
1 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 

2018 

  



2 

 

 
 

Sjøgata 23E 

8656 Mosjøen 

Tlf.: 75 110100 

Faks: 751101 01 

post@helgelandmuseum.no 

helgelandmuseum.no 

  

Forsidebildet: I juli 2018 var det stor 

fellesinnsats ved Herøy Bygdesamling. 

Restaurering av storbåtnaustet og 

båtsamlingen med innsats fra personalet 

ved Rana Museum og administrasjonen. 

mailto:post@helgelandmuseum.no


3 

 

Styreleders innledning 
 
Vertskap for Norges Museumsforbunds årsmøte - DigitaltMuseum - Samlingsforvalting i Nordland - Bygningsvernsenter  
 

I april 2018 var Helgeland Museum vertskap for Norges Museumsforbunds årsmøte og kunne ønske 

alle museer i Norge velkommen til Mosjøen. Den logistikkmessige utfordringen med å få inn over tre 
hundre deltakere til Mosjøen, ble elegant løst ved at det ble arrangert prekonferanser i Sandnessjøen, 

Mo i Rana og Mosjøen, og som et togseminar fra Bodø på vei inn til Mosjøen. Gjennom seminarene 

fikk Helgeland Museum vist mangfoldet av historien i ulike tidsepoker på Helgeland – fra bydanning i 
Mosjøen, industridokumentasjon i industriparken i Rana, andre verdenskrigs kulturminner på toget 

over Saltfjellet til norsk minnepolitikk på Petter Dass-museet og til øyrikets middelalderkirker.                  

Det europeiske kulturarvåret 2018 ble også behørig markert idet hovedtema på møtet var «Museums 
as Heritage Machines//Kulturarvsmaskiner» og vist gjennom foredrag om museenes sentrale rolle som 

bærere av kulturarv i konfliktområder, men også som sentrale aktører og verdiskapere for 

reiselivsnæring gjennom å skape kunnskap og opplevelseskvalitet i sine lokalmiljøer. 

I 2018 tok Helgeland Museum et viktig skritt videre i sin digitale formidling gjennom å ta i bruk 

«DigitaltMuseum» på alle avdelingene og utvidet bruk av «Bædi og Børdi» (mobilapp for barn) ved 
flere avdelinger. Utvidet bruk av Facebook står nå for tur. På de ulike digitale plattformene og i sosiale 

medier når vi et utvidet publikum, men det er fortsatt på de ulike museumsarenaene – gjennom 

utstillinger, publikasjoner og arrangementer – i direkte kontakt med publikum, at Helgelands kultur- 

og naturhistorie skal fortelles. 

Helgeland Museum samarbeider med de andre museene i Nordland i prosjektet «Samlingsforvaltning i 

Nordland» med mål om å kartlegge behov for konserveringstjenester ved de ulike museene og se om 

det vil være mulig med en fellesløsning i fylket. Museet har nå vedtatt en samlingsforvaltningsplan, 

men selv om tilvekst av gjenstander de siste årene har vært moderat er det utfordringer med hensyn til 

registrering og etterslep, magasinering og bevaring av gjenstander og fotografi i museet. 

Det er en stor bygningsmasse Helgeland Museum skal vedlikeholde og ta vare på – rundt 200 

bygninger av ulik karakter og plassering. Det er nå gjort en gjennomgang, prioritering og vedlikehold 

av bygg som har trengt det mest. Samtidig har arbeidet med å etablere Bygningsvernsenter i Helgeland 
Museum samlokalisert med Vefsn Museum på Mjaavatnbrygga i Mosjøen gått framover. Dette vil 

også være en prioritert satsning for museet i 2019. 

Også i 2018 har museet fått merke de økonomiske konsekvensene av at Nordland fylkeskommune har 

frosset sin bevilgning til Helgeland Museum. I dialogen med fylkeskommunen har dette vært et 

gjennomgangstema i året som gikk. Museet må styre etter de økonomiske realiteter. De økonomiske 
rammevilkårene blir trangere med mindre museet evner å øke egeninntjeningen. Dette vil være en 

utfordring som museet må ha stort fokus på i årene fremover. 

Museet har flere store prosjekter som innebærer investeringer i museumsbygg der det har vært søkt om 

tilskudd fra kommuner, fylke og stat de siste årene; i Vevelstad, i Vefsn og i Rana. Kommunene har 
allerede bevilget sin andel. Gledelig var det å lese at avdeling Vefsn og Mjaavatnbrygga og avdeling 

Rana fikk tildelt midler over statsbudsjettet. Det har videre vært jobbet mot Nordland fylkeskommune 

for å få deres andel av tilskuddene på plass. Museumsbyggene i Vefsn og Rana er sentrale 

formidlingsarenaer, og samtidig vil det her bli bygget klimatiserte magasiner som vil huse samlinger – 
både kultur- og naturhistoriske – fra Vefsn og Rana og med mulighet for å bevare samlinger fra andre 

avdelinger i museet. 

Mangfoldet er stort i det historiske og naturhistoriske Helgeland. Rapporten kan ikke favne alt, men 

skal vise viktige deler av tema og satsningsområder for museet i 2018.
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Organisasjon og HR-området 
 

Styret i Stiftelsen Helgeland Museum 
  
 På rådsmøtet i 2018 ble følgende valgt: 

  

Valgt av Representant Personlig 
vararepresentant 

Periode 

Rådet Gunhild Myrbakk Elisabeth Ødegård 2018-2020 
Rådet Turid Færøy Magnar Solbakk 2018-2020 
Rådet Harry Nilssen Gunnar Breimo 2017-2019 
Rådet Hans Pedersen Leif Elsvatn 2017-2019 
Ansatte Rajko Savic Johanne Markvoll 2018-2020 
NFK Martin Skjefstad Siv Helen Sigerstad 2015-2019 
  

Representant Vært i styret siden Representant Vært i styret siden 

Gunhild Myrbakk 2014 Hans Pedersen 2015 

Turid Færøy 2018 Rajko Savic 2018 

Harry Nilssen 2012 Martin Skjefstad 2008 
 

Flere av vararepresentantene har vært med som representant eller vararepresentant i flere år. 
 

 

HR-området 

Humankapitalen, våre ansattes kompetanse, arbeidstrivsel og evne til godt samarbeid er en 
nøkkelfaktor for å kunne oppnå de resultatene vi ønsker. 

 

Medarbeidere 

Helgeland Museum har det siste året hatt 49 fast tilsatte (43 årsverk). 

I tillegg kommer medarbeidere på kortere engasjement. 

Vi er en ikke ubetydelig bedrift for sysselsetting av sommervikarer i alle kommunene og for 
integreringsarbeid i praksis. 
 

Helgeland Museum synes det er viktig å støtte opp om ungdom som engasjerer seg gjennom 

Operasjon Dagsverk. 
 

Helgeland Museum har ingen ansatte som er gått over på AFP etter 62 år (KLP-data). Våre ansatte 

over 62 år velger å stå i sin jobb fram til 67 år eller eldre. 
Ved utgangen av 2018 var gjennomsnittsalderen i fellesadministrasjonen 57 år. 
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Lærlinger 

Helgeland Museum har selv ingen lærlinger, men har tatt del i lærlingsopplæring til en av våre 

samarbeidspartnere.  
  

Tilsettinger i 2018 

Grethe Pleym ble ansatt som kokk på Petter Dass museet. 

Tone Larsen ble ansatt som Organisasjons- og personalleder. 
 

Sykefravær og jobbnærvær 

I 2018 er det registrert et sykefravær på 3,58 %. Det er lavere enn landsgjennomsnittet, men høyere 

enn i 2017 da vårt sykefravær var på 2,2 %. 

Sykefravær og arbeidsmiljø følges opp gjennom selskapets HMS- og IA-arbeid, og i AMU-møter.   
Ingen alvorlige skader ble innmeldt i perioden. 

 

Helgeland Museum tilrettelegger for utprøving i arbeidslivet og for arbeidstrening og praksis. 
  

Likestilling og integrering 

Ved rekruttering av nye medarbeidere er det siden etableringen lagt vekt på å sikre kjønnsmessig 
balanse. I 2018 var 55 % av de ansatte kvinner og 45 % menn. Det er uforandret fra året før. 
 

Flere av våre bygg er ikke tilrettelagt for ansatte eller besøkende med nedsatt funksjonsevne. 

Når vi er byggherre eller leietaker i nye bygg, settes det i gang tiltak for å sikre tilgjengeligheten. 

Det er ikke satt i gang tiltak for å fremme formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i våre 
historiske byggverk. 

  

Det er flere ansatte med utenlandsk opprinnelse og vi ønsker å være en god bedrift for integrering. 

 
Medarbeiderundersøkelse 

I 2018 arbeidet Nordnorsk Lederutvikling med medarbeiderundersøkelse blant de ansatte. 

Forbedringspunktene følges opp videre også i 2019. 
 
  

Installasjon av en del av Kirkengsamlingen ved Laksforsen Turist Cafe, avdeling Grane. 



6 

 

 

  

Grønsvik kystfort, hvor våre håndverkere reparerte tak over bunkere. 
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Det ytre miljø 

 
Helgeland Museum er en aktiv bidragsyter til økt faktagrunnlag om arter og naturforhold på 

Helgeland. Vi forvalter naturhistoriske samlinger og registrerer artsfunn i nasjonale databaser. 
 

Helgeland Museum forurenser ikke det ytre miljøet utover normal ferdsel, avløp og strøm. 
 

Ved bruk av digitale møtearenaer, som ble innført i 2018, reduserer vi reisevirksomhet og 

klimautslipp. 
 
 

  

Rana Museum forbereder utstilling av skjelettet av en vågehval i Fjordsenteret. 
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Økonomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter 

De totale driftsinntektene økte med 5,3 % fra 2017 til 2018. 

Statens tilskudd utgjorde kr. 17,1 mill. og steg med 2,1 % fra 2017. 

 

Nordland fylkes bidrag 

Det direkte driftstilskuddet fra Nordland fylkeskommune har ikke vært regulert siden 2016. 

Fra 2016 til 2017 ble tilskuddet redusert med 2 %.  Fylket har vedtatt at tilskuddet ikke skal 

økes før tilskuddet fra fylket er nede på 20 % av det totale offentlige tilskuddet fra stat, fylke 

og kommunene.  Fylkestilskuddet har siden konsolideringen i 2003 for det meste ligget på ca. 

25 % av det totale offentlige tilskuddet. 

 

                                                                                                                        

  
 

 

Ved at fylket ikke regulerer tilskuddet til Helgeland Museum i takt med statens regulering, 

har museet for 2017 og 2018 mistet inntekter på vel 807 000. 

 

Tilskuddet fra kommunene økte med 6,8 % og utgjorde i 2018 kr. 10,8 mill. 
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Egeninntekter 

 

 

 
 

 

Totale egeninntekter utgjør knapt 9 mill. kr., som er en økning på 16 % fra 2017. 

Egeninntektene utgjorde 20 % av de totale inntektene til museet. 

Spesielt posten «Andre inntekter» hadde en stor økning med 16,5 %.  Her finner vi 

prosjekttilskudd fra Nordland fylkeskommune, prosjektrettede tilskudd fra kommunene og 

tilskudd fra offentlige institusjoner. 

 

 

Viktige samarbeidspartnere 2018 

• Leirfjord kommune – reparasjon skolestue 

• Riksarkivaren – kulturvernkonsulent Vega 

• Arkivverket – tilskudd til arbeidet med arkivet etter Bindalsbruket 

• Interreg Botnia-Atlantica – Kulturspor i landskapet (KIL) - en ressurs i skole, 

næringsliv og fritid 

• Alstahaug kommune – tilskudd PD-dagene 

• Rødøy kommune – tilskudd takreparasjon 

 

 

 
 

 

Likviditet 

Likviditeten er bra. 

 

Viser ellers til det vedlagte årsregnskapet. 
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Utendørs utstilling i museumshage på Træna. 
Et samarbeidsprosjekt mellom Osram, AiR Træna 
og Helgeland Museum, avdeling Træna. 
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Formidling 
 

Helgeland Museum har hatt et bredt og variert program i 2018 

 

Museet jobber for å ha et godt tilbud for hele året. Det var flere arrangementer i vinterhalvåret 

ved de fleste avdelingene, og det digitale tilbudet, som er tilgjengelig 24/7, ble utvidet med 

nye innlegg på Kulturpunkt, DigitaltMuseum, Bædi og Børdi over hele Helgeland. 

 

Flere avdelinger har laget nye tilbud for skoler og Den kulturelle spaserstokken. I tillegg er 

nye formidlingstilbud under utvikling, som filmmanus og installasjoner i det offentlige rom. 

Alle utstillingene ble utarbeidet i samarbeid mellom minst to av avdelingene. Tre nye 

basisutstillinger ble forberedt og skal åpnes i 2019. Flere publikasjoner ble utgitt på museets 

eget forlag, Selhornet AS. 

 

Online formidling 

I Helgeland museum bruker vi DigitaltMuseum og Kulturpunkt ved alle avdelingene. 

Avdeling Dønna la ut samlingen etter fotografen Aksel Storvik (1896-1974) som skapte stor 

interesse på DigitaltMuseum. 

Tilbudene ved Petter Dass-museet og Vefsn Museum gjennom Bædi og Børdi ble utvidet. 

 

En spesiell form for digital formidling har Herøy bygdetun valgt, med å legge ut flere 

episoder av historiefortelling på kommunens hjemmeside med stemmen til Paul Solheim. 

For Facebook ble en strategi utviklet for Helgeland Museum av firmaet Sofix. Denne vil bli 

iverksatt i løpet av våren 2019. 

 

Serier, regelmessige tilbud om kvelden 

Museet som kulturaktør blir synlig gjennom regelmessige tilbud vi har om kvelden eller i 

helgen. Vefsn Museum har stort besøk til sitt «Kveldstime»-program, som går hele året. 

Avdeling Velfjord har satset på en serie foredrag og diskusjoner som i basis går ut på 

«Demokratisering» og avdeling Sømna tilbyr «Historiekvelder» med tema som er knyttet til 

samlingen.  

 

Oppgradering basisutstillinger 

Flere avdelinger har åpnet deler av nye basisutstillinger. Avdeling Træna, i samarbeid med 

Træna kommune, har innredet en fast fotoutstilling, både inne i museet og ute i naturen med 

skilting under betegnelsen «Træna-Hawaii». I tillegg har et AiR Træna-prosjekt resultert i en 

belysningsplan for museumshagen i samarbeid med Osram. 
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- Avdeling Bindal har oppgradert sin båtutstilling og tilføyet en ny installasjon om 

Bindalsbruket og tømmervirksomhet i området. 

- Det ble jobbet med basisutstilling på Grønsvik kystfort, og utstillingen «Forræder» åpnes 

våren 2019. «Forræder» fikk støtte av Kulturrådet og Fritt Ord. 

- Rana Museum jobbet med «Museum i utvikling» og lanserte en ny hjemmeside 

fjordmuseum.no om planene og framdriften for nye museumslokaler i Fjordsenteret. 

- Vevelstad og Mjaavatn i Vefsn er arenaer for museale nybygg, hvor formidlingen blir 

utviklet parallelt med byggevirksomheten. 

- Velfjord bygget en blackbox for flerfunksjonell kulturell bruk. 

- Med renovering av naustet på Herøy bygdesamling ble også formidlingen fornyet. 

 

Nye produksjoner 

• Vefsn Museum har produsert utstilling og et hefte om «Aluminiumsbyen Mosjøen», 

som ble støttet av Alcoa. 

• Avdeling Grane laget en ny installasjon ved Laksforsen Turist Cafe med elementer fra 

Kirkeng-samlingen, som er en samling av norskprodusert sportsfiskeutstyr. 

• Avdeling Nesna produserte en utstilling og et hefte om 100 år med lærerutdanning. 

Den åpnet på Nord Universitet på Nesna og ble også ble vist ved museumsavdelingene 

i Nesna og Vefsn. 

• Avdeling Velfjord laget utstillingen «Ei anna tid» om 1950- og 60-tallet med 

fotografier av Per Lillegård og gjenstander innlånt fra lokalbefolkningen. 

• Det sanselige 1700-tallet, et konsept fra lokalhistoriewiki utarbeidet av 

prosjektgruppen Historisk infrastruktur, ble brukt ved flere avdelinger. Utstillingen ble 

tilpasset lokale forhold og integrerte gjenstander fra lokale samlinger ved Petter Dass-

museet og avdelingene i Dønna, Nesna, Leirfjord og Velfjord. 

 

Mediaomtalinger 

Helgeland Museum hadde flere innlegg i media. Disse gjaldt blant annet Nordlandsbunaden, 

krigsfanger med fangeleir og jektefart. Innleggene ble presentert i Ytringen, Namdalsavisa, 

Helgelendingen, Rana Blad, Helgelands Blad og Rana No. 

Utstillingen i Velfjord «Ei Anna Tid» viser 1950- og 60-årene 

gjennom gjenstander og bilder tatt av fotografen Lillegård. 
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Sommerfest på Sømna bygdetun. 
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Den kulturelle skolesekken 

Tidsreisen til Vefsn Museum er viktig og verdifull skoleformidling ved Helgeland Museum. 

Her brukes bygdetunet for alt det er verdt for å formidle om tilværelsen på 1800-tallet på et 

levende vis. Ved å kople folkehøyskolen med grunnskolen lærer et bredt spekter av elever 

nærmere om Helgelands historie. 

Avdeling Rødøy har jobbet med et filmmanus om livet og arbeidet til John Hjertås og hva det 

innebærer å være homoseksuell i et lite øysamfunn på Helgeland. I 2018 resulterte det i et nytt 

DKS-program. 

Flere av våre DKS-tilbud har blitt klassikere: Nesnalobben, Landets vakreste - Made in 

Vefsn, Nettverksbyggeren Elsa Laula og Fangeleir på Helgeland. 

 

Publikasjoner 

Utgivelser i Selhornet AS, forlaget til Helgeland Museum, i 2018: 

- Dagrunn Grønbech: Livet i Flæsen. 

- Young Voices, publikasjon på engelsk. Studenter fra 

Helgeland rapporterer fra en reise til London. 

- Vefsnavassdraget - 100 år med tømmerfløyting. Vefsna 

var en gang Nord-Norges største fløyterelv, klondyke ble 

et ord i Vefsn-dialekten, og Mosjøen vokste til en by med 

sagbruk og utskiping av trelast. 

I redaksjon: Are Halse, Halle Heggli, Håmund Ivarrud, 

Arild Tokle, Kari Wærum og Kjell Magnar Øksendal. 

- Øyvind Jenssen: Husbygodset på Tomma. 

 

Festivaler 

Petter Dass-dagene 2018, litteraturfestival siden 1983 og organisert i regi av Petter Dass-

museet siden 2009. Tittelen for festivalen i 20018 var Du skal hvile. Det haster! Programmet 

for festivalen fikk mye skryt. Arrangementene solgte allikevel forholdsvis få billetter, med 

unntak av avslutningskonserten. Gratisarrangementet på åpningsdagen innebar fri frokost til 

alle og ble sponset av Helgeland Sparebank. 

I Vefsn er museet samarbeidspartner i Galleria kunstfestival og i Leirfjord tilbyr museet mat 

og performancer på Wangbrygga i Bardal.  
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Endelig får taket puste med nylagt never og 

nystukket god torv. Internt kursopplegg for våre 

håndverkere. 
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Bygningsvern 

Bygningsvernenheten i Helgeland Museum består av Sverre Walter Tørriseng (fagleder), 

Maja Sætermo (bygningsvernkonsulent 80 %), Øyvind Svenning (bygningsvernkonsulent, 

Vega 50 %) og Odd Bratteng (håndverker).  

 

 

Administrativt 

• Asbestsanering – kurs i Trondheim, 3 håndverkere deltok. Utvendig sanering. 

• Handverksdager Røros – 1 uke i august. Deltakelse med 4 håndverkere. Kurs: 

Tradisjonell maling - eksteriør og Tradisjonelle utvendige bordkledninger. 

• Primus bygningsmodul – FDV-modulen i Primus har ikke blitt brukt i noen særlig 

grad i 2018. Det er registrert noen bygninger og noe bygningsarbeid. FDV-modulen er 

på langt nær ferdig utviklet og inneholder mye feil. 

• Verksted Mjaavatnbrygga – det er kommet på plass et HMS-system med ordensregler, 

tilpasset verkstedet med innhold og bruk. Systemet revideres årlig. Det er godkjent av 

verneombudet. 

• Saksbehandling/deltakelse i byggesaker – gjelder kommunedelplaner som berører 

kulturhistoriske miljøer. Skylift, Mosjøen og Vallagården, Mo i Rana, samt et par 

saker vedrørende Sjøgata i Mosjøen. 

• Fagplan Bygningsvern – fagleder har ikke prioritert arbeidet med en fagplan i 2018.  

• NTNU – fagleder bygningsvern har i 2018 gjennomført nok et år av bachelor-

utdanningen ved NTNU innen Teknisk bygningsvern. Obligatoriske samlinger har 

utgjort til sammen 7 uker. 

• Permisjon – fagleder har vært ute i 80 % pappa-permisjon i 7 uker på høsten. 

 

 

Konkret bistand til avdelingene 

Det er utført vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på bygningssamlingen, samt gitt annen 

bistand i form av rådgiving og støtte til avdelingsledere. Arbeidet har blitt planlagt og styrt av 

fagleder i samarbeid med egen stab. Vi har også leid inn ekstern hjelp på prosjektbasert 

kontrakt siden mars. Arbeidene er administrert av fagleder. Fagleder har også bistått praktisk i 

flere sammenhenger. 

 

Konkret bistand på avdelingene har vært: 
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Bindal 

 

Innhenting av pristilbud prosjekt Hildastua, bygdetunet. Oppfølging av 

arbeid. Flere besøk på avdelingen inkludert befaringer på bygdetunet. 

Oppfølging av reklamasjonssak inngangsdør museumsbygning. Kontakt 

med involverte i saken og utarbeidelse av klagebrev. 

Sømna 

 

Sømhovdstua - Reparasjon/utskifting av taktro, ny never og torv (ikke 

ferdig). Samarbeid med historielaget. Malingsarbeid av HM. 

Diverse rådgiving og flere besøk på avdelingen inkludert befaringer etc. 

Brønnøy 

 

Blackbox - Museumsbygget Hommelstø. Bygging av nytt rom i rommet for 

utskiftbare utstillinger/konserter/foredrag etc. (ferdig mai 2019), inkludert 

bygging av 8 flyttbare vegger (Verksted Mosjøen). 

Grane 

 

Bestilling av ny handsag til handsagstillingen på Grane bygdetun. 

Handsaga blir gjort ferdig av smed Jon Dahlmo i løpet av 2019. 

Vefsn 

 

Skogbrygga - Befaring og rapport (tilstand og eventuelle tiltak). 

Shell-stasjonen - Vurdering av skader. Sikring av påkjørt søyle i henhold til 

krav fra fylket, med tanke på etterforskning og sikkerhet. Bistand med 

bestilling av utførende for reparasjonsarbeid. 

Rynesstua - Befaring tilstand. Utarbeidelse av vernefilosofisk 

styringsdokument i forbindelse med planlagt restaurering. 

Perjordstua - Utskifting av skadet takstein. 

Leirfjord 

 

Gammelskolen på Leland - Pågående arbeid. Omlegging av skifertak utført 

av ekstern entreprenør. 

Wangbrygga - Reparasjon av takstein. 

Befaring av bygninger på Reines og kvernhuset i Meisfjord. 

Hemnes 

 

Fjøsen på Lillebjerka - tiltak mot radon. Montering av 2 avtrekksvifter. 

Per Smed-stua - Jul på Berget, arrangement. Møter internt og med 

historielaget om bruk av bygningen under arrangement. 

Rana Kort befaring bygdetunet på Stenneset. 

Lurøy 

 

Tyskerbrakke - Befaring hærverk (vinduer) og utarbeidelse av takstrapport. 

Bunkere - Befaring stormskade, planlegging, prosjektering og gjennom-

føring av reparasjon av tak over bunkere og bygging av nye bunkertak. 

Rødøy 

 

Falck-brygga - Reparasjon og forsterking av tak, ekstern håndverker. 

Planlegging, prosjektering og oppfølging av arbeid. 

Nesna 

 

Zahl-bygget - Befaring kaldloft (kvist) over utstilling, med tanke på 

etterisolering. Planlegging, prosjektering og påbegynt reparasjonsarbeid 

isolasjon og gulv. 

Utskifting av vindu kafé. 

En del ryddearbeid utført. 
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Dønna 

 

Hovedhuset tak - Befaringsrapport tak Nordvika. Bistand i forbindelse med 

planlagt søknad. Forsøk på tetting av taklekkasjer. 

Hovedhuset Kontor - Rådgiving, prosjektering og arbeidsinnsats nytt 

kontor. 

Bistand med brannvernplan. 

Herøy 

 

Storbåtnaustet - Planlegging, prosjektering, rådgiving og deltakelse i 

utførelse. Rapport, budsjett og finansieringsplan som grunnlag for søknad 

UNI. Bestilling og frakt av materialer. 

Utstilling Storbåtnaustet - Planlegging, prosjektering og deltakelse i 

praktisk arbeid. 

Vevelstad Fagleder har besøkt avdelingen i 2018 og gjort seg kjent med 

bygningssamling og tilstand. 

 

 

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører 

• Tranmalingsseminar - i 2018 ble det andre seminaret i tranmalingsprosjektet på Vega 

avholdt i samarbeid med NIKU og «Vel Bevart». Det var 8 deltakende fra hele Norge 

med ulike fagpersoner representert. 

 

• Det må presiseres at Helgeland Museums engasjement i dette temaet gjennom Øyvind 

Svenning er et verdsatt og viktig bidrag nasjonalt på bygningsvernfronten. 

 

• Bygningsvernprosjektet - Innledet muntlig samarbeid med Arnstein Brekke og 

Bygningsvernprosjektet innenfor feltet bygningsarkeologi og aldersdatering. Målet er 

å datere et utvalg bygninger på Helgeland for å etablere ny kunnskap om 

bygningshistorien i vår region. Vårt arbeid i 2018 omfattet oppstartsmøte, befaring og 

registrering av aktuelle objekter. Det presiseres at det ikke foreligger noen 

prosjektbeskrivelse enda og at det ikke er inngått noen skriftlig avtale. Vefsn, Rana    

og Nesna. 

 

• Norsk Håndverksinstitutt – innledet samarbeid med NHI om et treårig prosjekt som 

omhandler kunnskapsutvikling og nettverksbygging for tradisjonshåndverkere/ 

interesserte innen bygningsvern på Helgeland. Prosjektet er støttet av NHI med til 

sammen kr. 120 000,- over 3 år. Oppstartsamling ble avholdt på Mjaavatnbrygga i 

Mosjøen rett før jul 2018 med over 30 deltakere. 
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• Håndverksforskning - Bygningsvernenheten utarbeidet en søknad til 

forskningsprosjektet HårF i regi av Museumsnettverket Bygningsvern. En av 

museumsbygningene ble valgt som forskningsobjekt i denne søknaden. Medlemskap i 

nettverket ble opprettet og søknad ble sendt rett før nyttår. Helgeland Museum ble på 

nyåret valgt ut blant åtte deltakere til dette forskningsprosjektet. Prosjektet er lagt opp 

som ett samarbeid mellom håndverker og antikvar der det er håndverkers perspektiv i 

fokus. Håndverker er også forfatter i prosjektet. Prosjektet gir litt over 100 000,- i 

støtte. 

 

Interne prosjekter. 

ROS-Analyse - Se samlingsforvaltning. 

Herøy – Samarbeidsprosjekt fagstaben 

 

Eksterne prosjekter. 

Bistand og rådgiving til huseiere av verneverdige bygninger utført av bygningsvernrådgiver. 

Det ble i 2018 ytt bistand til 10 huseiere i 2018. Alle disse innbefatter befaring av objektene.  

Registrering og dokumentasjon av aktuelle objekter til Kulturminneplan for indre Helgeland 

(NFK). Befaringer og etterarbeid utført av bygningsvernrådgiver. 

 

Bygningsvernkonsulent på Vega 

I 2018 kom det inn 11 søknader med en samlet søknadssum på vel 1,6 millioner kr. Det er 

fem nye prosjekter, to i kjerneområdet og tre i buffersonen. 

Nytt av i år er forhåndstildelinger på 1 million kroner. Dette sikrer kontinuitet for prosjekter 

som går over lengre tid og er til stor hjelp samlet sett for å gjennomføre prosjekt på kortere 

tid. 

Konsulenten har i 2018 jobbet med 9 prosjekter, både nye og pågående. Arbeidet har 

omhandlet befaringer, tilstandsvurderinger/rapporter, utarbeidelse av kalkyle, prosjektering, 

formidling av håndverkere og oppfølging av prosjekter. 
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Taket på Leland gamle skole legges om 

med god hjelp av flinke håndverkere fra 

Johnsen & Sumstad Bygg AS, Leirfjord. 

https://helgelandmuseum-my.sharepoint.com/personal/jake_helgelandmuseum_no/Documents/190506_%C3%85RSRAPPORT_2018.docx?web=1
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Fotoutstillingen Hawaii – Træna. 
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Samlingsforvaltning og forskning 

 
Helgeland Museum Plan for Forskning og Utvikling 2018-2021 ble vedtatt.  

 

Nyinnkomne gjenstander til den permanente samlingen skal registreres det året de 

har blitt akseptert. Registrering av nye objekter og etterslep i registreringen av tidligere 

mottatte gjenstander er en stor utfordring. 

Kulturhistoriske gjenstander og kunst er tilgjengeliggjort i DigitaltMuseum. Det natur-

historiske materialet er delvis tilgjengeliggjort i databaser som driftes av Artsdatabanken. 

 

Innsamling 

Innsamling i henhold til innsamlingsplan kan forbedres, og vi vil arbeide videre med dette i 

2019. Tilvekst kan også reduseres i forhold til kapasitet. 

Et samlingsråd vurderer nye gaver til museet. 

 

Status for innsamling 2018 

 
 

Tilvekst 
2018 
(antall 

gjenstander) 

Totalt 
(antall 

gjenstander) 

Kulturhistoriske objekter 115 97 855 

Naturhistoriske objekter 4 23 307 

Foto 1653 631 417 

Båter/fartøyer 0 101 

Kulturhistoriske bygninger 0 192 

Arkiv  474 hm* 

Arkeologiske gjenstander 0 105 

Kunst 0 278 
*hm = hyllemeter 

 

Avhending 

Ingen avhendinger eller destruksjon/kasseringer som er kjent av fagleder samling har blitt 

gjennomført. 

 

Bevaring 

Oppbevaringsforholdene er varierende rundt på våre avdelinger. Ved flere av anleggene er  
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det lagt til rette bygnings- og innredningsmessig for bedre å kunne ivareta lokale samlinger.  

Museet har ikke klimaregulerte magasiner, men har rutiner for sjekk av klima og renhold også

i historiske bygninger der det oppbevares gjenstander. De fleste oppbevaringsrom reguleres 

med avfukter eller fukter og har temperaturer under 20 °C. Museet har begrensede 

oppbevaringsrom, noe som gjør at gjenstander kan bli stående i utstilling i uoppvarmede hus 

hele året. Dette ser vi effekten av nå med utfordringer som rust og i noen tilfeller sopp. 

 

Fotografier oppbevares generelt under 15 °C med en relativ luftfuktighet på 42 %, mens noe 

er nedfryst. Biologisk materiale oppbevares nedfrosset fram til preparering, og tørrpreparert 

naturhistorisk materialet oppbevares deretter med klimakontroll. 

 

Båtsamlingen oppbevares ikke i klimaregulerte magasiner, men i naust, lager og på låver. 

 

Tiltak for brann- og tyverisikring er utarbeidet i den nye sikringsplanen som ble vedtatt av 

styret 31. mai 2018. 

 

Prosjektet «Samlingsforvaltning i Nordland» 

I 2018 har arbeidsgruppa intensivert arbeidet med å få på plass en skisse til avtale om å jobbe 

mot en felles konserveringstjeneste for museene i Nordland. Direktørene ved museene 

signerte avtalen i desember. I første omgang vil det ansettes en prosjektleder som skal 

kartlegge behov for konservering i Nordland, både i museene, det offentlige og hos private. 

Prosjektlederen vil også kartlegge eksisterende fagmiljøer i Nordland og utrede økonomi og 

selskapsmodell. Videre har vi jobbet med felles prosedyrehåndbok for samlings-

forvaltningsoppgaver. 

 

I januar dro arbeidsgruppa på studietur til Bergen der vi besøkte Bevaringstjenesten i 

Hordaland. Målet var å få del i andres erfaringer med oppbygging av en konserveringsenhet. 

Ved Bymuseet i Bergen var fokus på prioritering i samlingene, avhending, destruering og 

magasinoppbevaring. Vi hadde i også to arbeidsmøter i arbeidsgruppa der vi jobbet videre  

 

med felles prosedyrehåndbok og skisse til avtale om felles konserveringstjeneste. Det har i 

tillegg vært to arbeidsmøter i 2018, et i juni og et i november. 

 

Utstillinger 

Samlingsforvaltning og fotobevaringstjenesten har bidratt særskilt til utstillingene «Nesna 

lærerhøgskole 100 år» på Nesna, «Det sanselige 1700-tallet» og «Ei anna tid» i Velfjord. 
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Fellesprosjekt fagstaben 

Fellesprosjekt samling, formidling og bygningsvern på Herøy – Oppretting av Storbåtnaustet, 

sikring av gulv og restaurering av tak, vurdering av båtsamlingen, støtte til båtene i form av 

bukker og oppheng, ny formidling, dokumentasjon og rengjøring med forebyggende 

konservering. 

 

Status for Kirkeng-samlingen 

Gjenstandene til Kirkeng-samlingen har blitt fotografert, registrert og pakket ned for flytting 

til Grane. En utstilling ble produsert til Laksforsen. 

 

Publikasjoner og foredrag 

Malstrøm nummer 4 ble publisert, meldingsblad for kulturhistoriske formidlings- og 

forskningsinstitusjoner i Nordland, med flere bidrag av Helgeland Museum.  

Flere ansatte i Helgeland Museum publiserer artikler og holder foredrag i eksterne (nasjonale 

og internasjonale) fora. Et utvalg av publikasjoner fra 2018 listes her. 

 

• P.O. Syvertsen, S. Lundmo & R. Nilsen: Hvalknokler til glede og besvær. Fauna 70 

(1-4): 

• 71-75. (Forsinket utgivelse av heftet, som er datert 2017) 

• P.O. Syvertsen: Eksotisk, men uønsket. Om fremmede arter av fugler og pattedyr på 

• Helgeland. Årbok for Rana 2018: 210-221. 

• P.O. Syvertsen: Registrering og måltaking av stranda og ilanddrevne sjøpattedyr. 

Fauna 70 

• (1-4): 119-124. (Forsinket utgivelse av heftet, som er datert 2017) 

• A.K. Klausen i samarbeid med Sven Erik Forfang (viserektor, Nord Universitet 

Campus Nesna): Katalog til utstillingen «Hundre år med lærerutdanning». 

• A.K. Klausen: Årbok for Rana artikkel om Lærerskolen på 1970-tallet. 

• A.K. Klausen: Årbok for Helgeland artikkel om fotograf Barbara Baarsen. 

• K. Klausen i samarbeid med Mette Gårdvik ved Nord Universitet, en 

gjenstandsbiografi med røde toppluer som empirisk materiale. Den ble publisert i 

Norsk Museumstidsskrift nr. 2 2018.  

• A.K. Klausen: Et abstrakt om Nesnalobben ble presentert på konferansen Long-term 

perspectives on home-based work, i regi av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 22.-

23. mai 2018 i Stockholm.  

• A.K. Klausen, Åshild Kittelsen i samarbeid med Erika Søfting fra Nordlandsmuseet, 

abstrakt om Zahls jekteprotokoller ble utarbeidet sammen med Åshild og godkjent og 

presentert på Forskningsdagene i Bergen 22.-23. oktober. 
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Foto Per Lillegård 
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Vår egen fotoavdeling - til fellesskapets beste 
 

Fotobevaringstjenesten 

Fotografier digitaliseres gjennom hele året. I 2018 ble det ved Vefsn Museum ansatt en 

person i midlertidig stilling som har registrert og publisert foto på DigitaltMuseum og har 

startet med å vaske personlister i Primus opp mot KulturNav. 

 

Fotobevaringstjenesten bistår også alle avdelingene i Helgeland Museum med utstillinger og 

gjenstandsfotograferinger i tillegg til å bistå i eksterne oppdrag med printing, fremskaffing og 

digitalisering av fotografier til bokutgivelser, aviser, artikler, aviser osv. 

 

Oversikt over utførte oppdrag i 2018 

 

Diverse oppgaver når det gjelder foto og strategier for bevaringsarbeidet 

• Rådgivning til andre i forbindelse med digitalisering, standarder, filstørrelser, 

filformat, oppløsning, bruk av digitaliseringsverktøy m.m. 

• Kurs/oppdateringer i henhold til digitale lagringsmedier og lagringsformater, primus, 

fotobevaring, eldre fotografiske teknikker. Kun egenoppdatering i 2018. 

• Utvelgelse/fremskaffelse/digitalisering av foto i forbindelse med utstillinger, aviser, 

oppslag, forskning, artikler, bokutgivelser m.m., i tillegg til forespørsler fra 

enkeltpersoner. 

• Digitalisering av annet materiale, maleri, tegninger, kart m.m. 

• Diverse rådgivning til andre i forbindelse med bruk av Primus. 

• Registrering av foto i Primus og publisering på DigitaltMuseum. 

• Mottak og ompakking av fotos i forbindelse med innkomst/oppbevaring. 

• Gjenstandsfotografering for enkelte avdelinger, diverse dokumentasjonsfotografering. 

• Printing til eksterne kunder. 

 

Tidsbruken på de enkelte arbeidsoppgaver varierer mye. I tillegg til det kontinuerlige arbeidet 

tar fremskaffelse og utvelgelse til bøker og utstillinger mye tid. Bildemateriale skal letes opp i 

henhold til ønsker, en stor del av fotosamlingene er ikke digitalisert så materialet må 

digitaliseres, deretter må materialet vurderes både kvalitetsmessig og deskriptivt med tanke på 

om det er egnet til f.eks. en bokutgivelse. Deretter skal det retusjeres og justeres i henhold til 

bruk. 

 

Tid brukt på eksterne oppdrag: Ca. 25 %.  
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Til styret i Stiftelsen Helgeland Museum 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Stiftelsen Helgeland Museums årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 stiftelsens 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.  



 Uavhengig revisors beretning - Stiftelsen Helgeland Museum 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Konklusjon om forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 

 
 
 
Mo i Rana, 28. februar 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 

 
Per Erik Pedersen 
Statsautorisert revisor  
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