
Årsmelding  
2005 

 

Nord-Troms Museum 
 

 

 
 

 

 



Årsmelding for Nord-Troms Museum 2005 Side 2 av 28
 

 
 

 

FORORD 
Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder 

formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er en stor bevissthet i 

regionen omkring det arbeidet som utføres ved museet. 

 

Nord-Troms Museum har en stram økonomi og det store aktiviteten må derfor i stor ustrekning 

settes i sammenheng med de ansattes stå-på-vilje og engasjement. Skal aktivitetsnivået 

opprettholdes er det ikke tvil om at det må økte bevilgninger til om det ikke skal gå ut over de 

ansatte. 

 

Styret vil med dette utrykke en varm takk til de ansatte ved Nord-Troms Museum og håper at alle 

besøkende og innbyggere i regionen setter pris på tilbudet. 

 

 

 

 

 
Asle Tveitnes  Kari Digre 

styreleder  nestleder 
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FORMIDLING 

1.1. Generelle åpningstider og besøkstall 
I tillegg til avdelingskontor har museet bygd opp seks kulturhistoriske hovedanlegg - ett anlegg i 

hver kommune. Disse er åpne i sommersesongen og formidler ulike sider ved lokal og regional 

historie. På Slettnes i Kvænangen formidles gjenreisningshistorie, på Holmenes i Kåfjord 

sjøsamisk kultur, på Gamslett i Lyngen fiskerbondetilpasningen, på Tørfoss i Nordreisa kvensk 

kultur, på markedsplassen i Skibotn markedshandel og på Maursund i Skjervøy handels- og 

fiskerihistorie.  

 

Nord-Troms Museum har tre faste utstillinger. På Maursund gård vises utstillingen Hvem eier 

fisken? Marked og Læstadius kan besøkes på Skibotn markedsplass, mens utstillingen Krig, 

evakuering og gjenreisning er plassert ved Flerbrukshuset i Burfjord. 

 

I år har Nord-Troms Museum prioritert å holde hovedanleggene åpne i helgene. Dette har to 

årsaker. For det første er lokalbefolkningen prioritert som hovedmålgruppe fremfor turister. 

Nord-Troms Museum har gått gjennom besøksstatistikken for de senere år. Det er en klar 

tendens at museet har flest besøkende i helger, og særlig når det har vært avviklet arrangementer 

på anleggene.  

 

For det andre er situasjonen den at i alle kommunene, bortsett fra Storfjord, har de fast ansatte 

kontorsted langt unna hovedanleggene. Skal gårdene holdes åpne i lengre perioder, krever dette 

betydelige ressurser i form av ekstrahjelper. Museet innser derfor at institusjonen ”mister” 

besøkende i sommersesongen som på egenhånd finner frem til anleggene. Dette er imidlertid en 

situasjon som er vanskelig å gjøre noe med siden museet er tuftet på en øko-museumsfilosofi.  

 

I år var samtlige hovedformidlingsanlgg åpne hver fredag mellom 16-19, hver lørdag 12-18 og 

hver søndag 12-18 i perioden 24.juni til 24.juli. I tillegg var Slettnes gjenreisningsgård åpen 05. til 

10. juli. Til sammen har 501 personer i grupper og 1115 individuelle besøkende vært innom 

Nord-Troms Museums anlegg. Besøkende ved arrangementer kommer i tillegg.  
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Det totale besøkstallet ved Nord-Troms Museum har i 2005 vært følgende: 

 

Besøkende anlegg utenom arrangementer 1616 

Besøkende arrangementer 1931 

Foredrag, presentasjoner etc 823 

Skoleaktiviteter 1186 

Unike brukere www.ntrm.no 5813 

Til sammen 11369 
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I tillegg kommer besøkende ved temporære utstillinger som ikke er talt med. Nord-Troms 

Museum har vist følgende temporære utstillinger: 

Utstillingens navn Produsent Visningssted Dato 

Billedkunst fra Kalahari og Sanfolket Kirkens 
nødhjelp 

Flerbrukshuset i Kvænangen 03.01-31.01 

Bokutstilling Russiske barn Flerbrukshuset i Kvænangen 13.01-10.02 

Fra Nord-Troms Museums bildearkiv Nord-Troms 
Museum 

Butikk skibotn. Bildene 
bytter ut med 1 måneds 
intervaller.  

01.01-31.12 

Hvorfor strikker ikke menn i dag? 
Klær fra samlinga til Nord-Troms 
Museum 1900 – 1955 

Nord-Troms 
Museum 

Otertun 24.01-09.02 

Hvorfor strikker ikke menn i dag? 
Klær fra samlinga til Nord-Troms 
Museum 1900 – 1955 

Nord-Troms 
Museum 

Lyngseidet, Stinastua 30.05-20.06 

100-årsmarkeringen av 
unionsoppløsningen 

Nord-Troms 
Museum og 
Nordreisa 
historielag 

Storslett 11.06-15.09 

Fra Nord-Troms Museums fotoarkiv Nord-Troms 
Museum 

Badderen Grendehus 08.07-10.07 

Salgsutstilling kunst Nord-Troms 
Museum 

Maursund gård 25.06-27.10 

Løsfunn fra Kåfjord Nord-Troms 
Museum 

Kommunehuset i 
Olderdalen, Birtavarre 
sykehjem, Ája Samisk Senter 

19.09-28.10 

Lodderáidalas-Himmelstien De samiske 
samlinger 

Flerbrukshuset i Burfjord 11.10-27.10 
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1.2. Arrangementer  
Følgende arrangementer har vært avviklet i 2005:  

Sted Arrangement Dato Antall besøkende 
Maursund Tradisjonsmatbuffet Skjervøy Helse og Sosial 15.06 36 
Maursund Skjervøy reiseliv arrangerer møte 21.06 10 
Maursund Åpning utstilling lokale kunstnere 25.06 21 
Holmenes Guiding Samisk Språksenter 01.07 11 
Tørfoss Barnas dag 02.07 80 
Holmenes Markedsdag 02.07 250 
Maursund Tovekurs 02.07 5 
Maursund Eventyrstund for barna 03.07 15 
Maursund Søndagsmiddag 03.07 26 
Tørrfoss Søndagsmiddag 03.07 40 
Hamneidet Åpen dag på utgraving 08.07 20 
Tørfoss Markedsdag 09.07 250 
Tørfoss Søndagsmiddag 10.07 60 
Skogstuene i Kvænangen Turmarsj med servering av rømmegrøt 10.07 30 
Gamslett Gamslettmarsjen  10.07 30 
Riddu Riđđu Barnefestival på Holmenes 12.07-13.07 70 
Riddu Riđđu Båtdåp Bæivve-Alggo 14.07 150 
Halti Exit Camp Kåfjord Bæivve-Alggo i bruk og VIP lunsj 08.07-14.07 100 
Arnøy og Laukøy Kulturminnevandring 22.07 20 
Holmenes Søndagsmiddag 24.07 25 
Tørfoss Søndagsmiddag 24.07 50 
Skibotn markedsplass Bruktmarked 30.07 200 
Spildra Kulturminnevandring 06.08 12 
Spildra Besøk i utgravingsfelt 01.08-10.08 30 
Gammene, Nordstraumen Steinalderdag 24.09 90 
Maursund Julemesse 19.11-20.11 300 

 
Til sammen 1931 personer har deltatt på ulike arrangementer i regi av Nord-Troms Museum. 

 

 

1.3. Forhåndsbestilte guidinger 
Sted Arrangement Dato Antall besøkende 
Otertun Guiding tekstiluts. pensjonistforeningen i Storfjord 30.01 30 
Skibotn Guiding LHL 03.05 10 
Skibotn Guiding LHL 10.05 10 
Holmenes Guiding Statsarkivet Tromsø 30.05 20 
Holmenes Guiding Dalen Husflidslag Sjursnes 02.06 15 
Maursund Guiding pensjonistforening Tromsø 05.06 50 
Holmenes Guiding Elvebakken skole 08.06 17 
Holmenes Nordreisa vgs 13.06 9 
Maursund Guiding Målselv LHL 14.06 30 
Maursund Guiding og 3 rettes middag privat arr. 15.06 36 
Holmenes Vision of Scandinavia 17.06 35 
Skibotn Guiding LHL 22.08 10 

 
Til sammen 272 personer har forhåndsbestilt guidinger ved Nord-Troms Museum i 2005. 
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1.4. Utleie av anlegg 
Maursund gård har ved flere anledninger vært leid ut: 

Dato Leier 
17.05 Kari Tretten Nyvoll (Privat) 
25.05 Fiskeridirektoratet (Møte) 
27.08  Kari Tretten Nyvoll (Privat) 

 

1.5. Foredrag, presentasjoner etc 
Nord-Troms Museum har avviklet følgende foredrag og presentasjoner: 

Foredragsholder Dato Sted Målgruppe Tema Antall 
Gørill Nilsen 27.04 Manndalen Álgu samiskkurs Forhistorien i Nord-Troms 10 
Gørill Nilsen 30.05 Holmenes Ansatte Statsarkivet Økomuseet 15 
Kari Digre og Alf 
Erik Heggelund 

11.06 Storslett Åpent foredrag 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen 250 

Arne Terje Sæter 
og Gunnar Eldjarn 

16.06 Svensby Åpent foredrag Nordlandsbåter 10 

Reidun Mellem 15.07 Skibotn Åpent foredrag Bolagstida 28 
Maria Giæver og 
Ernst Isaksen1 

04.08 Havnnes Åpent foredrag Lysbildeframvisning om mennesket, 
fotografen og forretningskvinnen Annie 
Giæver (1882-1956) 

250 

Barbara de Haan 25.08 Sørkjosen Museumsansatte i 
Nord-Norge 

Avhending av gjenstander 11 

Tryggve Seppola2 26.08-27.08, 
16.09-17.09 

Skibotn Åpent kurs Innføring i smiteknikk 3 

Gørill Nilsen 22.09 Manndalen Ansatte Skjervøy vgs Kulturmøter gjennom 10 000 år 20 
Gørill Nilsen 05.10 Manndalen Joatkka samiskkurs Jernalder og middelalder på Spildra 7 
Gørill Nilsen 06.10 Skibotn Åpent foredrag Fra steinøkser til aluminiumsmedaljer: Hva 

gjenstandsfunn forteller om fortida langs 
østsiden av Storfjorden 

26 

Gørill Nilsen 13.10 Birtavarre 
Sykehjem 

Åpent foredrag Løsfunn fra Kåfjord 22 

Gørill Nilsen 11.11 Universitete
t i Tromsø 

Åpent foredrag Naustet på Spildra: Norrøn gård eller ”norsk” 
manifestasjon i samisk område i middelalder 

50 

Rune Sundelin 16.11 Manndalen Ansatte Troms 
fylkeskommune 

Formidling av samisk kulturhistorie ved 
Nord-Troms Museum 

15 

Rune Sundelin 21.11 Storslett Nordreisa vgs Tørfoss 15 
Gørill Nilsen 23.11 Manndalen Brukermøte Ája Virksomheten ved Nord-Troms Museum 11 
Rune Sundelin 23.11 Tromsø RA: Levende 

kulturminner 
Nord-Troms Museums prosjekt Lyngen 60 

Rune Sundelin 24.11 Skjervøy Nord-Troms 
regionråd 

Nord-Troms Museums prosjekt Lyngen 15 

Gørill Nilsen 02.12 Olderdalen Samepolitisk utvalg 
Kåfjord kommune 

Virksomheten ved Nord-Troms Museum 5 

 
Til sammen 823 personer har vært tilhørere på foredrag gitt i regi av Nord-Troms Museum. 

 

                                                 
1 Nord-Troms Museum har produsert alt bildemateriale til foredraget.  
2 Korset var et samarbeid mellom Tryggve Seppola, Storfjord kommune og Nord-Troms Museum 
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1.6. Skoleaktiviteter 
Nord-Troms Museum har i 2005 brukt tid på å evaluere pilotprosjekter fra 2004 i Den kulturelle 

skolesekken. I tillegg til at museet har fått nye prosjektet realisert er det også gjennomført en ny 

runde med elever i prosjekt fra 2004.  

 

Det er viktig å synliggjøre vår virksomhet overfor skolene i større grad, slik at skoleklasser også 

ser muligheten av å reise på tvers av kommunegrensene. Derfor vil en komplett oversikt over 

skoletilbud for alle kommuner i Nord-Troms være ferdig innen desember 2005. I januar vil alle 

skolene ha muligheten til å benytte skoleprogrammet når de planlegger et samarbeid med museet. 

Dette har vært et ledd i arbeidet med å synliggjøre vårt tilbud til skolene i regionen som helhet.  

 

En oppsummering av årets skoleaktiviteter viser følgende: 

Undervisningsopplegg Antall elever 

Filmbibliotek 120 
Filmdag: Fra idè til film! 60 
Rollespill m/filmverksted 70 
Som bestemor og bestefar levde: Skolebesøk på anleggene 132 
Ut og forsk: Baser på internett 12 (lærere) 
Ut og forsk: Løsfunn fra Kåfjord 303 
Andre arrangementer (Utstillinger, Nissefest, Fortellerstund) 489 
 
Til sammen 1186 brukere har benyttet seg av Nord-Troms Museums undervisningsopplegg rettet 

mot barn og unge. Disse har benyttet seg av følgende tilbud:  

1.6.1. Filmbibliotek  
Filmbibliotekets vil i utgangen av desember være et tilbud til publikum. Nord-Troms Museum 

har sammen med filmskaper Bård Grape kjøpt inn ca. 50 filmer til et eget bibliotek. Alle filmene 

har tilknytning til Nord-Troms. Noen er spilt inn i regionen, mens andre er tematisk knyttet til 

vårt flerkulturelle område. Filmbiblioteket gir en samlet oversikt over filmer som er laget i Nord-

Troms, eller på annen måte har en tilknytning til området. Dette fører til at kompetansen på film 

fra Nord-Troms blir samlet og mer oversiktelig. Tilbudet blir lagt ut på museets nettsider og kan 

benyttes av skoler, institusjoner og privatpersoner. En økt kunnskap om film fra regionen kan 

inspirere til flere filmproduksjoner fra regionen i fremtiden.  

 

I oktober leide biblioteket ut den første filmen. Skjervøy videregående skole lånte Større enn oss sjøl 

(2003), som er en film om Riddu Riđđu-festivalen laget av Anita Lervoll. Film og skoleoppgaver 
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ble gjennomført som en del av et undervisningsopplegget, der ”samisk identitet og kultur” var 

temaet. Til sammen ble filmen sett av 120 elever. 

1.6.3. Filmdag: Fra idè til film! 
Dette er et undervisningsopplegg for 8.-10. klassetrinn. Her videreførte Nord-Troms Museum 

ideen fra Alta Museum og viste Veiviseren/Ofelas (1984) og stumfilmen Laila (1929) på en filmdag 

for ungdomstrinnet. I år byttet Nord-Troms Museum ut Laila og viste i stedet kortfilmen Keselin 

– en thaikvinne i Nord-Troms. Denne dokumentaren er laget av Bård Grape, og elevene får et møte 

med regissør av filmen etter visning.  

 

Bård Grape fokuserer på filmmanus som utgangspunkt for å lage film. Han kommer inn på 

sagnet som er utgangspunkt i Veiviseren/Ofelas, og viser hvordan intervju blir brukt i Keselin - en 

thaikvinne fra Nord-Troms. Skoleopplegget som helhet fokuserer på prosessen fra ”idé til film”, og 

målet er å inspirere elever som går med en filmdrøm i magen. Filmdagen dekker målene som 

omhandler film i læreplanen. Nils Gaup er en del av pensumet på ungdomstrinnet. Prosjektet har 

en tematisk ramme som fokuserer på identitet og samiske tradisjoner, og elevene får tilbud om å 

delta på en arbeidsoppgave som tilslutt premierer deltakelse ut fra loddtrekning. Oppgaven går ut 

på å skrive en tekst eller tegne/male/fotografere et bilde, og temaet skal være hentet fra 

filmdagen. Til sammen 60 elever har vært gjennom dette opplegget. 

1.6.4. Rollespill med filmverksted 
Prosjektet ble i år gjennomført med elever fra 9. klassetrinn. Rollespillet er et omfattende 

undervisningsopplegg. Filmverkstedet vil derfor først bli integrert når Nord-Troms Museum har 

tilstrekkelig erfaring med rollespillet. Rollespillet ble gjennomført på Maursund. Kautokeino-

opprøret er det historiske utgangspunktet for spillet. 

 

Den første perioden starter med at samarbeidet mellom museet og skolen opprettes. Nord-

Troms Museum gir skolen ressurshefter, kompendium og korte tidsbilder, som lærerne kan 

benytte i undervisningen. Dette skal forberede elevene på rollespillet på Maursund. Deretter får 

hver elev utdelt sin rolle og arbeidsoppgaven er å skape sitt kostyme.  

 

Skoleopplegget dekker flere fag på timeplanen, og berører mål i norsk, kunst og handverk, 

samfunnsfag og kristendomskunnskap med religion- og livssynsorientering. Til sammen har det 

vært avviklet rollespill i 3 dager for 70 elever. 
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Fra rollespill på Maursund Foto: Ola Solvang 

1.6.5. Som bestemor og bestefar levde: Skolebesøk på anleggene  
Nord-Troms Museum har et hovedformidlingsanlegg i hver av de seks kommunene. I år som 

tidligere år har elever fra grunnskoler i hele Nord-Troms besøkt våre anlegg. Her har elevene 

blant annet fått deltatt i tradisjonelle, hverdagslige aktiviteter som måtte til for å berge føda, 

eksempelvis å kjerne smør eller bake brød i vedfyrt natursteinsovn. 

 

Følgende skolebesøk har vært avviklet ved anleggene: 

 

 

Sted Dato Skole Klassetrinn Antall elever

Opdal 26.03 Skibotn  1. klasse 8 

Tørfoss Mai Storslett Ungdom 30 

Opdal 05.08-06.08, 08.08 Hatteng  Mellomtrinnet 29 

Tørfoss 05.10 Storslett Finskklasse 12 

Maursund 30.10 Skjervøy Barnehage 36 

Slettnes 23.11 Burfjord 3.-4. klasse 17 
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1.6.6. Ut og forsk: Baser på internett 
Dette undervisningsopplegget var i år rettet inn mot lærerne. Gjennom besøk på skoler ble 

lærerne kjent med Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden. Basen er stengt for 

offentligheten, men Nord-Troms Museum har i år som i fjor fått åpnet basen for et begrenset 

tidsrom. Via dette internettstedet kan man finne frem til faste kulturminner i skolenes 

nærområde. Denne basen samt de andre internettsidene krever en viss innføring for effektive søk. 

Nord-Troms Museum har derfor gitt opplæring i bruken av Askeladden, samt digitale 

gjenstandbaser til Nord-Troms Museum og Universitetet i Tromsø. Det ble også gitt opplæring i 

bruken av Friis etnografiske kart og folketellinger. 

 

Til sammen 12 lærere ved Varden og Manndalen skole benyttet seg av undervisningsopplegget 

den 10. oktober og 12. oktober.  

1.6.7. Ut og forsk: Løsfunn fra Kåfjord 
I mer enn 100 år har funn fra fortida i Kåfjord dukket opp av jorda. Nord-Troms Museum fikk 

lånt disse løsfunnene fra Tromsø Museum. Funnene ble i perioden 19. til 30. september utstilt på 

kommunehuset i Olderdalen. Alle elevene ved Olderdalen skole fikk en presentasjon av funnene 

av Gørill Nilsen 20. og 21. september. Utstillingen sto i perioden 04. til 14.10. oktober på 

sykehjemmet i Birtavarre. I forbindelse med flyttingen av funnene til Ája Samisk Senter, hvor 

utstillingen var plassert mellom 17. og 28. oktober, ble løsfunnene presentert på Trollvik skole 

den 17. oktober. Da løsfunnutstillingen sto på Ája Samisk Senter ble funnene vist til elevene på 

Manndalen skole 18. og 19.oktober. Til sammen 303 elever fikk presentert funnene.  

1.6.8. Tekstilutstillinga på Otertun 
4. februar fikk ungdomstrinnet ved Skibotn skole omvisning på den temporære utstilling Hvorfor 

strikker ikke menn i dag? Klær fra samlinga til Nord-Troms Museum 1900 – 1955 mens den sto på 

Otertun. Til sammen 20 elever var til stede.  

1.6.9. Markeringen av frigjøringen 8. mai 
Den 9. mai (!) ble 60-årsdagen for frigjøringen markert overfor skoleverket i Kvænangen. Det ble 

avviklet en fredsmarsj hvor 50-60 deltok og det ble servert krisemat.  

1.6.10.Med kare og rokk 
Toril Paulsen har besøkt Kjækan skole den 17. oktober med kare og rokk. Til sammen 15 

personer deltok i undervisningsopplegget.   
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1.6.11. Eventyrstund på Slettnes 
På Slettnes ble det avviklet eventyrstund for 21 personer fra Kvænangen barne- og ungdomsskole 

den 23. november.  

1.6.12. En dag i fjæra 
Toril Paulsen avviklet en dag i fjæra med et undervisningsopplegg om naust, fiskeredskaper og 

båt på Sandbakken, Nordstraumen den 7. november. Til sammen 15 elever deltok på opplegget.  

1.6.13. Hvem eier fisken? 
Skjervøy barnehage besøkte den permanente fiskeriutstilling Hvem eier fisken? og fikk i etterkant 

spise vafler og tegne. Til sammen 36 barnehagebarn var til stede. 

1.6.14. Kunstutstillingen på Maursund 
Kunstutstilling med moderne kunst fra regionen i tilknytning til et tegneverksted med kunstner 

som lærer, ble tilbudt elevene i oktober. Utstillingen viser samtidskunstnere som Stein Erik 

Wothi, Kristin Tårnesvik, Alf Salo, Hanne Grete Einarsen, Eva Bakkeslett med flere. Deres 

uttrykksmåter spenner fra installasjon, glass, fotografi, oljemaleri og maling på reinskinn. Felles 

for utstillerne er deres nære tilknytning til Nord-Troms og dette kommer til uttrykk i kunsten. 

Elevene får kjennskap til aktuelle kunstnere fra nærområdet, og med dette som utgangspunkt, får 

elevene være kreativ med krokitegning og akttegning i kunstverkstedet etterpå. Elevene får 

profesjonell veiledning av tegnelærer Ann Pedersen. Til sammen 76 elever benyttet seg av 

tilbudet.  

1.6.15. Fortellerstund 
Åse Grønnbakk startet høsten 2005 på studiet Muntlig fortelling ved Høyskolen i Tromsø. I 

forbindelse med studiet må Grønnbakk avvikle flere fortellerstunder. I høst har derfor 

Grønnbakk besøkt samtlige barnehager i Kåfjord. Grønnbakk tar utgangspunkt i lokale eventyr 

og sagn. I 2006 vil Grønnbakk utvikle prosjektet slik at det blant annet kan illustreres med 

gjenstander fra Nord-Troms Museums samling. Dette prosjektet vil utgjøre et ledd i museets 

satsning i 2006 på å utvikle temakasser som tilbys barnehager og skoleverket i regionen. 

 

I 2005 har 26 barnehagebarn deltatt på fortellerstund. 7. november ble Birtavarre barnehage 

besøkt. Det samme ble Djupvik barnehage den 9. november og Manndalen barnehage den 14. 

november.  
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1.6.16. Nissefester 
Både i Kvænangen og i Nordreisa ble det i år avviklet Nissefester. Både skoleverket og 

barnehagene fikk tilbud om å besøke museet, spise grøt og møte selveste fjøsnissen.  

 

I 2005 har ca 20 barn og personale fra Baddern og Sørstraumen barnehage deltatt på Nissefest i 

Kvænangen den 7. desember. Den 5. og 6. desember var over 200 barnehagebarn og skoleelever 

fra Nordreisa på Nissefest på Tørfoss.  

 

 

 

Nissefest på Tørfosstunet Foto: NTRM 
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1.7. Nord-Troms Museums internettsider 
Siden mars 2004 har Nord-Troms Museums nye internettsider vært i drift. I 2005 har til sammen 

27923 sider vært lastet fra www.ntrm.no. Det er registrert til sammen 5813 unike brukere av 

Nord-Troms Museums hjemmesider. Museet har også mottatt 65 bestillinger av bøker og foto 

direkte fra nettbutikken.  

 

Nord-Troms Museum fikk i 2005 innvilget 30 000,- fra Kåfjord kommunes to-språklighetsmilder. 

Museet vil i 2006 arbeide med å få til fungerende flerspråklige sider. I første omgang vil innsatsen 

rettes inn mot web-løsninger og oversettelse av statisk informasjon til samisk.  

 

1.8. Publikasjoner og distribusjon 
I jubileumsåret 2004 ga Nord-Troms Museum ut boka Kulturmøter i Nord-Troms. Dette bant opp 

en betydelig arbeidsmengde for museets ansatte. Nord-Troms Museum har derfor ikke hatt 

kapasitet til å fremarbeide publikasjoner til museets skriftserie i 2005.  

 

Nord-Troms Museum har stått for distribusjon av følgende bøker: 

 Kari Digre 2005: Betesda Sykestue - 1945/1950 – 1969. 

 Helge Guttormsen 2005: Fra istid til Læstadius. Lyngen regionhistorie bind 1. 

 Menneske og miljø i Nord-Troms 2005.  

 

I tillegg etterfylles også eldre publikasjoner ved utsalgssteder i Nord-Troms og Tromsø jevnlig. 

Museet selger også en god del publikasjoner via egen nettbutikk. Dette krever en betydelig 

arbeidsinnsats fra museets ansatte.  
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SAMARBEID 

2.1. Nord-Troms Museum og Ája Samisk Senter 
Nord-Troms Museum skal bygge opp en ny basisutstilling ved Ája Samisk Senter. Det er ikke tvil 

om at arbeidsinnsatsen dette året, som de to foregående, har vært fokusert omkring formelle 

forhold og opprydding i samarbeidsproblemer. Situasjonen oppsummeres i rapporten Nord-Troms 

Museum ved Ája Samisk Senter: Statusrapport september 2005 av Gørill Nilsen. 

 

Nord-Troms Musum har sammen med Samisk Språksenter, Riddu Riđđu, Troms fylkeskommune 

og Kåfjord kommunes bibliotek tatt initiativ til en mer brukerstyrt prosess frem mot det som blir 

full utbygging. Innen utgangen av 2005 har Nord-Troms Museum forhåpninger om av 

arealsituasjonen avklares, slik at arbeidet med å bygge opp en ny basisutstilling endelig kan 

begynne.  

 

2.2. Nord-Troms Museum og Halti 
Nord-Troms Museum har deltatt i arbeidet med planleggingen av utvidelsen av Halti på Storslett. 

Nord-Troms Museum skal inn i bygget med kontor, lager og utstilling. Prosessen med arbeidet 

med arkitekttegningene har fungert meget godt. Når det gjelder arealplanleggingen er Nord-

Troms Museum godt fornøyd med løsningene som vil bidra til en rasjonell daglig drift.  

 

Nord-Troms Museum har også produsert og montert moduler til utstilling i Haltibygget i 2005.  

 

2.3. Nord-Troms Museum og Lásságammi 
Stiftelsen Lásságammi har gitt Nord-Troms Museum i oppdrag å føre tilsyn med Nils Aslak 

Valkepääs bolig i Skibotn. Stiftelsen har også engasjert Nord-Troms Museum til å foreta en 

katalogisering av boligen med dens innhold samt å få montert alarm.  

 

Katalogiseringen er gjennomført, men det må arbeides videre med digitalisering av bilder samt å 

koble disse opp mot opplysninger/database. Videre arbeid må imidlertid avklares med styret i 

stiftelsen Lásságammi.  
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2.4. Nord-Troms Museum og Baalsrudstiftelsen 
Nord-Troms Museum har deltatt på flere møter med Baalsrudstiftelsen i løpet av 2005. Nord-

Troms Museum vil i 2006 arbeide med utvikling av søknader i samarbeid med stiftelsen slik at 

prosjektfinansiering av Baalsrudstiftelsens planer forhåpentligvis kan realiseres.  

 

2.5. Nord-Troms Museum og Skjervøy kystlag 
Nord-Troms Museum har vært med på flere møter i Skjervøy kystlag i 2005. Siktemålet med 

samarbeidet med kystlaget er å få i stand drift av museumbåten Lyra. Nord-Troms Museum 

ønsker at kystlaget overtar driften av båten. Dette forutsetter imidlertid at Lyra repareres slik at 

den blir seilingsdyktig. Nord-Troms Museum vil i 2006 arbeide med utvikling av søknader i 

samarbeid med kystlaget slik at prosjektfinansiering av lagets planer forhåpentligvis kan realiseres.  

 

2.6. Nord-Troms Museum og NORCE 
I NORCE-prosjektet har Nord-Troms Museum deltatt på årets to samlinger. Rune Sundelin 

deltok på møtet på Færøyene 28. april til 1. mai. På møtet i Piteå 1. til 4. september deltok Rune 

Sundelin sammen med Sigrid Iversen og Per Ivar Larsen fra den lokale partnerbedriften Spindaj.  

NORCE-prosjektet er delt i to; i et mat- og et båtprosjekt. I samarbeid med Reisa bakeri har 

museet fått utviklet et kvenbrød. Dette er nå i salg. På Spildra er produksjonen av bukna 

lammelår kommet i gang, og første testparti ventes ferdig i februar 2006. Det har også vært utvilet 

og servert tradisjonsmatbuffe på Maursund gård. Utviklingen av dette produktet har Reisafjord 

hotell og Hotell Maritim, Skjervøy stått for.  

 

Nord-Troms Museums firroring er ferdigbygd. I 

forbindelse med dette prosjektet holdt båtbyggerne Gunnar 

Eldjarn og Arne Terje Sæter et foredrag på Svendsby om 

Nordlandsbåter. Firroringen ble i sommer brukt i Kåfjord 

av den lokale partneren Beavžá 4H.  

 
 
 
Mina Ripa døper Bæivve-Alggo Foto: NTRM 
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Båten ble døpt Bæivve-Alggo under åpningen av årets Riddu Riđđu-festival. Båtens gudmor er 

Mina Ripia fra New Zealand. Båten ble i perioden 8. til 14. juli benyttet under Halti Exit Camp 

med 60 deltakere. Finansiørene og presse var invitert til å besøke leiren. De inviterte ble fraktet i 

fembøringen Salarøy fra Langnes og inn til Birtavarre. Om bord i båten ble det orientert om 

museets EU-prosjekt. NORCE-prosjektet sponset også de invitertes lunsj.  

 

I tilknytning til NORCE skulle Nord-Troms Museum finne frem til 10 samiske termer tilknyttet 

båten. Dette arbeidet har vært utført av Beavžá 4H. 4H-klubben har finansiert dette prosjektet 

selv, og har gitt museet termene vederlagsfritt.  

 

Båten har fått vinterlagringsplass på Langnes i Kåfjord.  

 

 
                                                                Deltakere på partnermøte i NORCE på Island Foto: NTRM 
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FORVALTNING 

3.1. Samlingen 
Gjenstandssamlingen teller ca.17 000 gjenstander. Fotosamlingen består av ca. 45 000 fotografi, 

samt en lysbildesamling. Ca. 2600 gjenstander er i databasen daterte til før 1945, mens ca. 5300 

gjenstander er udaterte. Samlingen kan ellers karakteriseres som en variert etterkrigssamling som 

typemessig har endret seg lite fra før 2.verdenskrig.  

 

Følgende arbeid har vært gjort med samlingen: 

Gjenstandsdatabasen er gjennomgått med hensyn til ”hull” og restanser. Med ”hull” menes 

gjenstander som er registrerte i gjenstandsprotokoll, men ikke i databasen.  

 

Ved Gamslett magasin er det foretatt opprydding og rengjøring av inventar og gjenstander. 

Gjenstandene er flyttet opp fra gulvet, og forholdene for opphenging på vegg er forbedret. De 

aller fleste tekstilene i våningshuset er tatt inn i magasinet, og tilgjengelighet og 

oppbevaringforhold for samtlige tekstiler er forbedra. 

 

Digitale temperatur- og luftfuktighetsmålere har vært plassert i museets magasin og i de fleste 

våningshus og magasin. 

 

42 gjenstander har blitt aktivt konservert. Tørr-rengjøring (børste eller støvsuger) av gjenstander 

er ikke medregnet.  

 

I tillegg har Nord-Troms Museum arrangert et avhendingsseminar den 25.08. i Bjørklygården i 

Sørkjosen. Barbara de Haan, Blaafarveverket, men tidligere ABM-utvikling, foreleste om 

innsamlingspolitikk, samlingsplaner og avhending av gjenstander. Seminardeltakerne 

representerte fem museer i Finnmark og Troms samt Troms fylkeskommune. For å utarbeide en 

god og gjennomtenkt samlingspolitikk er dialog med andre sammenlignbare museer viktig, ikke 

minst i forhold til posisjonering og avhending. I tillegg til en nyttig gjennomgang av nevnte tema 

ga seminaret deltakerne anledning til å utveksle erfaringer om flere aspekter ved samlingsarbeid.  
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3.2. Vedlikehold 
Det har ikke vært utført større vedlikeholdsarbeid, men løpende vedlikehold. Blant annet er 

Aunebua og Kjøttbua på Skibotn markedsplass skrapt og malt og vinduene på Gamslett er kittet.  

 

En stor del av vedlikeholdet må karakteriseres som ”brannslukking” for å hindre at skader skal 

utvikle seg videre.  

 

Museets snekker har også bistått med rådgiving med hensyn til restaurering av bygninger overfor 

en rekke personer i Nord-Troms i 2005.  

 

 
Nord-Troms Museum gjennomfører konservering av gjenstander. Her ser vi en skinnhjelm som har vært gjennom 

konservering. Foto: Solveig Bråstad, NTRM. 
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FORSKNING OG KOMPETANSE 

4.1. Forskning 
Nord-Troms Museum er nå i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med Stephen Wickler, 

Tromsø Museum. Prosjektet fokuserer på nausttufter fra jernalder og middelalder i 

grenseområder mellom norrøn og samisk bosetting. Wickler og Nord-Troms Museums 1. 

konservator Gørill Nilsen har tidligere begge forsket og gravd i jernaldernaust på Vestvågøy i 

Lofoten. Pågående prosjekt tar utgangspunkt i denne tidligere forskningen. En oppsummering av 

resultatene så langt ble presentert på den internasjonale konferansen Maritime Heritage 2005 i 

Barcelona 18.-20 april. Innlegget Iron Age boathouses in Arctic Norway viewed as multifunctional 

expressions of maritimecultural heritage er publisert i Marcer I Barbe (et al. 2005) Maritime Heritage and 

Modern Ports.  

 

I perioden 1.-12. august gravde Nilsen og Wickler ei sjakt á 10 x 1 meter i nausttuften på 

Vapsgieddi på Spildra. Det ble også gravd ei sjakt på 0,5 x 2,5 meter i en nærliggende hellegrop. 

Utgravingen ble finansiert ved at Nord-Troms Museum dekket Nilsens lønnsutgifter, mens andre 

kostnader som analyser, transport, losji og diett ble dekket av Wicklers annuum. 

 

Resultater fra gravingene er under bearbeidelse og ferdigstilles i løpet av 2006. Nilsen presenterte 

en foreløpig oversikt over resultatene og tolkning ved Forskningsseminaret ved Institutt for 

arkeologi ved Universitetet i Tromsø 11. november 2005. Når dateringene foreligger vil det bli 

utarbeidet både vitenskapelig artikkel på engelsk samt populærvitenskapelig fremstilling slik at 

resultatene når lokalbefolkningen.   

 

Det vil bli utarbeidet nye søknader om ekstern finansiering i 2006 slik at prosjektet kan fortsette.  
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4.2. Publiseringer 
Museets ansatte har publisert følgende artikler: 

 Nilsen, G. 2005: Museums, gender and knowledge. I: Engelstad, E. & S. Gerrard (red.): 

Challenging situatedness: Gender, culture and the production of knowledges. Eburon publishers, s. 

149-166. 

 Wickler, S. & G. Nilsen 2005: Iron Age boathouses in Arctic Norway viewed as 

multifunctional expressions of maritime cultural heritage. I: Marcer I Barbe, R., C. A. 

Brebbia & J. Olivella (red.): Maritime Heritage and Modern Ports. s. 15-23.  

 Sundelin, R. 2005: Kvenenes arv. Fortidvern nr. 1 2005 s. 19-20.  

 

4.3. Internettpublikasjoner 
På internett har følgende større, faglige sammenstillinger blitt publisert:  

 

Nilsen, G.: Hovedkatalog for Løsfunn fra Storfjord: 

http://www.ntrm.no/text/view/2792.html (Publisert 2005) 

 

Nilsen, G.: Hovedkatalog for Løsfunn fra Kåfjord: 

http://www.ntrm.no/text/view/2777.html (Publisert 2005) 

 

4.4. Deltakelse på seminarer, konferanser etc 
Deltakere Dato Sted Konferanse 
Gørill Nilsen, Nina Einevoll 24.01 Tromsø Den kulturelle skolesekken 
Nina Einevoll 15.03-16.03 Lillehammer Om skolekino og den kulturelle 

skolesekken 
Gørill Nilsen 18.04-20.04 Barcelona Maritime heritage 
Rune Sundelin, Trond-Ove Holmgren 26.05-27.05 Oslo HMS-seminar 
Rune Sundelin 28.04-01.05 Færøyene NORCE 
Rune Sundelin, Solveig Bråstad, Gørill Nilsen 25.08 Sørkjosen Avhendingsseminar 
Rune Sundelin 01.09-04.09 Piteå NORCE 
Gørill Nilsen og Rune Sundelin 24.10-25.10 Hammerfest Årmøta Finnmark museumslag 
Rune Sundelin 03.11-04.11 Oslo Alle har rett 

 

4.5. Videreutdanning ansatte 
Ansattes navn Studie Studiepoeng Eksamen 
Gørill Nilsen Samisk begynneremne/SAM 0010 20 Bestått 
Nina Einevoll Praktisk pedagogisk utdanning 60 Bestått 
Åse Grønnbakk Muntlig fortelling 30 Ikke avsluttet 
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ADMINISTRASJON 

5.1. Styret 

5.1.1. Styrets årsberetning 
Nord-Troms Museum driver sin virksomhet i de seks Nord-Troms-kommunene Storfjord, 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedkontoret er lokalisert til Sørkjosen i 

Nordreisa kommune. Formålet med driften er å dokumentere, forske og formidle historie og 

kultur fra regionen, med særlig vekt på kulturelle møter og brytningr som har funnet sted i 

regionen. Etter styrets mening er forutsetningene for fortsatt drift til stede.  

 

Nord-Troms Museum skader ikke det ytre miljø på noen måte.  

 

Resultatet for 2005 viser et underskudd på 83 661,-. Av dette er 73 509,- ordinære avskrivninger. 

Nord-Troms Museum fikk en reguleringspremie til KLP på kr 76 000,- i 2005. 

5.2. Styrets sammensetning 

5.2.1. Historielaget 
Nord-Troms Historielag: 

Liv Reidun Olsen   Vara: Per Larsen 

Carl Johan Bentsen  Vara: Reidar Breivik 

 

Fra mai: 

Terje Hildonen   Vara : Per Larsen 

Reidar Breivik  Vara : Carl Johan Bentesen 
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5.2.2. Kommunale representanter 
Lyngen kommune:  

Ole Anton Teigen   Vara: Svein Olav Bårdsen 

Storfjord kommune:  

Bente Pedersen   Vara: Maria Figenschau og Karin Fosshaug 

Kåfjord kommune:  

Asle Tveitnes   Vara: Emma Vik 

Skjervøy kommune:  

Åshild Simonsen   Vara: Sissel Korneliussen  

Nordreisa kommune:  

Kari Digre   Vara: May Lillian Steinsvik 

Kvænangen kommune:  

Reidar Josefsen   Vara: Ole Jan Knutsen 

 

5.2.3. De ansattes representanter 
For de ansatte:  

Gørill Nilsen  Vara: Solveig Bråstad    Andre vara: Trond Ove Holmgren  

 

5.3. Konstituering 
Styreleder: Asle Tveitnes 

Nestleder: Kari Digre 

Forhandlingsutvalg: Asle Tveitnes, Bente Pedersen og Reidar Josefsen 

Sekretær: bestyrer Rune Sundelin. 

 

5.4. Styrets arbeid 
Styret har i 2005 hatt 5 styremøter og har behandlet 42 ordinære saker, med tillegg for 

referatsaker.  
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5.4.1. Mål og visjoner  
I 1978 ble Nord-Troms Museum etablert som det første regionmuseum i Troms. Nord-Troms 

Museum er regionmuseum for seks kommuner i et område av Troms med store avstander – vel 

20 mil mellom det sydligste til det nordligste punkt når man kjører bil.  

 

Ved innledningen av valgperioden utarbeidet styret en egen handlingsplan for driften og 

utbyggingen av museumsdrift i Nord-Tromsregionen som ble vedtatt av styret etter først å ha 

vært på høring i hver av kommunene i Nord-Troms.  

 

Nord-Troms Museum har vært nødt til å gjennomgå en kraftig omorganisering for å bringe 

driften i balanse gjennom å redusere forpliktelsene. De siste året har Nord-Troms Museum fått 

økte midler som har muliggjort en konservatorstilling og en pedagogstilling ved museet. 

Pedagogstillingen er lokalisert til Skjervøy, men museet har som videre mål og utvide det 

pedagogiske tilbudet ved Nord-Troms Museum. Målsettingene for museet om en faglig 

kvalitetsøkning synes dermed å komme nærmere en realisering. Det er foretatt en betydelig 

heving av kompetansen ved Nord-Troms Museum. De ansatte har fått tilbud om 

kompetansegivende kurs på høyskolenivå. Man har også gjennom nyansettelse hevet 

kompetansen. Nord-Troms Museum er i dag faglig godt besatt på alle de viktige fagområdene. På 

enkelte områder som konservering, pedagogikk og konservatorområdet har vi fortsatt ikke 

tilstrekkelig med ressurser. Tilføring av ytterligere ressurser på de nevnte områdene er viktige for 

Nord-Troms Museum i fremtiden.  

 

5.4.2. Viktige saker 
De viktigste saken i år har vært revisjon av vedtektene. Nord-Troms Museum har hatt vedtekter 

som har vært ulogiske og ikke i samsvar med hverandre. Det er nå utarbeidet nye vedtekter som 

vil bli iverksatt våren 2006. Arbeidet med avklaringene omring Nord-Troms Museums forhold til 

Ája Samisk Senter og museumsdriften ved senteret har vært en annen stor og krevende sak.  
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5.5. Ansatte 

5.5.1. Fast ansatte og prosjektarbeidere 
Rune Sundelin  Daglig leder 

Gørill Nilsen   Førstekonservator 

Jon Arild Andersen   Museumssnekker. 

Trond Ove Holmgren Kontorleder 

Toril Paulsen  Magasinansvarlig/avdelingsleder i Kvænangen  

Åse Grønnbakk  Avdelingsleder Kåfjord 

Solveig Bråstad    Avdelingsleder/teknisk konservator i Storfjord 

Nina Einevoll   Museums pedagog fra 01.06.04 i 60 % stilling 

Mary Ann Gustavsen  Kontor fullmektig 

Disse har til sammen utført 7,9 årsverk. Sykefraværet har i 2005 vært 12,4 %, noe som er høyere 

enn tidligere år. Nord-Troms Museum har ikke egen bedriftshelsetjeneste. Virksomheten er heller 

ikke pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker ved Nord-Troms 

Museum i 2005.  

 

5.5.2. Korttidsengasjerte og sommerguider 
Nord-Troms Museum har som vanlig hatt mange engasjerte guider. Det har også vært ansatt 

kursholdere, vedlikeholdsmedarbeidere og folk som har hjulpet til med å arrangere skoleuker.   

 

Disse har utført til sammen 1,3 årsverk. Kortidsengasjerte medarbeidere er viktige i 

formidlingsarbeidet, både som instruktører i forbindelse med skoleuker og skolebesøk, og ute på 

hovedanleggene om sommeren. De utgjør en uvurderlig ressurs, og gjør en kjempeinnsats for 

Nord-Troms Museum.  
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KONKLUSJON 
 
Nord-Troms Museum har hatt et meget godt år når det gjelder besøk. Noe av dette kan 

forklares ved at registreringsrutinene ved museet er blitt bedre. Dette er imidlertid ikke 

hele forklaringen. Samarbeid med frivillige lag og foreninger har også bidratt til at antallet 

arrangementer har kunnet bli økt. Museet er også blitt flinkere til å treffe publikum med 

de arrangementene vi tilbyr. Flere arrangementer er også blitt tradisjoner for folk. Dette 

bidrar til økt besøk.  

 

I 2005 har en også fått avklart forholdene til den samiske museumdriften ved Ája Samisk 

Senter. Denne avklaringen gjør det mulig å starte det faglige arbeidet med etableringen og 

planleggingen av utstillingen.   

 

De viktigste utfordringene ligger i etableringen av museumsdriften ved Ája Samisk Senter 

samt realisering av Halti II. Museet trenger også serviceanlegg ved alle anleggene. Her er 

behovet på Gamslett størst.  

 

Den desentraliserte modellen er en god modell når det gjelder lokal forankring og 

stimulerer til lokalt engasjement. Det er imidlertid en dyr modell å drifte. Kostnadene til 

drift, reiser og administrasjon blir høye i forhold til total omsetning ved denne modellen.  

 

  

 

 
















