fremgår av notene til regnskapet.

Uttalelse fra ledelsen om årsregnskapet

Kjetil Bjørkelund 
Styreleder

Sabrina van der Ley
Daglig leder

Harstad 25. februar 2022
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Stiftelsen Sør-Troms Museum er museet for Sør-Troms, og omfatter kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, 
Ibestad, Lavangen og Salangen. Museet arbeider for vern av kultur og natur i kommunene. Stiftelsen Sør-Troms 
Museum organiserer virksomheten sin fra egne lokaler – Trondenes Historiske Senter i Harstad.

Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 181 681 ,–. Stiftelsens økonomiske stilling er tilfredsstillende med 
positiv egenkapital. Stiftelsen Sør-Troms Museum har direkte tilskudd over statsbudsjettet, fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune og gjennom politisk vedtatte avtaler med kommunene vi virker i. Etter styrets oppfatning gir det 
fremlagte årsregnskapet med noter et rettvisende bilde av stiftelsens stilling og resultat. Utover det som fremgår 
av regnskapet kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme stiftelsen.

Museet har hatt en positiv utvikling de siste årene med en økende egenkapitalandel. Museet oppfyller de krav 
tilskuddsyterne setter for virksomheten, men forventer en fortsatt anstrengt likviditet de neste år. Vilkår for videre 
drift er til stede.

Også i 2021 ble museets virksomhet betydelig påvirket av koronapandemien med nedstengning og 
innskrenkinger. Den største delen av året måtte alle større planlagte arrangementer, utstillinger og flere DKS 
produksjoner avlyses pga. nasjonale føringer og smittevern. For å opprettholde tilbud for publikum ble det mye 
bruk av digitale plattformer, utearealer og kulturlandskap samt en betydelig økning i antall av arrangementer 
og omvisinger på alle anlegg. Bare på middelaldergården ble det gjennomført 430 arrangementer for å ivareta 
formidling ovenfor besøkende i mindre grupper. Det har vært veldig krevende for museets ansatte og fortjener 
stor ros.

Etter den positive jevnlig økningen i publikumstall til og med 2019 har museet også i 2021 rundt 60 % mindre 
besøkende. Dette skyldes diverse nedstenginger og uteblivelse av internasjonale turister for nesten hele året som 
til vanlig utgjør den største andelen av museets publikum. Dette har resultert i betydelig redusert egeninntekt som 
ble delvis kompensert av veldig nøkterne driftskostnader, og gjennom ekstratilskudd fra Kulturdepartement for å 
dekke deler av inntektstapet.

Museet har jobbet mye med samlingsarbeid og tilgjengeliggjøring på digitalt museum. Innredning og innflytting 
på fellesmagasin på Elvenes fortsetter, og deler av magasinhallen ble forberedt for utbygging med mesanin 
og arbeidsrom. Stavkirka har kommet opp på middelaldergården og nytt formidlingsopplegg forteller om 
byggeteknikker i middelalderen og kirkehistorie på Trondenes. I løpet av 2021 har museet åpnet tre nye utstillinger, 
bl.a. en hel ny samlingsutstilling med Outsider Art i anledning av Trastad Samlinger sitt 25-årsjubileum. På 
Anna Rogde har museet fått mye oppmerksomhet for ungdomsprosjektet «Ungt blod for gammel dame» som 
kombinerer maritim kunnskap, aktivt fartøyvern, kysthistorie og seiling av et flytende kulturminne. Museet satser 
stadig på bygningsvern og har et godt samarbeid med Sametinget for restaureringsprosjekter. I høsten 2021 har 
museet tatt over ansvar for utgivelsen av Hriløygminne - Norges eldste lokalhistoriske tidsskrift som har en viktig 
posisjon hos landsdelens historikere og andre historieinteresserte. En stor begivenhet i 2021 var at det enestående 
kulturlandskapet «Historiske Trondenes» ble fredet av Riksantikvaren med mottakelse på museet og seremoni i 
Trondenes kirke.

Arbeidsmiljøet oppfattes som godt og de ansatte følte seg godt ivaretatt både på hjemmekontor og 
med tilrettelegging og smittevern ved alle arbeidssteder. Sykefraværet ligger på 4,72 % i hovedsak pga. 
langtidssykemeldinger pga. kroniske sykdom eller andre ikke arbeidsrelaterte årsaker. Virksomheten til museet 
påvirker ikke det ytre miljø. I 2021 var det mannlig styreleder, tre kvinnelige styremedlemmer og fem mannlige 
styremedlemmer. Blant de ansatte er kvinner i flertall. 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.

Virksomheten gjør ikke forskjell på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Årsberetning 2021

Kjetil Bjørkelund Svein-Magne Forsgren Harald Alstad
Styreleder Nestelder Styremedlem

Arne-Johan Johansen Janne Johansen Einar Johan Dons
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Mona Høydahl Jostein Markussen Nina Margrethe Dons-Hansen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Sabrina van der Ley
Direktør

Harstad 25. februar 2022
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RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2021 BALANSE PR. 31.12.2021

 NOTE 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  

Driftsinntekter

Salgsinntekt  3 568 562 2 757 446

Annen driftsinntekt 1 27 019 123 27 499 347

Sum driftsinntekter  30 587 685 30 256 793

Driftskostnader

Varekostnad  889 684 719 833

Lønnskostnad 2 16 713 417 14 959 284

Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 805 000 679 334

Nedskrivning på varige driftsmidler  100 000 0

Annen driftskostnad 2 11 741 446 13 275 473

Sum driftskostnader  30 249 547 29 633 924

DRIFTSRESULTAT  338 138 622 868

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER         

Finansinntekter

Annen renteinntekt  92 102 87 150

Annen finansinntekt  253 27 605

Sum finansinntekter  92 355 114 755

Finanskostnader

Annen rentekostnad  248 811 287 429

Sum finanskostnader  248 811 287 429

NETTO FINANSPOSTER  (156 457) (172 674)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  181 681 450 194

Skattekostnad på ordinært resultat  0 0

ORDINÆRT RESULTAT  181 681 450 194

ÅRSRESULTAT  181 681 450 194

OVERF. OG DISPONERINGER   

Overføringer annen egenkapital  181 681 450 194

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  181 681 450 194

 NOTE 2021 2020

EIENDELER   

ANLEGGSMIDLER   

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 21 083 000 21 642 000

Maskiner og anlegg 3 87 000 150 000

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 817 000 1 020 000

Sum varige driftsmidler  21 987 000 22 812 000

SUM ANLEGGSMIDLER  21 987 000 22 812 000

OMLØPSMIDLER   

Varer  509 933 507 118

Fordringer

Kundefordringer  251 752 184 925

Andre fordringer 5 1 422 905 2 975 468

Sum fordringer  1 674 657 3 160 394

Bankinnskudd, kontanter o.l.  3 531 409 3 046 017

SUM OMLØPSMIDLER  5 715 999 6 713 529

SUM EIENDELER  27 702 999 29 525 529

EGENKAPITAL OG GJELD   
EGENKAPITAL   

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 740 000 740 000

Sum innskutt egenkapital  740 000 740 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 9 477 350 9 295 580

Sum opptjent egenkapital  9 477 350 9 295 580

SUM EGENKAPITAL  10 217 350 10 035 580
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BALANSE PR. 31.12.2021 NOTER 2021

 NOTE 2021 2020

GJELD   

LANGSIKTIG GJELD   

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 1 3 893 046 4 534 207

Sum avsetning for forpliktelser  3 893 046 4 534 207

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner  7 971 397 8 512 501

Sum annen langsiktig gjeld  7 971 397 8 512 501

SUM LANGSIKTIG GJELD  11 864 443 13 046 708

KORTSIKTIG GJELD   

Leverandørgjeld  979 711 876 000

Skyldig offentlige avgifter  654 420 662 268

Annen kortsiktig gjeld 4 3 987 076 4 904 972

SUM KORTSIKTIG GJELD  5 621 206 6 443 240

SUM GJELD  17 485 649 19 489 948

Sum egenkapital og gjeld  27 703 000 29 525 529

NOTE 1 - ANNEN DRIFTSINNTEKT   
Tilskudd  2021 2020
Fylkestilskudd  4 838 625 4 675 000
Nord-Norsk Kulturavtale  459 900 447 800
Kommunale tilskudd  2 998 937 3 568 864
Statlig tilskudd  14 030 000 11 760 000
Annet tilskudd fylke-prosjekt  516 499 63 676
Annet tilskudd kommuneprosjekt  321 614 250 012
Annet tilskudd stat / gaveforster  1 625 087 4 080 065
Prosjektmidler  1 299 687 2 101 839
Lønnstilskudd  223 329 41 503
Investeringstilskudd bygg  190 000 190 000

Sum tilskudd  26 503 678 27 178 756

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.

Under tilskudd Annet tilskudd stat / gaveforsterkninger er gaveforsterkning fra Kulturdepartementet for 2020 
men som var mottatt 2021 med kr 81 501, covid-tilskudd for 2021 med kr 387 000 samt særskilt tildeling av 
driftstilskudd av covid-tilskudd på kr 1 050 000.

NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD   
Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder 804 504 *
Styremedlemmer 58 000
Revisjonshonorar 59 982

Annen godtgjørelse til revisor 24 363

*Daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon.

Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. Stiftelsen har i løpet av regnskapsåret hatt 
4,7 % 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 tjeneste-
pensjon. 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 34 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført 
pensjonspremie for ca. kr 2,4 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.

Kjetil Bjørkelund Jostein Markussen Harald Alstad
Styreleder Styremedlem Styremedlem

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

Svein-Magne Forsgren Mona Høydahl Einar Johan Dons
Nestelder Styremedlem Styremedlem

Sabrina van der Ley
Direktør

Harstad 25. februar 2022
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NOTE 3 - TOMTER, BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM    
 Tomter, bygninger og  Maskiner og  Driftsløsøre, inventar,  Sum
 annen fast eiendom anlegg verktø , kontorm. 

Anskaffelseskost pr. 1/1 26 991 737 582 263 3 428 136 31 002 136
+ Tilgang 0 0 80 000 80 000
- Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 26 991 737 582 263 3 508 136 31 082 136

Akk. av/nedskr. pr 1/1 5 349 737 432 263 2 408 136 8 190 136
+ Ordinære avskrivninger 559 000 39 000 207 000 805 000
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0 24 000 76 000 100 000

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 5 908 737 495 263 2 691 136 9 095 136
Balanseført verdi pr 31/12 21 083 000 87 000 817 000 21 987 000 

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 på Trastad tatt inn i regnskapet. 
For denne eiendommen er det tinglyst en gjenkjøpsavtale for Kvæfjord Kommune den 12.12.96

Latent tilbakebetalingskrav til Stiftelsen UNI på kr 80 126 dersom skuta Anna Rogde selges innen 2022.

Det er avsatt et vesentlig beløp av prosjektmidler som var beregnet til prosjekter som skulle utføres i 2021, men 
på grunn av pandemien så er disse prosjektene utsatt til 2022.

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 egenkapital
Pr 1.1. 740 000 9 295 580 10 035 580
Tilført fra årsresultat  181 681 181 681
Andre transaksjoner: 0 89 89
Pr 31.12. 740 000 9 477 350 10 217 350

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

Foto fra STM samling: Sparebøsse fra Trondenes Sparebank.
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