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'Musea er kunnskapsinstitusjonar.

Kunnskap er makt. Musea har makt til

å definera historisk verdi, historisk

relevans, samtidig aktualitet og

perspektiv på sanning.'

(Meld. St. 23 (2020-2021), s.2)
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F O R O R D  

Året 2021 var preget av covid-19. Til tross for

utfordringer knyttet til pandemien, har museet

hatt et spennende år. Museet ble invitert til å bli

samarbeidspartner i flere utviklings- og

forskningsprosjekter i tillegg til at museet hadde

egne prosjekter som vekket interesse utenfor

regionen. Her vil jeg spesielt nevne

«Økseprosjektet» som ble presentert i flere

arenaer. I tillegg valgte Norges museumsforbund

og Seksjon for immateriell kulturarv å legge sitt

årlige seminar på Nord-Troms museum. Dette

seminaret, som ble arrangert i samarbeid med

Nord-Troms museum, fikk publisitet både i

regionale og landsdekkende media.

  

Nord-Troms museum ansatte en ny regional

formidler/museumspedagog i mars 2021 etter at

museet mangeårige formidler fikk en ny stilling i

Nordmøre museum. I tillegg ansatte museet to

midlertidige medarbeidere i Lyngen og

Kvænangen. 

Våren 2021 ble det utgitt to viktige dokumenter, en

ny museumsmelding som definerer

museumsarbeid i de neste tiårene og nye

konkretiserte museumsetiske retningslinjer basert

på norske forhold. Nord-Troms museum vil

integrere disse dokumentene på alle nivåer i

organisasjonen.  

 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere i det

spesielle året 2021 og ser fram til nye samarbeid i

2022! 

Kaisa Maliniemi 
Direktør 
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Ø K S E P R O S J E K T

I 2021 har NTRM gjennomført et prosjekt

som handler om rekonstruksjon og

kontekstualisering av en kvenøks som ble

funnet i Manndalen i Kåfjord på 1960-

tallet.

Kåfjord kvenforening var initiativtaker til

prosjektet, og ønsket en kopi av øksa for å

symbolisere den historiske kvenske

tilstedeværelsen i området.

Med støtte av Troms og Finnmark

fylkeskommune satte vi i gang. I tillegg til

å lage en kopi av øksa, søkte vi svar på

flere spørsmål: Hvor kom den fra?

Hvordan og hvorfor ble den laget? Hvem

hadde brukt den? Øksa var et løsfunn, men

sett i sammenheng med omgivelsene den

ble funnet i, kunne vi kanskje finne ut noe

mer. 

Vi fant ut at øksa sannsynligvis er fra

1700-1800 tallet, og er brukt til å slette

sider av tømmerstokker under bygging av

f.eks. hus. I prosjektet så vi nærmere på

funnstedet og dets historie.

Befolkningsøkning, nybyggerperiode og

lokale smedtradisjoner samsvarer med

øksefunnet. Øksa kan ha blitt smidd lokalt,

blitt tatt med under flytting eller kjøpt. 

Rekonstruksjonen er gjort av smedene

Hans Olsen og Jan-Tore Ovesen. Smiinga

ble gjort i museets smie på

markedsplassen på Skibotn.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet.

Det har blitt formidlet i media, på

seminarer, åpne dager, gjennom film, i

artikkelform og på foredrag. 

N O R D - T R O M S  M U S E U M
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Nord-Troms museum tok initiativet til et

samarbeidsprosjekt med formål å utrede

mulighetene for å etablere et

kunnskapssenter for kulturmiljø og

bygningsvern i regionen. 

Prosjektet er støttet av Riksantikvaren, og

museet fikk midler til å ansette en

prosjektleder i 50% stilling i seks måneder.

Alle seks eierkommuner ble invitert med i

forprosjektet, og fem av kommunene

(Kvænangen, Nordreisa, Lyngen, Storfjord

og Gáivuotna–Kåfjord) takket ja til

deltakelse. I tillegg har Senter for nordlige

folk og Halti kvenkultursenter vært med

som samarbeidspartnere. Gjennom hele

prosessen har vi samarbeidet med

Sametinget og Troms fylkeskommune. 

Gjennom forprosjektet, som avsluttes våren

2022, har det blitt gjennomført

spørreundersøkelser rettet mot

lokalbefolkning og kommunenes

administrasjoner. Spørreundersøkelsene

avdekket et stort behov for informasjon og

støtte blant private eiere av eldre bygninger

og kulturmiljø, mens administrasjonene

først og fremst manglet rutiner for

opplæring om egen kulturarv og kapasitet

til å følge opp eiere. 

Det er foreløpig ikke lyst ut tilskudd til

hovedprosjekt fra Riksantikvaren, men det

jobbes videre med å søke midler til et

verdiskapningsprosjekt i 2022. 

KUNNSKAPSSENTER FOR
KULTURMILJØ OG
BYGNINGSVERN 
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« S Å  K O M  D E M  O G
S T J A L
H E S J E S T R E N G A N
V Å R E S »   
 

Høsten 2021 mottok NTRM tilskudd på 215

000,- fra Kulturdepartementet for å

produsere en utstilling om romani/tater i

Nord-Troms. Målet er å fremme forståelse

av fornorskning, forfølgelse og fordommer

mot romani. Prosjektet er basert på Ingvild

Larsens rapport «Registrering av spor etter

romani i utvalgte områder på Helgeland og

Nord-Troms». 

I registreringsarbeidet hadde mange av de

intervjuende lignende fortellinger: Romani-

grupper kom reisende til Nord-Troms på 60-

og 70-tallet og hadde faste oppholdsplasser.

De solgte varer, gjorde håndverk og var

gjenkjennelig i klesdrakt og språk. Disse

fortellingene er ofte farget av fastboende

minner om å «bli jaget inn av bestemor»,

eller advart mot kontakt, når romani/tater-

grupper kom. Det ble tydelig at mange

innsamlede fortellinger er preget av

lignende stereotyper og fordommer om

romani. 

Utstillinga ‘Så kom dem og stjal

hesjestrengan våres’ problematiserer

fordommer mot romani og utforsker

årsaker i historisk sammenheng med

fornorskningspolitikk.
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 Utstillinga løfter også frem folkeminne

og fastboendes personlige relasjoner som

slektskap, språk og kulturutveksling. I

romanis påvirkning på f.eks musikk og

håndverk finnes kanskje verdifull

kulturarv, og utstillinga oppfordrer

besøkende til å bidra til fremtidig

registrering og forvaltning av

romani/tater/reisende-historie i Nord-

Troms. 

 

Ved prosjektets slutt skal utstillinga være

tilgjengelig for vandring, og ha flere

digitale produkter. 
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NTRM 
I SAMFUNNET

Våren 2021 ble det offentligjort to viktige

museumsfaglige dokumenter: Åpent,

inkluderende, transparent og profesjonelt.

Etiske retningslinjer for norske museer og

Meld. St. 23 (2020-2021) «Musea i

samfunnet. Tillit, ting og tid». Disse

dokumentene gir retningslinjer og krav

hvordan museene i Norge skal arbeide neste

tiårene. Nord-Troms museum er medlem av

ICOM og Norges Museumsforbund, og følger

deres retningslinjer i forhold til alle

områder i museumsarbeid og ledd i

organisasjonen. 

'For å sikre at museene i landet kan ta frie og

profesjonelle valg i alle deler av arbeidet, er

det grunnleggende viktig a forankre

prinsippet om armlengdes avstand i alle ledd

av organiseringen, overfor alle styrings- og

finansieringsnivåer og overfor andre

eksterne samarbeidspartnere.'

(Åpent, inkluderende, transparent og

profesjonelt s. 2)

N O R D - T R O M S  M U S E U M

ICOMs 
museumsetiske
retningslinjer

Nord-Troms museum var med i

ekspertgruppe som arbeider for å

konkretisere ICOMs 

museumsetiske regelverk ved norske

museer. Arbeidet begynte høsten 2019 og

ble ferdig i 2021. Arbeidet ble ledet av Norsk

ICOM og Norges Museumsforbund. I

museumsetiske retningslinjer blir spesielt

en armlengdes avstand i forhold til

politikere og eiere fremhevet på grunn av

presset som museumsansatte i flere

europeiske land er blitt utsatt for. 
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Den nye museumsmeldinga Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid

kom våren 2021. Målet med meldinga er å dra linjer for utviklingen av museumssektoren i

generasjonsperspektiv. I meldinga blir fremhevet fem hovedområder: solid

kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helskaplig samlingsutvikling, trygg ivaretaking

og aktiv samhandling. I tillegg blir det fremhevet museet rolle i samfunnet der museet bør ta

hensyn til mangfold, inkludering, immateriell kulturarv og bærekraft. Museene blir også

pliktet til å rapportere årlig hvordan de arbeider med disse temaene. Nord-Troms museum

prioriterer disse områdene i sine planer og i sitt arbeid. 

N O R D - T R O M S  M U S E U M

Museumsmeldinga 



FORSKNING, DOKUMENTASJON OG
KUNNSKAPSUTVIKLING 

Nord-Troms museum er en

kunnskapsinstitusjon som skal drive

forsknings- og utviklingsarbeid på

forskjellige måter. Dette skal sees i

sammenheng med museets andre

oppgaver: innsamling, dokumentasjon,

bevaring og formidling. 

De ulike oppgaver er avhengige av

hverandre.
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Museet arbeider hele tiden med

kunnskapsutvikling gjennom 

utstillinger, publikasjoner,

dokumentasjonsarbeid, foredrag og

prosjektarbeid selv og i samarbeid med

andre. I 2021 har museet vært en aktiv

deltager i flere utviklings- og

forskningsprosjekter.



Egne foredrag 

Foredrag

Kaisa Maliniemi: «Hans Kristian Eriksen og kvenlitteratur». Seminar om Hans Kristian

Eriksen. Kvenfestival. Arr. Vadsø bibliotek med flere. 24.08.2021. Vadsø. 

Jan Tore Ovesen: «Økseprosjekt». Håndverksdager i Røros. 24-27. 08. 2021.

Hans Erik Olsen: «Økser i grenseland». Fagseminar ifm. det nye kvenmuseet i Vadsø.

27.08.2021.

Kaisa Maliniemi: «Museets rolle i vern av minoriteters immaterielle kulturarv». Seminar

om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv. Arr. Norges museums forbund/Seksjon for

immateriell kulturarv i samarbeid med Nord-Troms museum. 01-02. 09. 2021. Nordreisa 

Lise Brekmoe «Årøya – fra handelssted til kald krig», 06.09.2021. Senter for nordlige folk,

Kåfjord. 

Kaisa Maliniemi: «Kvengården Tørfoss». Webinar. Arr. Collecting Norden. 28.10. 2021.

Kaisa Maliniemi: «Brudd i enighet». Seminar: Uenighetsfelleskap i museene. Arr.

Minoritets- og mangfoldsnettverk. Interkulturelt museum.10.12. 2021. Oslo.

Ingrid Lønhaug: «Åpningstale». Utstillingsåpning «Riv skiten?». 04.12. 2021. Nordreisa. 
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Andre foredrag 

Morten Jentoft: «I Grenseland». Foredrag ifm. Forskningsdagene. Arr. Nord-Troms

museum og Nordreisa bibliotek. 28.10. 2021. Halti.  
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NTRM som arrangør

Seminarer 

Seminar om kvensk/norskfinsk immateriell

kulturarv. Arr. Norges

museumsforbund/Seksjon for immateriell

kulturarv i samarbeid med Nord-Troms

museum. 01-02. 09. 2021. Nordreisa. 

Seminar, kulturminnedagene, Senter for

nordlige folk, 06.-07.09.2021

Andre seminarer

Seminar om Hans Kristian Eriksen. Kvenfestival. Arr. Vadsø bibliotek med flere.

24.08.2021. Vadsø.

Seminar: «Fagseminar». Åpningen av det nye kvenmuseet i Vadsø 27.08.2021.

Webinar: «Collecting Norden». Flere webinar våren 2021 og høsten 2021.

Seminar: «Collecting Norden». 23-24.09.2021. Arr, Universitetet i Oslo. Oslo.

Seminar: «Hvordan ta vare på våres eller Nordens åpne klinkbygde båter?». Arr. Forbundet

kysten. Tromsø 20.-2110. 2021. Seminarene har vært et ledd for å få tradisjonene inn på

Unesco verdensarv liste. De ble tatt opp i desember 2021.

Seminar: «Uenighetsfelleskap i museene». Arr. Minoritets- og mangfoldsnettverk.

Interkulturelt museum.10.12. 2021. Oslo.

N O R D - T R O M S  M U S E U M
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Kursvirksomhet

Møter 

NTRM styremøter 

Generalforsamling 

Konkretisering ICOMs museumsetiske regelverk. Arbeidsgruppemøter 

Referansegruppemøter i prosjektet «Villakssenter» 

Dialogmøte museene i Troms og Finnmark 

Frokostmøter. Halti næringshage. 

Halti SA styremøter 

Dialogmøter med Troms fylkeskommune. 

Møter i forbindelse med Kyläpeli, Landsbyspel. 

Møter i forbindelse med Paaskiviikko. 

Møter med VGS om tilbud til elever. 

Møter med Halti Kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter om tilbud til grunnskole 

Møter i forbindelse med Nordreisa kulturminneplan  

Medlemsmøter Visit Lyngenfjord 

Møter i forbindelse med IMMkven-prosjekt 

Møter med Vorterøykai

Møter med styre til Dalstuene

Møter i forbindelse med utstilling Villakssenteret

Arbeidsgruppemøter i forbindelse med fagseminar i åpningen av det nye kvenmuseet i

Vadsø

Webmøter i forbindelse med prosjektet Collecting Norden. 

Guidekurs om Baalsrud. Arr. VisitLyngenfjord med NTRM. Juni 2021

Smikurs på Markedsplassen. Arr. NTRM. Juni 2021

Smikurs på Tuomainen gården i Vadsø. Arr. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum med

NTRM. 28.8.2021

Smikurs på Tre i Nord -seminaret. Arr. Midt-Troms museum på Fossmotunet.16.-18. 6.

2021

Smiformidling på Trondarnes middelaldergård i Harstad. Arr. Sør-Troms museum.

26.-27.11.2021
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U t s t i l l i n g e r  

Vann er ansett som rensende og helende, men har også

kraften til å knuse og å ta liv. I utstillingen «Vannets kraft»

tar vi et blikk på hvordan folk i Nord-Troms har håndtert

vannets skapende og ødeleggende kraft.

Egenproduserte utstillinger 

Vannets kraft

Våre falne

Riv skiten?

I løpet av 2. verdenskrig kjenner vi til at minst 66 mennesker

med tilknytning til Nord-Troms mistet livet. Noen av disse

omkom i løpet av krigens første timer under angrepet på

Narvik. Mange mistet livet til sjøs, både i norske og

fremmede farvann, mens andre ble tilfeldige ofre for

landminer. Plakatutstillinga "Våre falne " forteller om de fra

Nord-Troms som mistet livet under 2. verdenskrig, og er

basert på museets egen publikasjon om temaet.

Dette er et samarbeid med fotogruppa "Uten filter", og

inkluderer også muligheter for å komme med innspill til det

pågående arbeidet med temaplan for kulturmiljø og

kulturminner i Nordreisa.
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Bestillingsverk. Graffiti av festivalkunstner Jo Are Ringsby

Henriksen. Samarbeid med Nord-Troms Pride. Juni 2021.

 

Samarbeid med andre
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Verdifugl – Arvokas lintu

Kunstutstilling på Sokkelvikhuset

Kunstnere: Anja Vickie Sommerbakk Olsen og Randi

Jørgensen. Samarbeid med Kronebutikken. Juni-juli 2021. 



Halti. Hovedutstilling om kulturmøter 

i Nord-Troms. I 2021 har vi igangsatt en teknisk

oppgradering og tematisk videreutvikling av

utstillinga «Møter». De bærende elementene i

utstillinga – en vandring gjennom landskapet og

møter mellom menneskene står fremdeles

sentralt. Utstillingen har vært åpen for publikum

hele året.

Basisutstillinger 
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Møter – Encounter – Deaivadit –
Kohtaamissii

Sørstraumen

Historisk utstilling Aurora Salmon Center på Skjervøy. Nord-Troms

museum har vært samarbeidspartner på

utviklingen av visningssentret og har hatt ansvar

for innhold og til del utformingen av den

historiske delen av utstillingen. Utstillingen

forteller historien om fiskeindustrien i Nord-

Troms med spesielt vekt på norsk og regional

havbrukshistorie, fra nedbrenning under andre

verdenskrig til oppblomstring av fiskerinæringen

på 1970-tallet. 

Museet har vært med i prosjektgruppa som har

produsert en informasjonsutstilling på

Kvænangshagen Verdde i Sørstraumen i

Kvænangen. 

Utstilling ble åpnet sommeren 2019. 

Fiske i Nord-Norge Gjenstandsutstilling om båter og fiskeutstyr på

Maursund. 

Gamslett Sommeren 2021 ble ny permanent utstilling satt

opp i servicebygget på Gamslett fiskerbondegård.

Utstillingen omhandler Alf Gamslett, gårdshistorie

og fiskerbondens liv. 

Maursund Sommeren 2021 ble utstilling om Maursundgårds

historie og mennesker som har bodd i gården satt

opp på Maursund. 



P r o s j e k t e r   
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Forskningsprosjekter

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary

Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (IMMKven).

Prosjekteier UiT- Norges arktiske universitet. Prosjektet blir formidlet som

vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog

om forsking på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven). 2018-2022. Nord- Troms

museum er med i referansegruppe for forskning og i arbeidsgruppe til utstilling. 

Minoritets- og mangfoldsnettverkets prosjekt «Uenighetsfelleskap. Nord- Troms

museums er med i nettverket med prosjekt «Tre stammers møte og

uenighetsfelleskap». 2018-2022. 

The contested nature of Allemannsretten: Renegotiating local customs and small-scale

farming in periphery landscapes, Norges arktiske universitetet i Tromsø. 2021-2025.

Samarbeidspartner. 

Collecting Norden. Universitetet i Oslo. 2021-2025. Samarbeidspartner og

nettverkssamarbeidspartner. 
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Dokumentasjonsprosjekter 

Utstilling: «Våre falne». Vandreutstilling. 

Restaurering av Holmenes, bildespill «Fra skog til materiale» og «Smiing av spiker» 

Økseprosjekt. Finansiert av TFFK.

Temaplan for kulturminner i Nordreisa kommune.

Pilotprosjekt: Kunnskapssenter for bygningsvern og kulturmiljø. 

Skilting av krigsminner på Skjervøy

Andre prosjekter, prosjektgrupper og verv 

Styremedlem i Halti SA.

Forprosjekt «Villakssenter» 2019-2020. Nord-Troms museum er medlem av

referansegruppe 

Konkretisere ICOMs museumsetiske regelverk 2019-2020. Nord-Troms museum er

medlem av ekspertgruppe 

Stiftelsen Vorterøy kai. Nord-Troms museum er styremedlem 

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary

Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (IMMKven). Nord-

Troms museum er med i referansegruppe og utstillingsgruppe. 

Styremedlem i Skogstuene i Kvænangen. 

Handlingsplan for kultur i Storfjord kommune. Medlem i arbeidsgruppe. 

Varamedlem for styret til Olgola. 



S a m a r b e i d s p a r t n e r e  o g
s a m a r b e i d  
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Nord-Troms museum har flere samarbeidspartnere.

Samarbeid med forskjellige lag, organisasjoner og

institusjoner er viktig for at museet klarer å nå hele

regionen. Museet ønsker å fortsette med samarbeid

med forskjellige instanser også i framtiden.

Eierkommuner: NTRM samarbeider med eierkommuner på

flere områder. Spesielt arbeider museet med

kulturkonsulentene og folkebibliotekene i regionen.

Halti SA: Halti SA består av fem enheter: Nord-Troms

museum, Halti kvenkultursenter, 

Halti nasjonalparksenter, Nordreisa kommune kultur og

Halti næringshage. Halti SA 

skal være verktøy for utvikling, produksjon og levende

formidling. 

Senter for nordlige folk: Nord-Troms museum

samarbeider med SNF gjennom flere 

prosjekter og utstillinger. 

Halti nasjonalparksenter: Nord-Troms museum har laget

flere utstillinger sammen med 

Halti nasjonalparksenter.

 

Halti kvenkultursenter IKS– Haltiin kväänisentteri: Nord-

Troms museum har hatt 

flere samarbeids- og formidlingsprosjekter med HKKS

knytet til den kvenske historien og kulturen. 

UiT- Norges arktiske universitet: Samarbeid med arkeolog

Gøril Nilsen med flere med utgravinga på den gamle

Markedsplassen og dendrologiprosjekt med prøvetakning

og tyding av verktøyspor på Posthuset.
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Sametinget: Nord-Troms museum har

samarbeidet med Sametinget gjennom flere

prosjekter, blant annet Holmenes og

Årøyholmen. 

Riddu Riđđu-festival: Nord-Troms museum er

samarbeidspartner på barnefestivalen. 

Troms og Finnmark fylkeskommune: Troms

fylkeskommune har finansiert flere av

museets prosjekter. Samarbeid om

dokumentasjon og formidlingsplan, Årøya.

Visit Lyngenfjord: Nord-Troms museum har

formalisert avtale med Visit Lyngenfjord som

hjelper museet å booke besøkende til museets

utstillinger. 

Gamslett venneforening: Nord-Troms museum

samarbeider med venneforeningen bl.a. om 

Gamslettdagen. 

Husflidslag i Birtavarre: Nord-Troms museum

har samarbeidet med husflidslaget i

forbindelse med tradisjonell markedsdag på

Holmenes. I 2021 ble arrangementet avlyst.  

Nord-Troms historielag, Lyngen historielag og

Skjervøy historielag.  

Årviksand museum: NTRM donerte en

nordlandsbåt til Årviksands samlinger.  

Uten filter fotoklubb: Nordreisa – samarbeid

om «Riv skiten?». 

Nordreisa Røde kors: Nord-Troms museum

har samarbeidet med Nordreisa Røde kors i

forbindelse med prosjekter knyttet til

mangfold og inkludering. 

Stiftelsen Vorterøy kai: Nord-Troms museum

er styremedlem. 

 

Universitet i Oslo: Forskningsprosjekt og

nettverk «Collecting Norden. 

Turistinformasjon i Nordreisa og Kvænangen:
Nord-Troms museum 

samarbeider med turistinformasjonene om

tilbud til de besøkende. 

Ishavskysten Friluftsråd: Samarbeid om

skjøtsel og dokumentasjon av kulturminner på

Årøya.

Kventeater – Kvääniteatteri

Museer i Troms og Finnmark 

Språksenter i Storfjord

Språksenter i Kvænangen

Riksantikvaren 

Kvænangshagens verdde 



N e t t v e r k  

Det er et overordnet mål at alle museer

som mottar statlig driftsstøtte skal delta i 

utvikling og drift av nasjonale nettverk.

Nord-Troms museum er med i disse

nasjonale museumsnettverkene.

I tillegg er Nord-Troms museum i dialog

med Samisk museumslag/Samisk seksjon

i NMF. 

Minoriteter og kulturelt mangfold 

Nettverk for demokrati og

menneskerettigheter 

Fiskerihistorie og kystkultur 

Kvinnehistorisk nettverk

Museumsnettverk
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Andre nettverk

Privatarkiver i Troms. Nettverk for

museer og andre institusjoner i Troms

som oppbevarer private arkiver. 

Collecting Norden. Nettverk for

museer og forskning institusjoner i

Norden. Ledes av UiO



S A M L I N G S F O R V A L T N I N G  
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Primus er museets database for gjenstander,

fotografier og bygninger. I 2021 er det registrert 114

nye gjenstander. Gjenstandene er registrerte i

protokoller og i Primus. I forbindelse med

gjenstandsarbeid jobbes det kontinuerlig med

oppdateringer/rettelser i Primus.

I 2021 er også museets båtsamling registrert i

Primus med beskrivelser og foto. Vinteren 21/22 har

vi prioritert opprydding i databasen; for at

samlingsdatabasen skal være et effektivt redskap for

vår forvaltning er det et tidkrevende men viktig

arbeid å rydde opp i datalister som f.eks.

personlister og nomenklatur.

Museet mottar jevnlig kommentarer/nye

opplysninger til fotosamlinga gjennom

kommentarer i Digitalt Museum og disse registreres

fortløpende i Primus. 

Samlinger
Primus

Museets samlinger er i meget stor grad elektronisk

registrerte og digitaliserte, men gjenstandssamlinga

er ikke tilgjengeliggjort. Museet igangsatte et

prosjekt for avfotografering og tilgjengeliggjøring av

Gamslettsamlinga i 2021. Denne vil sammen med

båtsamlinga bli tilgjengeliggjort (søkbart på Digitalt

Museum) i løpet av 2022. 

I tillegg en stor del av museets bygninger

digitaliserte, og mange er tilgjengeliggjorte på

museets nettside.  

Digitalt museum
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Samlingsarbeid

Det praktiske samlingsarbeidet har i 2021 hatt søkelys

på nyregistreringer og aktiv konservering ved

mottaksstasjonen på Halti.Med konservering menes her

behandling utover tørr rengjøring. Objektkonservator

var i permisjon januar - juni 2021. Høsten 21 ble det

utført aktiv konservering av 48 gjenstander.

Museet har i 2021 mottatt en større delsamling som har

tilhørt Opheim gård i Storfjord, og denne samlinga er

nå behandla og registrert. 

Arbeidet med bedre oversikt og registrering i Primus av

kulturhistorisk arkivmateriale er også påbegynt. 

Klimaovervåking

Klima i magasinlokaler og utstillingslokale Halti

overvåkes hele året. Digitale klimaloggere avleses og

programmeres 2-3 ganger pr. år. I hovedmagasinet er

der en WiFi logger som gir oss bedre muligheter til

kontinuerlig klimakontroll. Tiltak for å bedre klimaet i

magasinene utføres på bakgrunn av disse målingene.



B y g n i n g s v e r n  
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Kratthogst rundt hyttene

Gammel utedo er revet og fjernet

Kvænangen (Dalstuene)

Prosjekt med sommerfjøs er ferdigstilt

Prosjekt med gammefjøs er ferdigstilt

Torvhold på buer er skiftet

Kåfjord

Nordreisa (Tørfoss)
Tak på verktøybua er ferdigstilt 

Kjøttbua er jekket opp i ene hjørnet pga.

skjevhet  

Skjervøy (Maursund)
Ingen utenom vanlig skjøtsel rundt gården.

Lyngen
Påbegynt arbeid med skraping og maling av fjøs,

stall og vedsjå. Ferdigstilles i 2022.

Storfjord
Malingsarbeid på Aunebua og kjøttbua er

påbegynt. Ferdigstilles i 2022

Gamslett venneforening er en

viktig samarbeidspartner for

Nord-Troms museum. Den er

en frivillig støtteforening for

Gamslett fiskerbondegård i

Lyngen. 

Formålet er om å støtte 

opp for bevaring og drift av

gården, samt fremme

fiskerbondekultur i området. 

Styret ved Gamslett

venneforening skal tilstrebe og

tilgjengeliggjøre kunnskap om

Gamslett 

fiskerbondegård til sine

medlemmer og andre

besøkende.  

Gamslett 
venneforening 



F O R M I D L I N G  O G  B E S Ø K S T A L L  
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Digitale 

formidlingsmåter  
Økt satsing på digital formidling startet

allerede i mars 2020 da Covid-19

stengte museet. Gjennom digitale

formidlingsløsninger kunne museet nå

publikum og være synlig. Formidlings-

og møtevirksomhet digitalt er blitt en

hverdag på Nord-Troms museum. 

I tillegg ble de sosiale medienes rolle

viktigere ifm. formidling av kultur og

historie. Samenes nasjonaldag og

kvenfolket dag ble feiret digitalt

gjennom sosiale medier.

Skoleformidling og

DKS

Formidling er en av museet viktigste og synlige

oppgaver. NTRMs formidling har først og fremst

vært rettet mot skoler og lokalbefolkning.

Formidling foregår på forskjellige måter og

forskjellige arenaer basert på ulike gruppers

interesser og behov. Museet formidler regionens

mangfoldige immaterielle og materielle kultur.

Museet begynte høsten 2021 å arbeide med

Formidlingsplan 2022-2025, som skal

ferdigstilles våren 2022. 

 

Året 2021 ble alt annet enn normal for Nord-

Troms museum pga pandemien. Museet var

delvis stengt hele året og det var vanskelig å

arrangere aktiviteter og arrangementer.

NTRM utvikler skoleopplegg basert på

læringsmålene i deres læreplaner. Det gjør at

museet får gode samarbeidsmuligheter med

skolene og lærerne. Alle våre skoletilbud er

gratis, og dette gjelder også barnehagebesøk. 

 

Vi har også et godt samarbeid med DKS (Den

kulturelle skolesekken) Troms. Vi får f.eks.

årlig bestilling fra Nord-Troms vgs på et

opplegg på hovedutstillingen

«Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii». 

 



Opplegg Arena Skole Besøkstall

Kystkultur 2 dager Maursund Nord-Troms vgs 30

Besøk i utstilling Halti Nord-Troms vgs 10

Fortellinger i

fangenskap
Gorosomoan Nord-Troms vgs 15

Escape Gamslett Gamslett Lyngsdalen skole 12

Opheimdager  
Skibotn og Hatteng

skoler
27

Brødbaking Tørfoss Moan skole 7

Totalt   101
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Skoleformidling 2021 
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Arrangement 2021 

Hva Hvor Samarbeidspartner Besøkstall

Utstillingsåpning Nordreisa Pride Nord-Troms 29

Åpen smie Storfjord Språksenter i Storfjord 10

Foredrag om H. K.

Eriksen
Vadsø Kvenfestivalen 30

Foredrag ifm. åpning av

kvenmuseum
Vadsø

Vadsø museum-Ruija

kvenmuseum
200

Foredrag om

evakuering
Langfjord Langfjorddagan 35

Riddu Riđđu 

 barnefestival
Kåfjord Riddu Riđđu 555

Minnemarkering

krigsfanger i Skjervøy
Skjervøy Skjervøy kommune 62

Seminar om

immateriell kulturarv
Halti/Tørfoss Museumsforbundet 130

Kulturminnedagene Ankerlia og SFNF Senter for Nordlige Folk 182

Landsbyspel Halti og Tørfoss Kyläpeli, KKS m.fl. 172

PåTår -
Halti – Våre falne og

Møter

Nordreisa bibliotek,

Røde kors
16

Samisk språkkafe Opheim Storfjord språksenter 9

Foredrag Morten Jentoft Halti Nordreisa bibliotek 49

Smikurs Markedsplassen  10

Utstillingsåpning Våre

Falne
Halti  4

Julemesse Maursund Foreningen Kalen 130

Spikersmiing Trondenes Sør-Troms museum 45

Jul på Gamslett Lyngen Gamsletts venner 55

Advent på Halti Halti Halti-enheter 170

Utstillingsåpning «Riv

skiten»
Halti

Fotogruppa Uten filter,

Nordreisa kommune
18

Totalt   1987

Fysisk arrangement 



Hva Hvor Samarbeidspartner Besøkstall

Guidekurs Baalsrud Teams Visit Lyngenfjord 38

Foredrag Zoom Collecting Norden 9

Kvensk/norskfinsk

immateriell kulturarv
Webinar

Seksjon for

immateriell kulturarv,

NMF

100

Totalt   147
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Digital formidling 

S o m m e r a k t i v i t e t  

Sommer 2021 ble påvirket av

pandemien. NTRM hadde likevel mer

erfaringer i taklingen av pandemien

enn året før. NTRM holdt alle anlegg

åpne. Tunnelarbeid i Skjervøy skapte

utfordringer til åpningstider på

Maursund. 

Sommersesongen var noe krevende på

grunn av at Nord-Troms museum fikk

få søkere til sommervertstillinger. 

Museet måtte dele en av sine

sommerverter i to kommuner - i

Nordreisa og Skjervøy - mens i Kåfjord

hadde NTRM bare en museumsvert.



Navn Anlegg

Marielle Olsen Holmenes

Ida Kristine

Robertsen 

 Åsne Mælen

Gamslett

Ane Johansen Maursund

Ane Johansen Tørfoss

Silje K. Koht

 Marius Elofsson
Markedsplassen

Marion Sophie

Åsheim Sjøblom

 Lukas Wiik

Kvænangen
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Anlegg sommer

2021

 Sommerverter

 

I 2021 var anleggene åpne 5-6 uker i

perioden juli-august.  

 

I Kvænangen samarbeidet vi med

turistinfoen som holdt utstillingen

og Flerbrukshuset åpen. På Halti

hadde vi et samarbeid med Halti SA

og turistinfoen, slik at utstillingen

«Møter» og «Vannets kraft» kunne

være åpen hele sommeren. 

Anlegg Besøkstall

Flerbrukshuset 311

Halti 260

Markedsplassen 481

Maursund 29

Sokkelvikhuset 760

Tørfoss 48

Holmenes 137

Gamslett 95

Dalstuene 200

Lerøy Aurora 296

Totalt 2617



Besøkende Antall Digitale besøk

Enkeltbesøk voksne 4313  

Enkeltbesøk barn og

unge
125  

Antall personer i gruppe

barn og unge
128  

Antall personer i gruppe

med billetter
281  

Nettsider  28 845

Sosiale medier  2908

Digitalt museum  96191

Totalt 4847 127944
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Besøkstall 2021 



Kaisa Maliniemi Direktør

Bjørn Tore Josefsen Fagarbeider, snekker

Hans-Erik Olsen Museumsarbeider 60 %

Solveig Bråstad
Anleggsansvarlig/Teknisk

konservator 90 %

Lisa Vangen Fagkonservator

Tove Albrigtsen Kontorleder 90 %

Lise Jakobsen
Regional

formidler/museumspedagog

Lise Brekmoe Formidler krig/kald krig 50 %

Marianne Bilden

Mangfoldsformidler 50 %

/Informasjonsmedarbeider 10

%

Marianne

Hegel

Museumsv

ert 01.09.-

31.12.21 

10 %

Silje Koht

Fotoleder

01.11.21-

31.12.21

A D M I N I S T R A S J O N
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Ansatte

NTRMs mangeårige formidler

takket ja til en annen stilling i

Sør-Norge fra 1.1. 2021. 

NTRM ansatte en ny formidler,

Lise Jakobsen, 1. mars 2021.

N O R D - T R O M S  M U S E U M

Faste ansatte 

Midlertidig ansatte 

NTRM ansatte to

midlertidige ansatte i

2021. Marianne Hegel

holder utstillingen i

Kvænangen åpen to

ganger i uke, men Silje

Koht har arbeidet med

digitaliseringen av

Gamslett samling i

Lyngen.

HMS

Nord-Troms museum var

medlem av Nord-Troms

bedriftshelsetjeneste, men

i sommer 2021 ble Nord-

Troms

bedriftshelsetjeneste

avviklet. NTRM har

skrevet en ny

samarbeidsavtale med

Bedriftshelse Nord. NTRM

er også medlem av

hovedorganisasjonen

Virke. Lise Brekmoe ble

valgt til verneombud i

2019. Hans Erik Olsen er

NTRMs tillitsvalgt.

Museets personalhåndbok

er under revidering.  



Styret har hatt 6 styremøter og har avholdt

alle sine møter fysisk. Møtene har sirkulert i

alle 6 kommuner i løpet av året, og styret

har lagt inn besøk i museets anlegg eller

andre møtesteder av historisk interesse i

etterkant av styremøtene. Her kan nevnes

Seppalatunet på Skjervøy hvor Birgit

Paulsen har samlet historia om Leonhard

Seppala, utstillingene på Senter for nordlige

folk, hvor Svein Leiros fortalte om videre

planer for senteret, gammene på Olgola i

Kvænangen, Gamslett fiskarbondegård med

sin rikholdige samling, Opheim gård på

Kvesmernes i Storfjord og fotoutstillingen

«Riv skiten» på Halti. En hel etterutdanning

for styret i forhold til Nord Troms sin

historie.

Styret har inntrykk av at det er stor

interesse i kommunene for å ta vare på og

få fram lokal historie. Nord Troms Museum

er en kunnskapsbedrift som har ansatte

som kan spørres og aktiviseres i forhold til

kommunale tiltak av historisk interesse.

Imidlertid har museet mange store

museumsanlegg som de har ansvar for å

vedlikeholde og drifte, så det å involvere seg

i eierskap til flere anlegg er en noe lengre

og mer tidkrevende sak. 

S t y r e t s  å r s b e r e t n i n g  2 0 2 1  
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Styret får enkelte henvendelser i året som

er interessante, og hvor det er mulig å

inngå samarbeid med kommune,

initiativtagere og museum på sikt. Vi har

blant annet hatt mange samtaler om

krigsminnet Leirbukthula i Sørkjosen.

Her jobber Leirbukthulas venner med å

lage et prosjekt. 

Det har vært prøvd ulike måter på å få

sommerarbeidsplassene på

museumsanleggene mer attraktive å søke

på. Saken ble også tatt opp på

generalforsamlinga i mai hvor det ble

oppfordret til å diskutere dette i

kommunene. Ellers har anleggene hatt

mindre besøk i årene 2020 og 2021.

Likevel kan en være fornøyd med at til

tross for at en ikke har hatt alle

arrangementene som en bruker å ha,

ligger en nesten helt likt inntektsmessig

med 2019.
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I juni hadde vi oppe de nye

museumsetiske retningslinjene som er

et viktig styringsdokument for museene.

Retningslinjene verner om museenes

«faglige uavhengighet og søker alltid å

tufte sin virksomhet på solide etiske

vurderinger som ivaretar og styrker

tilliten til museenes integritet i

samfunnet for øvrig.»

Museets utstilling på Halti, «Møter», var

i ferd med å forfalle teknisk, og noe av

overskuddet fra forrige år er blitt brukt

til å oppdatere og videreutvikle denne

utstillingen. I august ble krigshistorie

fra 2.verdenskrig dokumentert med

skilting langs veien til Engnes på

Skjervøy. Dette var et samarbeid mellom

kommune, fylke og museum hvor

museet stod for tekst og fagkunnskap.

Styret er ellers opptatt av å få bedre

skilting av museumsanleggene.

1.-2 sept ble det arrangert et todagers

seminar på Halti i regi av Norges

Museumsforbund hvor kvensk/norsk-

finsk immateriell kulturarv var tema.

Over 50 deltagere fra hele landet deltok.

Veldig aktuelt og spennende seminar.

Vi fikk bevilget kr 210 000,- til

prosjektet «Så kom dem og stjal

hesjestrengan våres» - Romani I Nord-

Troms -2021 -2022. Målet med

utstillingen er å fremme forståelse av

fornorskning, forfølgelse og fordommer

mot romani. Denne skal være ferdig i

april 2022. 

Økonomien i museet er god, og vi viser

til et overskudd på kr 497 411,-. En

stiling er endret. Lise Brekmos stilling

er endret fra formidler i 50% til

samlingsforvalter / konservator i 60%. 

Styret har gjennom andre halvår jobbet

med å få i havn en samarbeidsavtale

mellom eiere og museet. Det har vært

en del uenigheter om hva den skal

inneholde, så den er ikke

ferdigbehandlet i kommunene.

Styret er fornøyd med aktiviteten i

museet og takker museet sine ansatte

og samarbeidspartnere for innsatsen og

ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

N O R D - T R O M S  M U S E U M

Ingrid Lønhaug

Styreleder



Navn: Kommune: Verv:

Ingrid Lønhaug Skjervøy kommune Styreleder

Ole Anton Teigen Lyngen kommune Nestleder

Ole Engebretsen Kvænangen kommune Styremedlem

Anette Seppälä Kåfjord kommune Styremedlem

Herborg Ringstad Nordreisa kommune Styremedlem

Kristen Are

Figenschau
Storfjord kommune Styremedlem

Lisa Vangen Ansattes representant Styremedlem

Navn Kommune:

Guri Ellen Isaksen Kvænangen kommune

Reidar Øivind Pedersen Breivik Kåfjord kommune

Hege Koht Furnes Storfjord kommune

Mona Jørgensen Skjervøy kommune

Tore Konrad Elvestad Nordreisa kommune

Hallvard Robertsen Lyngen kommune

Lise Jakobsen Ansattes representant
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Styremedlemmer
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Varamedlemmer

Nord-Troms

museum er

organisert som et

AS og eies av de 

6 kommunene i

Nord-Troms. 

Styret består av

representanter

fra hver

kommune i

regionen.

Representantene

er politisk valgt. 

Faste medlemmer
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Til generalforsamlingen i Nord Troms Museum AS 

Konklusjon 

Vi har revidert Nord Troms Museum AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 

Sentrumsparken 4 
Postboks 1260 
9505 Alta 

Telephone +47 45 40 40 63 
Fax 
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 
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Sissel Johnsen 

(elektronisk signert)

 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 

vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 

tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Alta, 25. februar 2022 
KPMG AS 

Uavhengig revisors beretning - Nord Troms Museum AS 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

 
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e- 
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

 
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Statsautorisert revisor 
På vegne av: KPMG AS
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