
Årsmelding 2021

Helgeland Museum

Elvbåter fra Vefsn museums samling, presentert av kunstneren Prisca Sinay i installasjonen “tidssirkel”.

– for en 
 historierik 
fremtid
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I 2021 ble den 2000 år gamle tradisjonen med 
klinkbygging av båter tatt inn i UNESCOs 
kulturarvliste. På Helgeland lever fortsatt 
kunnskapen med utallige regionale forskjeller 
av denne teknikken, og i Helgeland Museum 
forvalter vi 87 klinkbygde båter. 

I prosjektet tidssirkel ga museet den 
nederlandsk-spanske kunstneren Prisca Sinay 

tilgang til den kulturhistoriske båtsamlingen 
som står i magasinet til Vefsn museum. Sinay 
overrasket både museets medarbeidere og 
besøkende med et oppsett under åpen himmel. 

Kunstverket ble vist under Festspillene 
Helgeland på Mjaavatn-området i Mosjøen 
og havnet på forsiden av det nasjonale 
museumsmagasinet Museumsnytt 4/2021. 
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Som regionalt museum i søndre del av Nordland 
forvalter vi natur- og kulturhistorisk arv for alle 
18 kommuner på Helgeland. Museet står for:

> solid kunnskapsproduksjon 
og samlingsutvikling 

> dialog, kritisk tenkning og 
samfunnsaktuelle tema 

> små steder og møteplasser med 
store opplevelser 

> nyskapende prosjektarbeid
> innovativt bygningsvern 
> immateriell kulturarv for fremtiden

Helgeland Museum ble stiftet i 2003 og er ett av 
de tre konsoliderte museene i Nordland.

Stiftelsen 
Helgeland Museum 
tar vare på, utforsker 
og formidler kultur- og 
naturhistorisk arv.

Gjennom solid 
produksjon og kunnskap 
vekker vi nysgjerrighet 
og skaper identitet.

Vi samler Helgeland.
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Bildet er av en gievrie fra Velfjord, presentert i utstillingen 
Drivkraft/Juhtiehtidh, som åpnet i 2021 i Det gamle 

Samvirkelaget i Hommelstø. Samarbeidet med Sijti Jarnge 
og Saemien Sijte har bidratt stort til å gi organisasjonen 
forståelse av den samiske kulturen. Helgeland Museum 

gleder seg til å fordype denne i fellesskap med de samiske 
institusjonene fremover. 

2021 står for fornying i Helgeland 
Museum. Den 26. mars tilrådet 
Kulturdepartementet Stortinget om museer med 
meldingen Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid. 
Meldingen setter nye krav til museet. For å bruke 
rapportens egne ord: solid kunnskapsproduksjon, 
relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, 
trygg ivaretagelse og aktiv samhandling. 

Tidlig i år hadde styret startet opp 
arbeidet med å utvikle en ny strategi for 
Helgeland Museum. Statens museumsmelding 
ble dermed brukt som ramme til egen strategi. 
Strategiprosessen ble tema for rådsmøte i april, 
og arbeidet med strategien fulgte deretter 
museet gjennom hele året. Museets arbeid 
hadde bred deltakelse og involvering. Resultatet 
er vår strategi 2022–2027: Helgeland Museum 
– for en historierik fremtid. Strategien skal 
være et verktøy som styrker organisasjonens 
samhold og gir retning og orientering i et 
forandrende samfunn! 

I de nye planene er Helgeland Museums 
desentrale struktur med faste stillinger i hver 
kommune bekreftet. Visjonen er at mange 
små avdelinger sammen byr på samme rike 
museumsopplevelser, på lik linje med et nasjonalt 
museum. Arbeidet med å forankre planverket 
begynte allerede i 2021, og ledergruppen ble 
utvidet med kompetanse fra flere avdelinger for 
å styrke museumsfag og medvirkning utenfor 
Mosjøen i øverste ledelse. Vi går inn i året 2022 
forberedt og med høye ambisjoner. 

2021 sto for et generasjonsskifte. 
Til tross for et utfordrende rekrutteringsarbeid 
i Nord-Norge tiltrådte elleve nye medarbeidere 
Helgeland Museums team! Selv om 2021 også 
ble preget av koronapandemien har det vært stor 
aktivitet og utvikling virksomheten. 

Aldri har det pågått så mange 
utviklingsprosjekter i Helgeland Museum. Det 

står i strategiplanen: Små møtesteder - store 
opplevelser. Vi har startet arbeidet med å fornye 
anlegg og utstillinger for å gi befolkningen og 
besøkende et aktuelt tilbud som er universelt 
tilgjengelig, og som byr på bedre arbeidsforhold 
for våre ansatte. Utviklingen på avdelingene skjer 
i tett samarbeid med kommunene, historielag og 
lokale næringsvirksomheter. 

På Lovund får museet en helt ny 
satsing: Lovund Liv med utstilling av Lovund-
båten og samfunnsutviklingen. Museet blir 
et viktig ledd i utvikling av nordområdet på 
Helgeland, hvor Rødøy, Træna, Grønsvik kystfort 
og LAB Helgeland på Nesna begynner å få til et 
samspill som beviser at helheten er større enn 
summen av avdelingene. Mange steder spirer det 
av utviklingslyst, engasjement og nye samarbeid.

I fellesskap får vi mot til å ta tydeligere 
valg og posisjonere oss i norsk museumslandskap 
som et museum med innovativt bygningsvern og 
full integrasjon av samisk kultur. Med en fersk 
strategi, meislet frem i felleskap, går vi inn i 2022 
med tro på at vi kan samle Helgeland og bygge en 
historierik fremtid i lag. 

Stiftelsen Helgeland Museum takker 
partnere, brukere og støttespillere for tillit, ting 
og tid brukt i 2021! 

Moa Bjørnson 
Styreleder 

Janicke T. Kernland
Direktør 

Forord
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Dunderlandsdalen fangeleir 
Dunderlandsdalen, langs E6 i retning av 
Saltfjellet. Stedet er skiltet. 

Den 9. september ble dette historiske 
området offisielt åpnet som tilrettelagt 
formidlingsarena. Området ble ryddet for 
å synliggjøre fundamentene, som gir et godt 
inntrykk over strukturen og størrelsen til 
anlegget. Parkeringsplass, skilting med QR-kode 
som gir mer informasjon og digital tilgang til 
utstillingen om fangeleir i Rana Museum.

Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern 
i Sjøgata-området 
Mjaavatn-brygga, Skjervgata 1B, 8656 Mosjøen. 

Senteret skal støtte opp bygningsvern 
og vedlikehold i Sjøgata verneområde. Det 
tilbyr en utstilling om historien, et arkiv om 
bygg og liv og et lesehjørne med faglitteratur 
om bruk og vern av kulturmiljø. Stedet har 
også et antikvarisk verksted for kurs om 
vedlikeholdstiltak. Kunnskapssenteret er del av 
bygningsvernavdelingen til Helgeland Museum. 

Nye, faste tilbud 

Motstandskvinnen Liv Grannes – med livet 
som innsats 
Politimestergården, Austerbygdveien 3, 
8657 Mosjøen.

Den 8. mars åpnet denne 
krigshistoriske utstillingen om motstandsarbeid 
på Helgeland under andre verdenskrig. Sentralt 
står arbeidet til Liv Grannes. Med utstillingen 
ble selve stedet hvor deler av den presenterte 
historien avspilte seg, Politimestergården 
i Mosjøen, tilgjengelig for publikum. I tillegg 
tematiserer utstillingen kvinner i krig. 

Museets arbeid
Ny strategi 

Styret i Helgeland Museum startet arbeidet med 
å lage en ny strategi for museet tidlig i 2021 ved 
å leie inn en konsulent og sikre at strategiarbeidet 
ble basert på bred deltakelse og involvering. 
Styret, ledergruppen, driftsmedlemmer og 
enkelte avdelingsledere deltok i den første 
strategisamlingen i Mosjøen i mars. I april ble 
strategiprosessen tema for et rådsmøte, og 
deretter har en rekke medvirkningsprosesser 
blitt gjennomført. Spesielt nevner vi tre heldags 
arbeidsmøter i byene Brønnøysund, Mo i Rana og 
Sandnessjøen med representanter fra kommuner 
og historielag, i tillegg til eget personale og 
styret. Parallelt holdt eksterne fagpersoner tre 
inspirasjonsbidrag på Teams, tilgjengelig for 
alle interesserte. I tillegg har det vært samlinger 
i de enkelte avdelingene. På hjemmesiden 
til Helgeland Museum laget vi en portal for 
å gjøre det enkelt å kunne gi innspill digitalt. 
Redaksjonsteamet har bestått av styreleder 
Moa Björnson, prosessleder Harriet Havdal, 
organisasjons- og personalleder Tone Larsen 
og direktør Janicke Kernland. 

Resultat er strategi 2022–2027: 
Helgeland Museum – for en historierik fremtid. 

 Formidling i utstillingen “Motstandskvinnen – Liv Grannes” 
på politimestergården, Vefsn museum.

Åpning av Dunderlandsdalen fangeleir som 
minnested 9. september 2021.

Kunnskapssenter for kulturmiljø og 
bygningsvern i Sjøgata-området.
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Utvikling 

Alle avdelinger i Helgeland Museum jobber 
kontinuerlig for å forbedre anlegg og tilbud til 
å bli universelt tilgjengelig. Arbeid med sikring 
og forebyggende konservering av samlingene er 
en fast del av museumshverdagen. Dette arbeidet 
omfatter også digitalisering og publisering 
av gjenstander og bilder på DigitaltMuseum 
 (www. digitaltmuseum.no). 

Her følger en oppsummering av seks 
av de større utviklingstiltakene vi har jobbet med 
i 2021. 

Drivkraft/Juhtiehtidh 
Gamle Samvirkelaget i Hommelstø, 
Naustvikveien 1, 8960 Velfjord. 

Den 1. desember åpnet utstillingen 
om sørsamisk kulturarv, uredde og innovative 
personligheter, Lomsdal Visten nasjonalpark, 
musikk og instrumenter, myter og fenomener. 
Historien om Velfjord i verden og verden 
i Velfjord blir formidlet for alle.

Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder Bindal og 
Velfjord i 2021, ved åpning av utstillingen Drivkraft.

Byhistorie og nytt museum i Vefsn 
Kostnader: 132 millioner kroner. Arbeidet med 
finansiering foregår. 

Siden 2018 har planene for nytt 
museumsanlegg i Mosjøen ligget ferdig 
og finansiert med 97 millioner kroner fra 
Kulturdepartement, Nordland fylkeskommune, 
Vefsn kommune og Sparebankstiftelsen 
Helgeland. Helgeland Museum leverte en søknad 
for detaljregulering til Vefsn kommune i 2020. 
Kommunen har imidlertid ikke hatt mulighet 
til å behandle søknaden da NVE og NGI fortsatt 
utreder flom- og rasfare i området. Det er 
ingen indikasjoner som tilsier at planen kan bli 
behandlet i nærmeste tid. 

For å kunne drive prosjektet fremover 
har Helgeland Museum delt Mjaavatn-prosjektet 
i to delprosjekter: Bygningsvernsenteret 

på Mjaavatn-brygga, som kan realiseres 
innen dagens reguleringsplan, og et nytt 
museumsbygg på Sirkustomta med direkte 
synslinje til Mjaavatn og i flukt med Sjøgata 
verneområde. Nybygget skal inneholde Vefsn 
museum, utstillinger, magasin, kontorer og 
felles administrasjon. 

På Sirkustomta blir museet 
samlokalisert med et besøkssenter for opplevelse, 
kultur og reiseliv, herunder turistinformasjon, 
kulturhus og gondolbane. Det gir gode 
synergieffekter. En detaljregulering ble laget 
til slutten av kalenderåret 2021 og fremlagt for 
Vefsn kommune i januar 2022. 

Inngangen til det nye museet i Mosjøen, tegning 
Norconsult og Christian Sivertsen.
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Opplevelses- og kunnskapssenter for Helgelands 
bergkunst og geologi, Vevelstad 
Kostnad: 13 millioner kroner. Byggestart 
forventet juni 2022. 

I 2021 fullførte museet planverket 
for nybygg ved siden av Vevelstad bygdetun, 
lokalisert 300 meter fra fergeleiet på Forvik og 
som nærmeste nabo til kirken. Arkitekt er Atelier 
Oslo, og utstillingsdesigner er firmaet Expology. 

Prosjektet blir finansiert med støtte av 
Vevelstad kommune, Nordland fylkeskommune, 
Sparebankstiftelsen Helgeland, Helgeland Kraft 
og Bergesenstiftelsen. 

Prosjektet skal by på et musealt 
formidlingstilbud både inne og ute. Det 

utarbeides en innendørsutstilling om huler 
og hulemalerier i Sør-Helgeland i samarbeid 
med Universitet i Bergen (UiB). En annen 
innendørsutstilling om helleristninger 
i Sør-Helgeland blir utarbeidet i samarbeid 
med UiB og NTNU, med vekt på digitale 
virkemidler, bevaring og universell utforming. 
En innendørsutstilling om jernalderarkeologi 
og historie i Vevelstad skal være tilknyttet 
utarbeidet med NTNU. En utendørsutstilling 
om geologi i Sør- Helgeland med geopark og 
utendørsutstilling om strandflater utvikles 
i samarbeid med Trollfjell UNESCO geopark. 

Vevelstad opplevelse og kunnskapssenter.
Illustrasjon: Atelier Oslo.

Lovundbåt museum 
Kostnad: 32 millioner kroner. Åpning juni 2023. 

Museumsnybygg for arkeologisk 
båtfunn på Lovund. Bygget ble ferdigstilt i 2021. 
Arbeidet med å montere den arkeologiske båten 
som er både tema og sentralt objekt i bygget, 
skal foregå i 2022. Arkitekt er Anita Valrygg, og 
faginstans for arkeologi er universitet i Tromsø 
og Norsk Maritimt Museum. Interessegruppen 
for Lovundbåten er initiativtaker og har ledet 
prosessen fra arkeologisk funn til ferdig 
museum. Ann Kristin Klausen ved Helgeland 
Museum skriver historien om prosessen, 
båten og 1450-tallet på Helgelandskysten og 
leder utstillingsarbeidet. 

Prosjektet blir finansiert av private 
donasjoner, gaveforsterkingsmidler fra 
Kulturdepartementet, Lurøy kommune og 
Sparebankstiftelsen Helgeland. 

Lovundbåt museum 2021, Valrygg arkitekter.
Foto: Hans Petter Sørensen.
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LAB Helgeland 
Prosjektet handler om å fornye anlegget 
og avdelingen på Nesna, som blir LAB 
Helgeland, Nesna. Dette laboratoriet blir et 
sted for museumsforskning på formidling og 
dokumentasjon av immateriell kulturarv. 

Uteområdet nedenfor museet ble 
i 2021 opparbeidet som grøntområde. Første 
tiltak ble gjort for å realisere en museumshage 
i samarbeid med 4H-prosjektet Sammen er vi 
mange, med Nordland og Nesna 4H, Nesna 
hagelag, frivillighetssentralen, Nesna kommune 
og Fyrtårn Production. Målet er å etablere et 
møtested og en økologisk parsellhage på Nesna. 

Arkitektfirmaet Rever & Drage 
har ferdigstilt tegninger for ombruk av 
bygningsmassen og uteområdet. 

Flere pilotprosjekter innen 
formidlingsforsking og immateriell kulturarv ble 
gjennomført. Som eksempel: Barkebrød, testing 
av bark fra forskjellige trær til brød sammen med 
Nesna hagelag og Nord Universitet. Lin, dyrking 
og lagt på tørk sammen med hagelaget og Nesna 
skole- og museumshage. 

Bygningsvern Vefsn-Vega 
Bygningsvernsenteret satser hardt på 
utdanning i tradisjonshåndverk, fra barnehage 
til profesjonelle håndverk og på kunnskap 
om kulturmiljø og samiske byggetradisjoner. 
Avdeling bygningsvern i Helgeland Museum 
har ,siden konsolideringen i 2003, ligget 
i Vefsn. Fremover blir satsingen utvidet 
med et konferanse- og kunnskapssenter på 
Vega for å fremme bygningsvernsarbeidet 
på Helgelandskysten. Spesielt skal senteret 
støtte opp om arbeidet av stiftelsen Vegaøyan 
Verdensarv, som rapporterer til UNESCO. 

Låven til den gamle prestegården, 
tidligere Vega bygdetun, blir brukt for å vernes. 
Skisse til mulig løsning er utarbeidet av 
Tanken Arkitektur.

Låven med tilbygg. 
Illustrasjon: Tanken arkitekter 2021.

Museumsbygg Træna.
Illustrasjon: Vardehaugen arkitekter.

LAB Helgeland, sett fra sjøen. 
Tegning: Rever & Drage.

Petter Dass-museet.
Foto: Ketil Born.

Oppgradering av Petter Dass-museet 
Kostnader nye kontorer: 1,5 millioner kroner. 
Arkeologiutstilling 1 million kroner. Finansieres 
av egne midler. 

Museumsbygget på Alstahaug ble 
ferdigstilt i 2007. Bygget ble tegnet av Snøhetta 
AS i samme år som operaen i Oslo. Innredning og 
teknikk trenger oppgradering, både på grunn av 
alder og fordi museumsvirksomheten har endret 
seg. Mer digitalt arbeid og mindre bibliotek 
fordret at vi tok tak i å fornye tredje etasje, og 
ferdigstilling av denne er i mai 2022. Ny utstilling 
om arkeologi på Alstahaug ferdigstilles i 2022. 

Museumsbygg Træna 
Helgeland Museum utvikler nytt museumsbygg 
som del av øyutviklingsprosjektet Træna 365. 
Skisseprosjektet av arkitekt Vardehaugen 
mottok en særlig anerkjennelse av juryen for 
arkitekturprisen Golden Trezzini i 2021. 

Arbeidet med finansiering foregår. 
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Tyskerbrakken Grønsvik kystfort 
På området til fortet står en brakke fra 
andre verdenskrig som i dag blir brukt som 
lager. Planen er å ombygge brakken til et 
spennende overnattingssted for skoleklasser, 
som kan brukes til lavkostnads overnatting 
i sommersesong. Beliggenheten til Grønsvik 
kystfort, rett ved Stokkvågen ferge- og 
hurtigbåtkai, er strategisk gunstig for å gjøre 
tilbudene på Træna, Lovund og Rødøy lett 
tilgjengelig. Skoleklasser får gjennom tiltaket 
mulighet til flerdagsbesøk med formidling av 
krigens historie, Lovundbåt, biografier i Rødøy 
og tidlig bosetting på Træna.

Arkitektur av Norconsult. Arbeidet med 
finansiering foregår. 

I tillegg ble egne midler benyttet 
for å utvikle forprosjektet og for universell 
utforming på Sømna og Hemnes. 

Samlings- og forvaltningsarbeid 

Dendrokronologi 
Avdeling bygningsvern har videreført arbeidet 
rundt dendrokronologisk prøvetaking og 
undersøkelse. I Leirfjord ble to bygninger målt 
opp og fotografert etter vedtak om rivning, 
og vi har også tatt ut prøver av tømmer og 
sendt dem til analyse hos NTNU gjennom 
samarbeidsavtalen vår. 

Analysene har sammen med våre 
oppmålinger og tolkninger gitt oss et antatt 
byggeår og informasjon om endringer 
i bygningshistorien. Dette har gitt oss verdifull 
dokumentasjon om bygningene som nå er revet. 

På Vega ble det høsten 2021 tatt ut 
prøver av fem utvalgte bygninger gjennom 
planlagt dendrokronologiprosjekt som fikk tildelt 
midler etter søknad til Nordland fylkeskommune. 
Dendroøkolog Andreas Kirchhefer i Tromsø ble 
engasjert for prøvetaking, analyse og rapport. 
Prosjektet var vellykket, og analysene samt 
rapportene og regnskapet fullføres i 2022. 

På Træna har bygningsvernavdelingen 
i samarbeid med privat initiativtaker Jann 
Sandøy laget en prosjektbeskrivelse for 
dendrokronologiske dateringer av utvalgte 
interessante bygninger. I høst har avdelingen 
gjennomført to reiser til Træna og befart alle 
bygningene sammen med Jann Sandøy og 
eiere. Det jobbes med å finansiere prosjektet, 
og arbeidet fortsetter i 2022.

Dendroprøvetaking på Halmøystua, Vega. 
Foto: Andreas Kirchhefer 2021. 

Tradisjonshåndverk 
Formidling av tradisjonshåndverk gjennom kurs, 
samlinger og med praksiselever blir prioritert 
i Helgeland Museum avdeling bygningsvern. 

I 2021 fikk museet besøk av Ellev 
Stensli fra Verdal, som er stipendiat ved Norsk 
håndverkinstitutt. Han er møbelsnekker 
og fordyper seg i tørking og kvalitet på 
byggematerialer. Vi gjennomførte en samling 
under hans besøk der vi hadde deltakere på 
foredrag både fysisk og digitalt. Dette var den 
første samlingen som vi avholdte delvis digitalt. 

Arbeidet med videregående skoler 
i regionen har vært en stor suksess. Det 
ble gjennomført et opplegg med elever fra 
Polarsirkelen VGS i Mo i Rana på Stenneset 
bygdetun, i samarbeid med avdeling Rana og 
elever fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk i Mosjøen 
med vekt på tradisjonshåndverk. 

Alle disse samlingene ble støttet 
med midler fra Norsk håndverksinstitutt. Vi 
disponerer nå midler på tredje året som vi kan 
bruke fritt på samlinger om tradisjonshåndverk. 

Vgs2 opplæring tradisjonshåndverk, 
på Stenneset i Mo i Rana.
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Båtregistrering 
For å ta tak i etterslep i registreringsarbeid, samt 
heve kvaliteten i forebyggende konservering, 
arbeider Helgeland Museum med å registrere 
samme gjenstandstype på tvers av avdelingene. 
I 2021 ble det gjennomført kurs i oppmåling 
av båter for ansatte, og det ble utarbeidet 
retningslinjer for lagring og behandling av båter 
som museumsgjenstand. Nesten alle båter 
i samlingen er nå registrert, fotografert, rengjort, 
beskrevet og undersøkt. For første gang har vi 
oversikt over eierskapsforhold i båtsamlingen. 
Ikke alle båter har fått optimalisert 
lagringsforhold ennå, og registreringen i Primus 
er utilstrekkelig. Dermed fortsetter arbeidet 
i 2022. 

Transport av nybygde båter, Ranfjorden 1953.

Alle båtene fra samlingen i Nesna ble registrert. 

Snekkerverksted Loe 
Dette er et dokumentasjons- og forskingsprosjekt 
med stor innsats fra frivilligheten. Rana 
historielag fikk støtte av Norsk kulturfond til 
Snekkerverksted Loe. I 2021 startet Helgeland 
Museum og historielaget med å dokumentere 
og formidle et møbelsnekkerverksted fra 1919 
i Mo i Rana, som var nesten uberørt og veldig 
godt bevart etter at det ble lagt ned i 1965. 

Dokumenteringen av verkstedet ble 
gjort i samarbeid med firmaet Iso Media, som 
fotograferte verkstedet i 3D-format. I tillegg 
utførte Rana historielag intervjuer med 
tidsvitner som hadde kjennskap til verkstedet og 
innehaver Håkon Loe. Vi fant også noen møbler 
som er laget av Håkon Loe, og som samsvarer 
med tegningene, malene og dokumentene som 
er funnet. 

Prosjekt er treårig og skal avgjøre 
om selve verkstedet eller dokumenter og 
annet materiale skal tas inn i samlingen til 
Helgeland Museum.

Snekkerverksted Loe, Mo i Rana.
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Festivaler 

Petter Dass-dagene 2021 
Litteraturfestivalen ble gjennomført med tett 
program fra 11. til 13. juni. 

Utvalg fra programmet: Utstilling av 
festivalkunstner Magne Furuholmen. Konsert 
med Moddi og Kari Bremnes. 

Katekismeseminar om det 4. bud 
med Jørn Øyrehagen Sunde, Frå lydnadsplikt 
i katekisma til fridom etter Grunnlova? Guds- 
og individforståing i endring frå 1715–1815 med 
Hallgeir Elstad, Norsk katekismetradisjon og det 
fjerde budet, Fra Luther til Pontoppidan. 

Bokbad med festivalforfatter Helga 
Flatland, med Håvard Nilsen og litteraturstund 
med dikt av Martin Sæboe. 

Litteraturseminar med Bjørn Tore 
Pedersen, Jekta – eventyrets farkost med Kåre 
Hansen, Petter Dass – Guds Øyesteen med Nils 
Magne Knutsen, sokneprestens uro – Anti-
autoritære innslag i ei autoritær tid.

Bymodell Rana 
En stor gjenstand i Rana Museum sin samling 
er en bymodell fra 1950. Historielag og museet 
samarbeider om å reparere, rengjøre og 
forberede modellen til en ny innsats i utstilling. 
I 2021 ble flere av modulene ferdig restaurert. 
Arbeidet fortsetter i 2022. 

Renovering av bymodellen ledes av Tordis Monsen 
Villinger og Andre Thomassen er i arbeidet samen 

med team Rana museum.

Skjermbilde av hjemmesiden.

Digital formidling 

I 2021 lanserte vi en helt ny hjemmeside, med 
kalenderfunksjon og nettbutikk, i et format 
som skal gjøre informasjonen universell og 
lett tilgjengelig. 

Dynamiske Helgeland, en 
medieproduksjon i samarbeid med ISO media 
i Mo i Rana, oppfordrer til å bli med på en 
tidsreise i Helgelands landskap – fra fortid 
til nåtid. Produksjonen er støttet av Norsk 
kulturfond. Produksjonen blir delt via Facebook 
og YouTube. 

På sosiale medier har museet fremmet 
både samlingsarbeid med serien Kultur 
i kulissene og generelt museumsarbeid med 
serien Museumshverdag. 

Festivalplakat Magne Furuholmen, Tresnitt 2021.
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Træna sommerfestival i museumshagen 
Museumstunet var i 2021 hovedarena under 
den årlige Trænafestivalen. Helgeland Museum 
er samarbeidspartner. 

Festspillene Helgeland med Galleria 
Tid var tema for årets festspill og installasjonen 
av Vefsn museums elvebåter var en del av 
programmet, et samarbeidsprosjekt mellom 
Festspillene og Helgeland Museum. Prosjektet 
var et eksperiment og et forsøk på å få den 
tilreisende nederlandsk-spanske kunstneren 
Prisca Sinay til å sette seg inn i et lite stykke 
lokalhistorie og sette i gang en flerkulturell 
dialog og refleksjon over regionen Helgeland. 

Circle of Time er kunstnerens tittel på 
installasjonen. Den er plassert på uteområdet 
til bygningsvernsenter i Vefsn ved Mjaavatn-
brygga. Noen av båtene er nær 150 år gamle, og 
har ikke vært ute av magasinet eller blitt vist 
frem på i hvert fall 10 år. Under forberedelsene 
til prosjektet ble alle museets båter, til sammen 
rundt 110 stykker, tatt frem, renset, oljet, 
fotografert, målt opp, beskrevet og registrert. 

Forfatter Are Halse med del to av Vefsnavassdraget: 
Skogsarbeiderliv og skogstuer.

Publikasjoner 

> Halse, Are mfl., Vefsnavassdraget, 
skogsarbeiderliv og skogstuer. 
Selhornet forlag, 2021.

> Klausen, Ann Kristin, Kafeen på 
Sjonfjellet. Årbok for Rana 2021. 
Rana Historielag. 

> Hansen Juvik, Lars, En liten del 
av den store tragedien. Helgeland 
Museum 2021. 

Festspillene Helgeland, Mjaavatn i Mosjøen, 
“tidssirkel” fra kunstneren Prisca Sinay. Elvebåter fra 
Vefsn museums samling.
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Nordlandsbanen – sovjetiske krigsfangers 
fangenskap og tvangsarbeid under 
andre verdenskrig 
Russisk-norsk samarbeidsprosjekt for 
å undersøke og tilrettelegge krigsfangeleir 
langs Nordlandsbanen, under ledelse 
av Riksantikvaren. 

Prosjektet er en del av det 
norsk-russiske miljøvernsamarbeidet, 
som er et samarbeid mellom Klima- 
og miljødepartementet i Norge og 
Naturressursministeriet i Russland. Det er 
finansiert av UD og KLD. 

Samarbeidspartner: Likhatsjev 
nasjonale forskningsinstitutt for natur- og 
kulturminner, Universitetet i Arkhangelsk, 
Museet i Arkhangelsk, Det statlige institutt 
for kunstvitenskap i Moskva, Narviksenteret, 
Nordland fylkeskommune, Nordlandsmuseet, 
Helgeland Museum. 

FLYT 
Bærekraft i museene. 

Prosjektet svarer på utfordringene 
i programmet Museene som samfunnsaktør ved 
å satse på bærekraft, mangfold og relevans. 
Med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap 
styrkes museets rolle i bærekraftig utvikling 
i samfunnet med vekt på skog som ressurs. 

Finansiert av Kulturrådet og 
samarbeidspartnere: Museene i Akershus, 
Helgeland Museum, Varanger museum, 
Anno museum, Østfoldmuseene, Viken 
fylkeskommune, Riksantikvaren, NTNU, 
Universitet i Tromsø og Universitet i Oslo. 

Arbeid for prosjektet “Dynamisk Helgeland”, Feitskardet i Grane. 

Soppkontroll Rana Museum 

Prosjekter i samarbeid med (inter-)
nasjonale partnere 

Samlingsforvaltning i Nordland – felles 
konservering og samlingsarbeid 
Kompetanseheving, utvikling av metoder 
og prosedyrer, markedsanalyse for 
inntjeningsmuligheter og løsninger på problemer 
med geografisk beliggenhet. 

Prosjektet er finansiert av Nordland 
fylkeskommune og museene i Nordland: 
Helgeland Museum, Museum Nord, 
Nordlandsmuseet, Árran, Narvik senter og 
Norsk Luftfartsmuseum. 

Samarbeidspartnere er de 
konsoliderte museene i Nordland og 
Nordland fylkeskommune. 

VIK, vandring i kulturlandskap 
Videreføring av tidligere prosjekter som 
undersøkte kulturarv i naturen, kulturarv 
i gammelskog, og utvikling av formidlingstiltak 
med kulturlandskapet som undervisningsarena. 
Prosjektet handler om å tilrettelegge kulturarv 
i landskapet for turisme og individuelle besøk. 

Samarbeidspartnere er Västerbottens 
museum, Helgeland Museum, Sijti Jarnge, Nord 
universitet og Salten friluftsråd. 

VIK er et Interreg-prosjekt 
støttet av Nordland fylkeskommune 
og samarbeidspartnere.



26 27Årsmelding 2021 Helgeland Museum

Rynesstua, Vefsn bygdetun.

HÅRF, håndverksforskning 
Prosjektet er del av det nasjonale 
museumsnettverket tradisjonshåndverk og 
bygningsvern. I prosjektet tar håndverkere 
rollen som forskere i aksjonsforskning 
med utgangspunkt i museumsnettverkets 
deltakere. Finansieringskilde er Kulturrådet, 
samarbeidspartnere i Nettverket og NTNU. 

Statistikk 

> Antall kulturhistoriske bygninger som var åpne for publikum: 116 
> Antall nye utstillinger: 35 
> Antall arrangement: 366 
> Antall barn og unge som har deltatt i pedagogisk opplegg: 4388 

> Enkeltbesøk voksne: 49 839 
> Enkeltbesøk barn og unge: 7 357 
> Besøk av personer i grupper, voksne: 7 450 
> Besøk av personer i grupper, barn og unge: 5 875 
> Totalt antall besøkende: 70 521 

> Kunsthistoriske gjenstander: 370 
> Kulturhistoriske gjenstander: 95 591 
> Arkeologiske gjenstander: 111 
> Naturhistoriske gjenstander: 21 965 
> Fotografier: 469 061 
> Flytende farkoster: 1 
> Farkoster (båter/fartøy/skip) som ligger på land: 98 

> Kulturhistoriske bygninger: 188 
> Andre bygninger: 19 
> Teknisk-industrielle anlegg: 4 
> Kulturlandskap: 1 
> Hageanlegg: 1 

> Total bygningsmasse (brutto grunnflate m2): 19 156
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Samhandling

Digitale morgenmøter hvor ansatte kan koble seg 
på til uformelle, sosiale treff, ble videreført, og 
det ble etablert en tilsvarende møteplattform kun 
for de nyansatte. 

Høsten 2021 tok Helgeland Museum 
initiativ til å skape nettverk i regionen for 
unge nyansatte uten egen familie i nærmiljøet. 
Tilbudet ble tatt godt imot. Vi samarbeidet med 
de store arbeidsplassene i Vefsna-regionen: 
industribedriften Alcoa, den videregående 
skolen, helseforetaket, Helgeland Kraft og 
Vefsn kommune, Hattfjelldal kommune. Planen 
er å videreføre initiativet også andre steder 
på Helgeland. 

Arbeidsmiljøutfordringer har fått 
større oppmerksomhet, og det er igangsatt tiltak 
for forbedring.

De ansatte har deltatt aktivt 
i utforming av ny strategisk plan Strategi 
2022–2027. Helgeland Museum – for en historierik 
fremtid og handlingsdelen, som skal fornyes 
årlig. Tillitsvalgte har deltatt i utarbeidelse av 
lønnspolitisk plan, og verneorganisasjonen 
i utforming av HMS-håndbok. En arbeidsgruppe 
bestående av et utvalg avdelingsledere 
med administrasjonen har utarbeidet 
personalhåndbok med personalpolitikk, som ble 
sendt ut på høring på slutten av 2021. 

Det er innført to nye programvarer 
for mer effektiv arbeidshverdag: digital 
tidsregistrering og ny programvare for HMS og 
personal, som gjør prosessen ved varsling og 
avvik mer transparent. 

Arbeid på tvers av avdelingene som ble 
startet i 2020 med nedstengning på grunn av 
koronapandemien, fortsatte i 2021. Det førte til 
og med til at avdelingsleder i Bindal tok på seg 
lederansvar for avdeling Brønnøysund på kort 

varsel og vekslet mellom to arbeidssteder. 
Ledergruppen ble utvidet med to 

personer: Ann Kristin Klausen, avdelingsleder 
Nesna, som i flere år har vært ledende innen 
forskningsarbeid, bidrar i en 20 prosent 
stilling til hele museet med rådgivning innen 
forsking og innholdsproduksjon. Gry Johnsen, 
museumsmedarbeider Petter Dass-museet, 
som i flere år har representert Helgeland 
Museum innen reiseliv og markedsføring, bidrar 
i en 50 prosent stilling til hele museet med 
markedsføring og utvikling av reiselivsprodukter. 

Organisasjon og HR 
Refleksjon

Rekruttering og oppfølging av nye ansatte har 
krevd stor innsats i 2021. Det var annonsert 
13 stillinger, i tillegg til sommerhjelpere. Til 
tross for at det er krevende å få kompetente 
museumsfaglige til å velge Nordland, har 
vi innarbeidet 11 høyt kvalifiserte personer 
i Helgeland Museum. 

Det er avholdt introduksjonskurs 
for nyansatte, personalsamlinger og 
avdelingsledermøter i tillegg til områdemøter, 
driftsmøter og gruppearbeid. 

Medarbeidere som har sluttet, har 
bidratt med evaluering av organisasjonen og 
avdelingen gjennom sluttsamtaler. Våre seniorer 
har fått informasjon om pensjonsordningen. 

Felles markedsføring, hovedsesong, 
avstemt og delt programmering har bidratt til en 
mer forutsigbar og stabil drift. 

SESONGKORT
2

0
2

1
Pris 250 kr, gjelder fra 05. juni til 28. august.

- fra Bin
dal i sør til R

ød
øy

 i 
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rd

En inngangsbillett til 27 visningssteder på 18 avdelinger, 
fra 5. juni til 28. august, ble solgt for kr 250. 

Personalsamling på Bredek fjellgård i Rana.
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Medarbeidere  

Ved utgangen av 2021 var bemanningen på 
nesten samme nivå som 1. halvår 2020. 

Sesongarbeidere: 
I tillegg beregnes det ett årsverk i sesongarbeid 
fordelt på alle avdelingene. Det er inngått 70 
sesongarbeidskontrakter. 

Andre arbeidsmarkedstiltak: 
Vi tar på oss ansvaret som samfunnsaktør 
ved å delta i arbeidstrening, språktrening og 
arbeidsmarkedstiltak, samarbeid med skoler om 
Operasjon Dagsverk og jobbskygging. 

Lærlinger: 
Helgeland Museum ble godkjent lærebedrift 
i 2020. I 2021 har vi vært lærebedrift innen 
håndverk og byggdrift. 

Deltidsansatte: 
Vi erkjenner at renholdere ikke har arbeid til 
100 prosent stilling, og at avstanden mellom 
avdelingene ikke gir samarbeidsmuligheter. 
Våre deltidsansatte har selv bedt om å ha 
redusert stilling. 

Likestilling og integrering   
Administrasjonen i Helgeland Museum erkjenner 
at det er flere enn to kjønn. I rapporten skilles det 
likevel kun mellom menn og kvinner. 
Det er arbeidet for å styrke andelen menn. 

> Andel kvinner: 54 prosent 
(59 prosent i 2020) 

> Andel menn: 46 prosent 
(41 prosent i 2020)

31.12.2021 
Fast ansatte 
i 100 % stilling 

31.12.2021 
Antall fast ansatte 
< 100 % stilling 

31.12.2021 
Antall vikarer 

31.12.2021 
Totalt antall ansatte 

36 inkl. 
1 prosjektleder og 2 lærlinger 

7 (3,4 årsverk) 1 i 50 % 44 pluss ekstra hjelpere

Tilsetninger, pensjonsavganger og fratredelser 
i 2021  

Det var flere pensjonsavganger og fratredelser 
i 2020. Disse stillingene ble ikke besatt før i 2021. 
Derfor er det mange nyansatte i 2021. 

Fratreden og pensjonsavgang Nye ansatte Permisjoner Vikarer

Åsa Kroik 
Berit Erlandsen 
Carl-Erik Holm 
Maths Winnem 
Tor-Kristian Lindrupsen 
Live Torvund 

Arunas Palionis 
Anders Lund Følling 
Julie Henning 
Sofus Kjeka 
Karoline Stubberud Eide 
Fride Johnsen 
Ann-Hege Fjelddahl 
Othelie Eriksen 
Joakim Nordås 
Vetle Løveng 
Ksenia Matsegora

Helle Estensen 
Live Torvund

Odd Einar Myrnes
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Sykefravær og jobbnærvær 

Tidligere år har vi hatt sykefravær under 
landsgjennomsnittet. I 2021 fikk vi høyere fravær. 

Helgeland Museum: 4,2 prosent. 
Tilsvarende næring i Norge: 3,8 prosent. 

Av de som var sykemeldt i 2021, var 
61,2 % i gradert sykemelding, dvs. de har vært 
tilstede på jobb i en viss prosent. Tilsvarende 
næring i Norge: 38,4 prosent. 

Ingen alvorlige ulykker og alvorlige 
helseskader ble innmeldt i 2021. 

Verneorganisasjonen

Det er 5 verneombud i Helgeland Museum. 
> For avdelingene i område nord: 

Ragnar Selnes 
> For avdelingene i område sør: 

Odd Walter Bakksjø 
> Petter Dass-museet: Per Arne Hanssen 
> Rana museum:  

Barbara Priesemann 
> Vefsn museum:  

Odd Bratteng 
Hovedverneombud er valgt 

blant verneombudene. I 2021 var det Odd 
Walter Bakksjø. 

Verneleder og 2 av 4 verneombud har 
gjennomført HMS-kurs i 2020. 

Universell utforming  

Flere av våre historiske bygg er ikke 
tilrettelagt for ansatte eller besøkende med 
nedsatt funksjonsevne. De nyere byggene er 
tilrettelagt. Alle avdelinger jobber med å gjøre 
museumstilbud på avdelingene og på internett 
tilgjengelig for alle. Denne prosessen pågår, og 
planene behandles som del av reforhandling av 
avtalen med kommunene. 

Alle nye tilbud skal være universelt 
utformet. I 2021 lanserte vi en ny hjemmeside 
med NDLA-standard. For tiden jobber vi med 
å fornye kontorene på Petter Dass-museet, 
nytt museumsbygg ved Vefsn museum med 
fellesadministrasjon i Mosjøen, LAB Helgeland 
på Nesna, ombygging av låven på den gamle 
prestegården på Vega, tilrettelegging av 
tyskerbrakken på Grønsvik kystfort, båtmuseum 
i Hemnesberget, universelt museumstilbud 
på Sømna bygdetun og opplevelses- og 
kunnskapssenter i Vevelstad. 

Museumsnettverk 

Helgeland Museum deltar i følgende 
nasjonale fagnettverk: 

> Bergverk 
> Drakt og tekstil 
> Fiskeri- og kystkultur 
> Tradisjonshåndverk og bygningsvern 
> Litteratur 
> Skog 
> Kvinnehistorie 
> Kulturlandskap
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Internasjonalt arbeidsmiljø   

Det er flere fast ansatte og midlertidig ansatte 
med utenlandsk opprinnelse. 

Det ytre miljøet   

Helgeland Museum forurenser ikke det 
ytre miljøet utover normal ferdsel, avløp 
og strøm. I 2021 ble digitale møte- og 
opplæringsarenaer mer brukt enn fysiske reiser, 
såkalt klimavennlig kompetanse. 

Ansatte blir oppfordret til 
å bruke kollektivtransport. 

Helgeland Museum er en bidragsyter 
til å styrke faktagrunnlaget og formidle om 
artsgrunnlaget og om natur- og miljøforhold.

Beredskap 

Ansatte skal ha en sikker arbeidsplass og 
besøkende en sikker besøksarena og opplevelse 
hos oss. 

Våre samlinger av natur- og kulturarv 
skal utsettes for lavest mulig risiko og 
konsekvens ved uønskede hendelser.

De ansatte skal sikres gjennom 
målrettet arbeid med HMS. Helse, miljø og 
sikkerhet har et eget planverk som ble vedtatt 
i februar 2021. 

Vi har rutiner for forebyggende 
brannvern, både planverk og øvelser. 

Helgeland Museum har beredskapsplan 
for samlingssikkerhet. 

 I 2021 gjennomførte direktør og 
sikringsutvalget en beredskapsøvelse for 
å trene på håndtering av uønskede hendelser. 
Øvingstema var å sette stab, fordele ansvar, 
utnytte ressurser og ha pressekontakt. 

Helgeland Museum deltok i opplæring 
i proaktiv stabsmetodikk og kriseledelse, 
gjennom det regionale opplæringskontoret, 
Studiesenteret RKK Vefsn. 
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Styret i Stiftelsen Helgeland Museum 

Styret oppfyller ikke intensjonen i likestillings- 
og diskrimineringslovens §28 med følgende 
bestemmelse: “Har utvalget seks til åtte 
medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst tre”. (Denne bestemmelsen gjelder offentlige 
utvalg og råd.) 

I 2021 var det vår tur til å organisere 
felles styremøte for de tre konsoliderte museene 
i Nordland. Den 8. og 9. september møtte vi 

Nordlandsmuseet og Museum Nord på Lovund 
og Træna. Programmet inkluderte befaring 
av Lovundbåt museum med Bjørnar Olaisen, 
og Sanna med omvising av arkeolog Erland 
Jørgensen i utgravinger i Kirkehelleren. Cecilie 
Øien, direktør i Museene i Akershus og styreleder 
i Norsk museumsforbund, ga innføring i statens 
museumsmelding med tanker og synspunkter 
fra et museumsperspektiv. 

Valgt av  Representant Personlig vararepresentant  Periode

Rådet Moa Björnson Josefina Skerk 2020–2022

Rådet Knut Skorpen Lars Hansen Juvik 2021–2023

Rådet Torhild Haugann Magnar Solbakk 2020–2023

Rådet Arnt Frode Jensen Britt Helstad 2021–2023

Ansatte Rajko Savic Are Halse 2020–2022

NFK Martin Skjefstad Siv Helen Sigerstad 2020–2022

Lisetra i Grane kommune.
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Økonomi 
Likviditet 
Helgeland Museum vurderer at egen økonomisk 
utvikling i henhold til likviditet er forsvarlig, 
men i nivået for 2022 nærmer vi oss en grense 
som vi ikke må overskride. 

I tillegg har stiftelsen et pensjonsfond 
på kr 3,2 millioner som det ikke ble brukt noe av 
i 2021. 

Likviditetsutvikling (tall i 1000) 
> 2019 kr 9 595 
> 2020 kr 11 925 
> 2021 kr 8 912 
> 2022 kr 7 673 

Alstahaug Bindal Brønnøy Dønna Grane Hattfjelldal Hemnes Herøy Leirfjord Lurøy Nesna Rana Rødøy Sømna Træna Vefsn Vega Vevelstad

Over 500.000 totalt Folketall Inntekt pr innbyggerUnder 500.000 totalt

0
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600

800

1000

Sum overført 987 173 498 205 574 190 422 654 422 654 1 032 974 422 654 422 654

Tilskudd ex. husleie  402 945  

Tilskudd pr innbygger 134 354 74 308 290 317 96 232
  

Tilskudd pr innbygger 
i forhold til folketall

  

  

Antall innbyggere 7 394 1 397 7 803 1 371 1 453 1 267 4 428 1 793
Leiekostnad kommune   630 029

422 654 467 933 422 654 2 490 035 422 654 422 654 422 654 1 174 892 422 654 422 654

512 035

188 249 251 20 366 214 967 89 358  911

2 278 1 876 1 701 26 083 1 206 1 990 442 13 268 1 182 465
1 978 000
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Team Rana Museum planlegger.
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Lønnskostnader 
Vi hadde en periode med flere ledige stillinger 
i 2021. Dette skyldtes dels naturlig avgang med 
pensjon, men også dels langvarig nyrekruttering 
til ledige jobber. Vi forventet et underforbruk 
på lønnsområdet. Vi hadde kontroll på 
pensjonskostnadene lenge, men i slutten av 
oktober kom det ytterligere pensjonskostnader, 
noe vi ikke hadde regnet med. Ekstraregningen 
var på vel 1 million kroner. Dermed har 
pensjonskostnadene økt fra 2,38 millioner kroner 
i 2020 til 3,48 millioner kroner i 2021. 

Egeninntekter 
Vurdering av utviklingen av egeninntekter i 2021 
er vanskelig fordi de ikke kan sammenlignes 
med 2020. 2020 var et spesielt år med delvis 
nedstengning av driften på grunn av pandemien. 
Men sammenligner vi med 2019, så har vi hatt 
en økning i inntektene på museumsbutikken og 
kafeen på 8 prosent. Billettinntektene økte med 
hele 43 prosent. Noe av denne økningen skyldes 
Petter Dass-dagene som ble avholdt i 2021, 
men den største økningen skyldes økt turisme 
i sommersesongen. Pandemien i 2021 gjorde det 
nesten umulig for nordmenn å reise til utlandet. 
Dette førte til betydelig høyere besøkstall på 
Helgeland og på våre avdelinger fra Sør-Norge.

Egenkapital og ressursutnyttelse 
Egenkapitalen beløper seg til 11,5 millioner 
kroner og utgjør 62 prosent av totalkapitalen 
for 2021. 

I 2020 var egenkapitalandelen på 
57 prosent. 

Vi har i 2021 tatt i bruk et nytt 
økonomisystem. Vi mener det vil bidra til mer 
effektive rutiner for regnskap og økonomistyring 
i fremtiden. Også salgssystemet vårt er blitt 
mer effektivt ved hjelp av ekstra programvare. 
Det fører til økte lisenskostnader, men vi 
forventer en betydelig mer effektiv drift og bedre 
salg fremover.
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Årsregnskap 2021 – Revisjonsberetning 

Driftsinntekter Note 2021 2020

Driftstilskudd stat 18 935 000 18 510 000

Driftstilskudd fylke 7 535 000 8 070 000

Driftstilskudd kommuner 11 874 591 11 562 414

Andre inntekter 7 440 134 6 815 015

Sum driftsinntekter 45 784 725 44 597 429

Driftskostnader

Varekostnader 1 272 428 881 726

Lønnskostnader m.m 1 27 740 635 25 981 090

Avskrivning på driftsmidler 3 1 381 627 1 234 202

Andre driftskostnader 1, 8 16 002 227 16 711 099

Sum driftskostnader 46 396 917 44 808 117

Driftsresultat -612 192 149 312

Finansinnteker og finanskostnader

Sum finansposter (inntekter) 105 565 255 469

Underskudd (-)/overskudd (+) -506 628 404 781

Disponeringer:

Fra/til annen egenkapital -506 628 404781

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Driftsløsere og inventar 3 6 213 160 4 838 206

Sum anleggsmidler 6 213 160 4 838 206

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalinnskudd KLP 943 646 827 235

Aksjer 155 000 155 000

Sum finansielle anleggsmidler 1 098 646 1 022 235

Sum anleggsmidler 7 311 806 5 860 441

Omløpsmidler

Varer

Varelager 1 053 884 1 156 142

Sum varelager 1 053 844 1 56 142

Fordringer

Kundefordringer 409 814 594 030

Andre fordringer 1 147 716 1 689 389

Sum fordringer 1 557 530 2 283 419

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd og kontanter 5 8 911 511 11 925 479

Sum bankinnskudd og kontanter 8 911 511 11 925 479

Sum omløpsmidler 11 522 926 15 365 040

Sum eiendeler 18 834 732 21 225 482

Stiftelsen Helgeland Museum 

Resultatregnskap

Stiftelsen Helgeland Museum 

Balanse
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Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Innskutt egenkapital

Grunnkapital 6, 7 10 000 10 000

Sum innskudd egenkapital 10 000 10 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 12 168 596 11 763 815

Årets resultat -506 628 404 781

Sum opptjent egenkapital 11 661 968 12 168 596

Sum egenkapital 11 671 958 12 178 596

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 382 795 1 975 441

Skyldig offentlige avgifter 737 041 513 192

Annen kortsiktig gjeld 2, 8 5 042 929 6 558 254

Sum kortsiktig gjeld 7 162 765 9 046 887

Sum gjeld 7 162 765 9 046 887

Sum egenkapital og gjeld 18 834 732 21 225 482

Stiftelsen Helgeland Museum 

Balanse

Mosjøen, 22. februar 2022

Moa Bjørnson 
Styreleder

Rajko Savic 
Styremedlem

Janicke Kernland 
Direktør

Torhild Haugann 
Styremedlem

Martin Skjefstad 
Styremedlem

Arnt Frode Jensen 
Styremedlem

Knut Skorpen 
Styremedlem
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Stiftelsen Helgeland Museum 

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller brukt 
samt fordringer med forfall mer enn ett 
år etter balansedagen er medatt som 
anlessmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler er vurdert til historisk 
kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske 
avskrivninger som er beregnet på grunnlag av 
kostpris og sntatt økonomisk levetid. Varige 
driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført 
opp til påludende etter fradrag for avsetnig til 
påregnelig tap. Avsetning til pårednelig tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering 
av den enkelte fordring. Andre fordringer er også 
gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Varebeholdning
Varelager er vurdert til laveste verdi av 
anskaffelse og virkelig verdi.

Inntektsføring
Inntektsføring av salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntekstføres 
i takt med utførelsen. 

Skatt
Helgeland Museum er en alminnelig stiftelse 
som er registrert som en organisasjon uten 
profittformål. Stiftelsen Helgeland Museum er 
dermed ikke skattepliktig.

Selskapet har ikke ytet lån eller 
sikkerhetsstillelser til styremedlemmer, ansatte 
eller nærstående til noen av disse personene.

Helgeland Museum kommer inn under 
bestemmelsene om små foretak etter Norsk 
regnskapsstandard. Det er derfor ikke foretatt 
noen særskilt beregning av pensjonsforpliktelser 
og pensjonskostnad.

Årets premie, inkl. innbetalinger 
til dekning av AFP er regnskapsført som 
årets pensjonskostnad.

Revisjon

Kostnadsført revisjon utgjør kr. 62 180 eks mva.

Lønnskostnader 2021 2020

Lønnskostnader 22 446 272 22 154 626

Styrehonorar 197 700 181 550

Arbeidsgiveravgift 1 347 903 1 069 755

Pensjonspremie 3 482 655 2 378 708

Andre personalforsikringer 16 597 90 331

Øvrige personalkostnader 249 508 106 120

Sum 27 740 635 25 981 090

Ytelser til ledende personer i 2021 Daglig leder Styre

Lønn 889 798 197 700

Annen godtgjørelse 8 630

Pensjonskostnad 132 394

Sum 1 030 822 197 700

Note 1. Lønnskostnader, godtgjørelse m.m
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2021 Driftsløsøre/inventar

Anskaffelseskost pr. 1.1.2021 12 653 085

Tilgang i år 2 756 582

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 15 409 667

Akkumelerte avskrivninger pr. 31.12.2021 9 196 507

Bokført verdi pr. 31.12.2021 6 213 160

Årets avskrivninger 1 381 627

Økonomisk levetid 3-5 år

Avskrivningsplan Lineært 20-33%

Note 6. Grunnkapital
Alstahaug kommune 
Bindal kommune
Brønnøy kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Høgskolen i Nesna
Lurøy kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Sømna kommune 
Vefsn kommune
Vega kommune
Vevelstad kommune

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1 000
500

1 000
500
500
500
500

1 000
500
500

1 000
500

1 000
500
500

10 000

Note 3. Anleggsmidler

I posten anleggsmidler ligger Anlegg under 
utførelse som utgjorde pr. 31.13.2021 kr 910 143. 

Pr. 1.1.2021 utgjorde posten 
kr. 1 708 863.

Note 4. Kapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd i KLP pr. 31.12.2021 er 
kr. 943 646,

Note 5. Bankinnskudd, kontanter og lignende
Stiftelsen Helgeland Museum har stilt 
bankgaranti ovenfor Skatteoppkreveren i Vefsn 
til dekning av skattetrekksmidler.
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Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr. 1.1.2021 10 000 12 168 596 12 178 596

Annen egenkapital -506 628 -506 628

Egenkapital pr. 31.12.2021 10 000 11 661 968 11 671 968

Kortsiktig gjeld består av følgende poster: 2021 2020

Skyldig lønn, feriepenger etc. 2 257 741 2 836 401

Annen kortsiktig gjeld 2 785 186 3 721 854

5 042 927 6 558 255

Note 7. Egenkapital Note 8. Annen kortsiktig gjeld
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Til styret i Stiftelsen Helgeland Museum 
Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon 
Vi har revidert Stiftelsen Helgeland Museums 
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, og
> gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av stiftelsens finansielle stilling per 31. 
desember 2021, og av dens 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 revisjon av årsregnskapet. 
Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves 
i lov, forskfit og International Code of Ethics for 
Professional Accountants 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 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 ISA-ene, alltig vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis 

Mosjøen, 28. februar 2022
PricewaterhouseCooper AS

Silja Eriksen 
Statsautorisert revisor 
(eliktronisk signert)

eller samlet med rimelighet kan forventes 
å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretas basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors 
oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningern.no/
revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav

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

Strategiske 
innsatsområder

> Bygge laget
> Museet i verden
> Museet i lokalsamfunnet
> Innlemme samisk språk og kultur
> Innovativt samlingsarbeid
> Utadrettet bygningsvern
> Tilgjengelig museer for alle
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Museet i lokalsamfunnet 
Helgeland Museum har avdelinger i alle 
kommuner. I hovedsesongen 2021 som varte fra 
5. juni til 28. august, var 27 visningssteder åpen 
for publikum. På de følgende sidene beskriver vi 
tilbudet per avdeling. 

18
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13 12

11
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9

8

76

5

5

43

2

1

1. Falch Gamle Handelssted, Rødøy 
2. Træna museum 
3. Grønsvik kystfort, Lurøy 
4. Rana museum med Stenneset 

friluftsmuseum, Dunderlandsdalen 
fangeleir og Bredek fjellgård 

5. Bergh-brygga, Wang brygga og 
Gammelskolen 

6. Nesna museum med Klokkergården 
7. Hemnes bygdetun med Ranheimbrygga, 

Hemnesberget 
8. Nordvika gamle handelssted, Dønna 
9. Herøy bygdesamling 
10. Petter Dass-museet, Alstahaug 
11. Vefsn museum med Vefsn bygdetun og 

politimestergården 
12. Vevelstad bygdetun   
13. Bygningsvernsenter i utvikling, Vega 
14. Grane bygdetun 
15. Fjellfolkets hus, Hattfjelldal med 

lensmannsgården 
16. Gamle Samvirkelaget, Velfjord med 

Strøm minnetun 
17. Sømna bygdetun 
18. Bindal museum med Bindal bygdetun



58 59Årsmelding 2021 Helgeland Museum

1. Falch Gamle Handelssted, Rødøy 

Den faste avdelingslederen var i permisjon, og 
forskjellige medarbeidere i Helgeland Museum 
delte på arbeidet på avdelingen. Mot slutten av 
året ble det tydelig at Live Kydland Torvund ikke 
kom tilbake til jobben, og en ny avdelingsleder 
ble rekruttert: Ksenia Matsegora. 

Avdeling Rødøy hadde sommeråpent 
med kafédrift på Falch Gamle Handelssted. 
Vintermånedene ble brukt til arbeid med 
bygningsvern, forsterking av butikkvegg med 
strekkfisk og demontering av brystningspanel for 
å utbedre skader i vegg. Dette utbedringsarbeidet 
fortsetter i 2022. 

Det pågår et forskningsprosjekt på 
lokale biografier. Personer og historiene rundt 
dem som undersøkes, er arkeolog Gustav 

Strømsvik, forfatter John Hjertås, første sak 
i norsk historie hvor Høyesterett behandlet en 
sak som omhandlet seksuell omgang mellom 
personer av samme kjønn, Simonette Vold.

Kalender for Rødøy ble publisert på 
avdelingens Facebook-gruppe og er tilgjengelig 
for nedlastning. 

Arbeidet med rydding i utstillingen, 
arbeid med klassifisering og merking av 
gjenstander er satt i gang. Det ble organisert 
adventskonsert som ble gjennomført på 
Naustloftet i Jektvik. 

Avdelingen deltar i Fiskelykke-
festivalen i samarbeid med Rødøy kulturskole og 
avdeling Lurøy. 

2. Træna museum

Museet tok imot ca. 2000 besøkende for 
formidling om de pågående arkeologiske 
utgravingene i Kirkehelleren på Sanna av NIKU 
under ledelse av arkeolog Erlend Jørgensen 
i sommer 2021. 

Museet legger til rette for forskere 
som ønsker prosjekter på Træna, og bringer 
forskjellige forskermiljø sammen. Det har ført 
til interessante tverrfaglige prosjekter. I 2021 
var DNA-forsker Johannes Krause fra Max 
Planck-instituttet i Tyskland, Svend Davanger, 
direktør ved De Schreinerske Samlinger ved 
medisinsk institutt ved UiO med historiker 
Sturla Ellingvåg og UiB-geologene Stein-Erik 
Lauritzen og Henriette Linge, til stede. Foredrag 
og diskusjoner var tilgjengelig for alle. 

Det ble gjennomført et rikt program 
for de nasjonale kulturminnedagene og 

forskningsdagene. Det er et tett samarbeid med 
skolene, både med formidling av immateriell 
kulturarv, med skoletur til Petter Dass-museet 
og kurs både på museet og på skolen. 

Den årlige Vinterfestivalen 
Ta Træna med Storm ble koronaavlyst, men 
Trænafestivalen ble gjennomført med museet 
som hovedarena på sommeren, i et mindre 
format enn normalt. Trænafestivalen og Træna 
Museum har gjennom 2021 jobbet svært tett og 
effektivt sammen. 

I 2021 ble vi invitert inn i den årlige 
konferansen Ocean Week, ledet av professor 
Siri Carson ved NTNU. Vårt bidrag ble å holde 
nettmøter, ta imot forsker Anne Trine Kjørholdt, 
organisere kurs, foredrag og skoleturer på 
Træna innenfor temaet for årets konferanse: 
Havlandet Norge. 

Erlend Jørgensen forteller om sitt arbeid i Kirkehelleren. 

Avdeling bygningsvern på Falch Gamle Handelssted, 
tradisjonshåndverker reparerer tømmerkonstruksjonen.
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3. Grønsvik kystfort, Lurøy 

Avdelingen hadde rekordbesøk de 228 dagene 
museet var åpent, med hele 9088 i 2021, mot 
4210 i 2020. 

De tre største begivenhetene i året 
som er gått, var åpningen av Sakriannaplassen 
i Kvina. Historien om Sakrianna er historien om 
den samiske bosetningen i Lurøy. Prosjektet ble 
initiert av Sametinget, som ønsket samarbeid 
med museet. Med stor frivillig innsats fra 
Kvina vel ble området tilrettelagt for besøkende 
med glåping og rydding av boplassen, og med 
museet som lokal prosjektansvarlig. Den 19. 
september ble det avholdt en minneverdig stund 
med foredrag fra samiske representanter og 
Helgeland Museum. 

En annen stor begivenhet var åpningen 
av Dunderland fangeleir den 21. september. Det 

var et resultat av seks års samarbeid mellom 
russiske og norske miljøvernmyndigheter, 
Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune, 
Narviksenteret, Nordlandsmuseet og 
Helgeland Museum. 

Den største folkevandringen på 
fortet siden krigens dager skjedde torsdag 
den 28. Oktober. Da deltok over 200 personer 
i nattevandring på fortet, sammen med 
dramaelevene fra Moheia videregående skole 
som dramatiserte historier fortalt av tidsvitner 
som opplevde okkupasjonen. Med støtte fra 
Øyjord og Aanes industrimuseum, som lyssatte 
Grønsvik med lyskaster fra krigen, ble dette den 
største enkeltopplevelsen på Grønsvik fort i 2021. 

Bilde fra elevforestillingene under nattevandringen på fortet, 28. oktober.

4. Rana museum

2021 ble et svært innholdsrikt år til tross for 
koronatilpasninger og en redusert stab. Våren var 
preget av rekrutteringsarbeid, mens uunnværlige 
frivillige og eksternt finansierte medarbeidere 
holdt avdelingen åpen. Samarbeidet med 
Vitensenter er givende, og resepsjon og butikk 
ble et samarbeid. Vi har fått fornyet samarbeid 
med flere frivillige organisasjoner: sopp- og 
nyttevekstforeningen, hagelaget, historielaget 
og RZF/NOF, og det ble dermed mange fine 
arrangementer. Spesielt vil vi trekke frem 
arbeidet som gjøres av frivillige for å renovere 
bymodellen, Kirkebua, dokumentere 

Loe-verkstedet og belyse lokal historie 
og krigshistorie. 

Vi arbeider fortsatt med å komme 
på plass i ny bygning, og både ventilasjon, 
temperaturer, utgifter og leieområder finjusteres 
kontinuerlig. Huseier v/Per Gunnar Hjorthen 
fortjener en stor takk! Vi jobber også sammen 
med huseier for å bygge verkstedene ved 
magasinet og med å planlegge utendørsområdet. 

Gjennom hele året har arbeidet 
med ny masterplan for å utvikle utstillingen 
vært med oss, men først skutt fart etter at ny 
prosjektleder innen industrikultur/nyere historie 

Inngang Rana Museum på Moment på samefolkets dag 
6. februar 2021 
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Utstilling Reindriftskvinner.

kom på plass etter sommeren. Samlingsarbeid, 
resterende flytting og utpakking i magasinet 
har måttet vente på grunn av ledige vakante 
stillinger og sykdom. Utleieinntektene har vært 
bedre dette året på grunn av faste avtaler med 
Rana kunstforening og Stenneset Mat&Vin, 
samt på grunn av ulike arrangementer 
hvor vi har vært vertskap; som Verket-
festivalen, Smeltedigelen, Barnas Vinterlys og 
Nordnorsk reiselivskonferanse. 

Før sommeren fikk vi laget og lånt 
flere nye utstillinger: om kvinner i sørsamisk 
reindrift, barn i nord under andre verdenskrig, 
Mo industriparks 75-årsmarkering av 
stortingsvedtaket om plassering av jernverket, 
bymodellen og sommerfugler i Nordland. 
Vi gjorde også ferdig en ny publikasjon om 
Dunderland fangeleir, og Kulturpunkt om 
fangeleiren og bussulykken i Dunderlandsdalen. 
Sommeren er også tiden for naturhistorisk 

innsamling, og det ble blant annet samlet inn 
sommerfugler i Utskarpen for 42. året på rad. 

Vi gjennomførte tre uker med vertskap 
på Bredek fjellgård og sju uker på Stenneset 
friluftsmuseum. Vitensenteret og kafeen 
åpnet, og museet fikk positiv konkurranse om 
barnefamiliene. Likevel gikk besøkstallet opp fra 
7000 i 2020 til 9400 totalt for 2021. 

I høst hadde vi blant annet åpning 
av Dunderlandsleiren og fagseminar med 
Riksantikvaren og avdeling Lurøy. Det ble også 
gjort innspilling av tre videocast-episoder med 
John Jamtli (finansiert av Heltzens minnefond) 
og ferdigstilling av Dynamiske Helgeland 
finansiert av Kulturrådet. 

5. Bergh- og Wangbrygga, Leirfjord 
Gamleskolen

Skolen forvalter seks bygninger i Leirfjord: 
to kommunale og fire eid av Leirfjord 
Folkeminnelag. Disse er: Bergh-brygga, 
Gammelskolen, Meisfordkverna, Reinesbrygga, 
Reinesnaustet og Wangbrygga. 

Museet på Bergh-brygga har hatt 
søndagsåpent og sommeråpent. Det er vist fem 
utstillinger i tillegg til butikkmuseet. Det er 
museumsbutikk med varer til salgs. Eksterne 
foredragsholdere har besøkt og holdt foredrag, 
og det har blitt gjennomført strikkekafé. 

Museet har hatt to DKS-opplegg for 
skolene i Leirfjord, Skolen i gamledager for 2. trinn 
og lys og honninglysrulling for 4. trinn. Vi har 
også hatt besøk av 7. trinn og voksenopplæringen. 

Det har blitt satset på samlingsarbeid 
også i 2021. Cirka 100 nye foto er lagt 
inn i primus og lagt ut i DigitaltMuseum. 
I DigitaltMuseum blir de søkbare for 
allmennheten, og vi får ofte tilbakemeldinger 
med ny informasjon. 

Stedlig leder har vært med og 
er med i et prosjekt om hodeplagg. Dette 
er et samarbeid med foreningen Norsk 
Folkedraktforum, som har fått midler fra Norsk 
kulturråd for å kartlegge ulike hodeplagg fra 
folkedraktperioden i Norge. Helgeland Museum 
stiller med tre hodeplagg, to for kvinne og en 
for mann. Dette har vært et møysommelig, men 
lærerikt arbeid. Fra oppmåling, beskrivelse av 
søm- og strikketeknikker, avtegning, type stoff/
garn, fotografering, leting etter egnet materiale 
og til slutt kopieringen og ferdigstillelse. 
Disse fire hodeplaggene blir en del av en 
vandreutstilling på ca. 50 hodeplagg som åpner 
på Stiklestad i mars 2022. Den kommer etter 
hvert til Helgeland. 

Stedlig leder i Leirfjord har bidratt 
med arbeid på Vefsn museum og for Helgeland 
Museum med Lillegaard-fotosamlingen og har 
ansvar som leder av samlingsrådet. 

Korsmos ugressplansjer, utstilling 
på Bergh-brygga i Leirfjord.
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6. Nesna museum

2021 har vært preget av større 
samarbeidsprosjekter, særlig innen 
dokumentasjon og formidling. Som en 
del av kulturminnedagene gjennomførte 
vi prosjektet World Wide Bread, sammen 
med voksenopplæringa i kommunen og 
Folkeakademiet. De nasjonale forskningsdagene 
ble markert med tre foredrag av eksterne 
foredragsholdere og en utstilling fra 
Narviksenteret. Internt deltar avdelingsleder 
i museets felles prosjekter om arkeologiåret, 
forskningsdagene og kulturminnedagene 
og i diverse samarbeidstiltak som involverer 
flere avdelinger. 

På grunn av frikjøp av avdelingsleder 
til et bokprosjekt om Lovundbåten i Lurøy 
ble bemanningen fra høsten styrket med 
museumsmedarbeider Runa Meidell. På 
bakgrunn av hennes pedagogiske kompetanse 
satset vi på flere undervisningsprosjekter. 
Vi gjennomførte blant annet et større 
undervisningsopplegg om ull, hvor alle elevene 
ved små- og mellomtrinnet tovet hvert sitt 
sitteunderlag. Ulla kom fra lokal sau. Vi hadde 
også teddybjørnjakt og lesestund for de minste. 

Besøkstallet for 2021 var svært godt, 
med 3451 gjester mot 1769 gjester i 2020. Vi har 
særlig økt besøk av barn og unge, med totalt 1205 
mot 407 i 2020. I sommersesongen utvidet vi 
sesongen og åpningstida og holdt både Zahlhuset 
og Klokkergården åpent. Sommersesongen 
hadde også markert høyere besøkstall enn 
tidligere år, med ca. 1500 gjester, mot 1181 i 2020. 
Oppsummert anses besøkstallet som svært bra 
i et unormalt år. 

Totalt hadde vi 43 arrangementer med 
1772 gjester i 2021. Av dette var åtte konserter og 
16 kurs. De fleste tiltakene foregikk i samarbeid 

med frivillige, lag og foreninger eller andre på 
Nesna. Frivillig innsats er anslått til 466 timer. 
De frivillige deltar særlig innen formidling, med 
foredrag, konserter, undervisningsopplegg m.m. 

I 2018 ble fem midlertidige utstillinger 
vist på avdelingen, i tillegg til vindusutstillinger. 
Utstillinga om Nesna Hornmusikk, som er 100 
år i år, gikk veldig bra, med mye frivillig innsats 
fra Hornmusikken. 

LAB Helgeland er en større satsing 
på museet som handler om å fornye anlegget 
og avdelinga på Nesna, bygningsmessig, og 
innholdsmessig. I løpet av 2021 er flere møter 
gjennomført internt og med kommunen. 
Uteområdet nedenfor museet ble i 2021 
skilt ut som et eget prosjekt. Hageprosjektet 
er et samarbeid mellom 4H (Nordland og 
Nesna). Sammen er vi mange handler om 
grønt fellesskap og å etablere møtested og en 
økologisk parsellhage på Nesna. Sommeren 
2021 dannet vi en frivillig organisasjon, Nesna 
skole- og museumshage, som i samarbeid med 
museet skolen og andre skal utvikle og ivareta 
grøntområdene videre. 

8. klasse hjalp til å måle båter.

7. Hemnes bygdetun

Året har vært spesielt på grunn av 
koronarestriksjoner, men vi har utnyttet tiden 
til å få oppsatt et nytt og funksjonelt kjøkken 
på bygdetunet. Museumslaget fikk reparert 
steingulvet i eldhuset i fjor, så i sommer tok vi 
det i bruk og stekte vafler og feiret dette sammen 
med museumslaget. 

Etter å ha brukt all ledig tid 
i sommer malte vi ferdig vinduene til Per 
Smedstuas østvegg og satte dem opp igjen den 
4. august. Samme dag åpnet KulturArena på 
Hemnesberget. Det ble malt tre strøk utvendig og 
innvendig. Nå gjenstår det bare to store vinduer 
på denne bygningen. 

Nytt av året er at museet har hatt 
sommervikarer som guider. Tidligere har vi 
bare hatt gressklipperhjelpere. Det tar tid med 
opplæring, så vi håper disse vil fortsette videre. 

Noe annet som var nytt, var at museet 
hadde åpent den stille uke til å lage påskepynt. 
Tilbudet må markedsføres bedre, men det var 
veldig interessant og gøy. Dette vil trolig bare 
være et godt tilbud for publikum dersom påsken 
blir regnfull eller har dårlig vær. 

Tidsreisen fra 1885 var morsom, men vi 
traff ikke helt på aldersgruppa. Vi hadde åpent for 
unger fra 4 til 14, og det fungerte ikke så godt for 
de aller minste. De forsto ikke hva en tidsreise 
er. Det var svært artig å samarbeide på Jul på 
Berget-arrangement sammen med kollegaer fra 
Vefsn og Herøy. 

Julemarkedet på bygdetunet var flott, 
men ufattelig kaldt. Vi klarte ikke å få opp 
temperaturen i tømmerbygget enda vi satte på 
varmen fire dager i forveien. Her stilte Hemnes 
museumslag opp og sto for kaffesalget, og 
avdelingen kunne bruke litt tid til å snakke med 
folk og hjelpe til med diverse som de måtte ha 

hjelp til. 
Vi kjøpte inn lagerhyller til å ha 

i verkstedet. Nå skal det bli mulig å få 
litt struktur og en mer funksjonell og 
triveligere arbeidsplass her. 

Maiken i tidsreisen fra 1885.
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8. Nordvika gamle handelssted, Dønna

Avdeling Dønna fikk ny avdelingsleder i juni 
2022. Før det var stillingen ubesatt. Dermed ble 
program og tilbud annerledes enn slik det var 
beskrevet i årsplanen. I vintermånedene ble 
det lagt et nytt tak på hovedhuset, som ble fulgt 
opp av avdeling bygningsvern. Museet brukte 
anledningen til å gjennomgå gjenstandene som 
var lagret på loftet.

Med ny leder fra den 7. juni 2021 
ble avdelingen forberedt til sommeren, med 
rydding, vasking og klargjøring før åpning av 
sommersesongen. Avdelingen hadde oppstart 
for hovedsesongen den 21. juni og la til rette for 
sankthansfeiring. Det var over 70 personer som 
møtte opp. Det ble tent på sankthansbål i fjæra, 
og det ble servert rømmegrøt. 

Gjennom hovedsesongen viste museet 
utstillingen på tokt med Zahl, og publikum viste 
stor interesse for denne og historien i Nordvika. 
I tillegg hadde vi et båtverksted for barn, hvor 
de kunne snekre seg små båter. Dette var en stor 
suksess blant de yngre. Avdelingen hadde salg av 
vafler, kaffe og kaker gjennom hele sesongen. 

Den 15. august 2021 stengte avdelingen 
for sommeren. 

Fra midten av august frem til oktober 
var avdelingen mest opptatt med vedlikehold, 
samlingsarbeid og forebyggende konservering. 
Blant annet ble vinduer restaurert, det ble 
gjennomført rengjøring, og magasinet ble 
kategorisert. Det ble også arbeidet med tiltaks- 
og sikringsplan. 

Avdeling Dønna hadde høsttilbud og 
åpent annenhver søndag fra 12. september til 21. 
oktober i samarbeid med foreningen Nordvika 
gamle handelssted. 

Gjennom høsten har det vært åpent 
museum og kafé med foredrag om Nordvika 
kirke, med markering av verdensdagen for 
psykisk helse, i samarbeid med kommunens 
ruskoordinator og med markering av FN-dagen. 

Avdelingen hadde totalt 1013 besøkende 
gjennom hele året.

Borgstua på slutten av sesongen.

9. Herøy bygdesamling

Dette året var preget av koronapandemien, med 
nedstengning i begynnelsen av året. Året ble 
også preget av at en ny avdelingsleder ble ansatt. 
Men til tross for dette vil avdelingen si at det har 
vært et nokså vellykket år. 

Det første halvåret hadde Herøy 
bygdesamling én ansatt i en 40 prosent stilling. 
Om sommeren ble man nødt til å ansette helt nye 
sommervikarer, fordi de tidligere vikarene hadde 
fått seg faste jobber. Dermed var det mange nye 
som trengte opplæring, men ikke nok personale 
til å gjøre dette på en grundig måte. I sommer 
startet også den nye avdelingslederen i jobben, så 
denne perioden ble stort sett brukt til opplæring 
og til å sette seg inn i det som skulle gjøres. 

I sommerferien så vi en økning i norske 
turister som tok turen hit på egenhånd, men den 
utenlandske turismen så vi ikke mye til. Det har 
vært mulig å holde kafeen åpen, og det har vært 
salg av museumsvarer i museumsbutikken. 

Vi har hatt to utstillinger på museet, og 
rundt disse har det vært en rekke arrangementer. 
Flere av disse fant sted i november og desember. 
Til tross for dårlig vær og kalde lokaler har dette 
gått fint og blitt godt mottatt av publikum. De 
fleste klassetrinnene på Herøy skole har vært 
innom museet i løpet av høsten og har fått sett 
utstillingene og resten av museet. Flere grupper 
har også vært innom og besøkt kirken og museet. 

På slutten av året fikk vi 
i gang et samarbeid med Husflidslaget, 
frivillighetssentralen og kirken. 

Gjennom kontakten vi har hatt med 
samarbeidspartnere og publikum, har vi 
oppfattet at det er et ønske fra lokalbefolkningen 
om å bruke museet mer aktivt i lokalsamfunnet. 

I tillegg til publikumsarbeid har vi klart 
å gjennomføre oppgaver som organisasjonen 

har bedt oss om. Vi har fått registrert alle 
båtene på museet. Avdelingsleder er med 
i flere prosjektgrupper som jobber på tvers av 
avdelingene for å løfte Helgeland Museum 
som helhet. 

Julekveld med husflidslaget.
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10. Petter Dass-museet, Alstahaug

Petter Dass-museets samlede formidling 
finner vanligvis sted på flere arenaer: museets 
hovedbygg med en fast utstilling, prestegården, 
stedet Alstahaug og Alstahaug kirke. Bruk av 
Alstahaug kirke i formidlingsøyemed er regulert 
gjennom samarbeidsavtalen mellom museet 
og kirken. Åpningstider og publikumstilbud 
har vært noe begrenset i 2021 grunnet covid-19, 
og kirken har tidvis vært stengt for publikum. 
Prestegården var stengt gjennom hele året. 
Til tross for restriksjoner og innskrenkninger 
i publikumsaktivitet opprettholdt museet 
tilbudene der det lot seg gjøre. Petter Dass-
museet var godt besøkt, og det samlede 
publikumstallet i 2021 var 16 777 personer. 

Ekstra stas var det at Hennes Majestet 
Dronning Sonja gjestet Petter Dass-museet 
i august. Hun kom sjøveien med Kongeskipet 
Norge. Besøket var av privat karakter. Den 
nye flytebrygga kom til sin rett da vi fikk 
dronningbesøk. 

Petter Dass-museet har seks fast 
ansatte og 15 sesongarbeidere i perioden 15. juni 
til 15. august. Midlertidig ansatte utenom sesong 
er fem ungdommer. 

Vi valgte å vise en utstilling hele året, 
som var rettet mot skolene. Kåre Espolin Johnson 
ble vist i museet hovedbygning i andreetasje 
i perioden 1. februar til 15. desember 2021 med 
et opphold i sesong. Totalt 317 barn og unge så 
utstillingen på museet. Gjennom sommeren 

var festivalutstiller for Petter Dass-dagene 
2021 Magne Furuholmen sommerutstiller 
på museet i perioden 15. juni til 15. august. 
Litteraturfestivalen Petter Dass-dagene, som 
ble avholdt 11. til 13. juni med et rikt program for 
store og små, var godt besøkt. Festivalforfatter 
var Helga Flatland. Det ble holdt konsert med 
Kari Bremnes og Moddi, som sang om det 
nye nord. 

Petter Dass-museet hadde 431 barn og 
unge på besøk tilknyttet formidling til skolene 
i 2021 (ikke medberegnet Barnas museum). 287 
barn og unge kom til museet for omvisning. 114 
fikk besøk av museets to formidlere gjennom 
klassebesøk på Søvik barneskole og Sandnes 
barneskole. Antall besøkende i forbindelse med 
DKS var 57 barn og unge. 

Barnas museum.

Åpningseremoni Petter Dass-dagene 2021 
med sokneprest Einar Bach Skomsvoll.
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11. Vefsn museum

På kvinnedagen 8. mars åpnet utstillingen 
Motstandskvinnen Liv Grannes på 
Politimestergården. Det ble holdt foredrag 
med Falstadsenterets direktør Christian Wee, 
innlegg fra Livs sønn Jørgen Hauge og dans fra 
danseforeningen Balance. Utstillingen har fått 
mange gode tilbakemeldinger fra publikum og 
fin omtale i lokalpresse, VG og Norsk Ukeblad. 
Flere trinn fra ungdomsskolen, videregående 
skole og folkehøgskolene har besøkt utstillingen 
sammen med formidler og vil inngå som et 
basistilbud for avdeling Vefsn i årene fremover. 
Utstillingen var i samarbeid med Helgeland 
Hjemmefrontmuseum og Vefsn kommune. 

Avdelingen har i 2021 arbeidet med 
å fornye utstillingen om Nordlandsbunaden på 
bygdetunet. Kunstverket Vefsn N0188 – Ja vi elsker 
av Edvine Larsen ble kjøpt inn. Verket består 
av en herredress med nordlandsbroderier og en 
bunad der stakken er konstruert av det norske 
flagg og andre deler sydd i stoffer fra hele verden. 
Å kombinere kunst med kulturhistorie er et 
av avdelingens satsingsområder. I forbindelse 
med museets båtregistreringsprosjekt deltok 
også avdelingen i Festspillene Helgelands 
kunstsatsning med den nederlandsk-spanske 
kunstneren Prisca Sinay. Her fikk avdelingens 
elvebåter hovedrollen i en stor kunstinstallasjon 
ved Mjaavatnanlegget under Festspillene, 
skulpturen fikk navnet Tidssirkel. 

I 2018 mottok Helgeland Museum 
og avdeling Vefsn midler til å utvikle et nytt 
museum på Mjaavatnanlegget. Vefsn kommune 
forlenget en eksisterende byggestopp i Sjøgata-
området grunnet uavklart flom- og rasfare. 
Prosjektet har dermed stagnert. Høsten 2021 
tok prosjektet en brå vending, da museet fikk 
tilbud om å lage nytt museum på Sirkustomta 

i samlokasjon med Nord Gondol. Et samarbeid 
med Nord Gondol og andre reiselivsaktører som 
skal inn i bygget, vil gi museet store muligheter 
til å utvikle nye opplevelser og pakketilbud. 
Museet ser at denne samlokaliseringen vil være 
den beste løsningen for byrommet. 

Rynesstua, et bygg på Vefsn bygdetun, 
gjennomgår en større restaurering under 
ledelse av avdeling bygningsvern. Kledning og 
hovedfasade er tatt av, og vinduer og innvendig 
panel er reparert. Nye syllstokkbiter er skiftet 
ut, og det er utført noe spunting. Tidligere 
profilerte lister, på dør- og vindusomramminger 
ble tilbakeført. Dokumentasjon er blitt gjort 
gjennom avtegning av referanseprofiler. Peter 
Brennvik kom på besøk og hjalp oss i gang 
med arbeidet. 

Politimestergården med flagg for utstillingen: 
Motstandskvinnen Liv Grannes. Med livet som innsats.
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12. Vevelstad bygdetun 

I mai 2021 startet Sofus Kjeka som avdelingsleder, 
og allerede i juni 2021 åpnet avdeling en samisk 
utstilling i kommunens næringshus. 

Til sesongåpning ble det gjennomført 
vedlikehold ved tun, særlig fjerning av fuktsopp 
på bygg og rengjøring i magasin på tunet. 

Generelt har 2021 blitt brukt for 
å utvikle planverk for å oppgradere bygdetunet 
og få realisert et museumsnybygg på nabotomten. 

Avdelingen har fått ca. 93 000 kroner 
i støtte av stiftelsen UNI til å gjennomføre 15 
konkrete restaureringstiltak ved bygdetunet 
i 2022. I tillegg har avdelingen fått 25 000 kroner 
i utredningsmidler fra hvem?, og løfte her om 
støtte til gjennomføring av dreneringstiltak av 
nedre tun i 2022. 

Det nye museet i Vevelstad-prosjektet 
Opplevelses- og kunnskapssenteret opplevde 
fremgang og ble fullfinansiert med ekstern 
økonomisk støtte fra følgende bidragsytere: 

> Sparebankstiftelsen Helgeland: 
1,825 millioner kroner 

> Helgeland kraft: 500 000 kroner 
> Bergesenstiftelsen: 75 000 kroner 

Styringsgruppen beregner et budsjett 
på 13 millioner for kulturbygget med alt inventar 
og utstillinger. Byggestart er planlagt i 2022. 

HM har opprettet en utstillingsgruppe 
som skal gjennomføre fire utstillinger innen 
utgangen av 2023 sammen med profesjonelle 
forskere og designere. 

Karoline Stubberud Eide, avdelingsleder Herøy og del 
av arbeidsgruppen for nytt museum i Vevelstad, på 

befaring av hulemalerier i regionen. 

Låven i Gladstad, nye lokalisering av 
bygningsvernsenteret på Vega.

13. Bygningsvernsenter i utvikling, Vega

Hovedvekten av museumsarbeidet på Vega 
handler om å utvikle avdelingen. Tilbudet 
forandres fra formidling på E-huset og 
samlingsarbeid på bygdetun Gamle prestegården 
til et konferanse- og verksted for bygningsvern 
i verdensarvområdet. I to omganger har museet 
prøvd å rekruttere fagfolk til de to ledige 
stillingene på Vega, men har så langt ikke lyktes. 

Flere medarbeidere ved Helgeland 
Museum har bidratt med samlingsarbeid, 
nedleggelse av bygdetunet og planlegging 
av flytting av Halmøystua. Flere foredrag på 
Verdensarvsenteret var planlagt i første halvdel 
av 2021, men ble ikke gjennomført på grunn 
av koronarestriksjoner. 

Skisseprosjekt for å transformere 
låven på den gamle prestegården til 
bygningsvernsenter ble gjennomført av 
Tanken arkitektur på Hemnesberget. 
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14. Grane bygdetun

Mye av formidlingen har vært rettet mot 
skoleklasser. Det har blitt flere av denne typen 
oppdrag, og det er to årsaker til det: 

> Raftefirmaet River North har etablert 
seg ved Grane bygdetun. De har besøk 
av en del skoleklasser, og da inngår en 
historietime med Helgeland Museum 
i programmet. 

> To leirskoler, Børgefjellskolen og Holmen 
gård, ønsker historietime og aktivitet 
med hest. 

Bokprosjektet Vefsnavassdraget, 
skogsarbeiderliv og skogstuer ble avsluttet. Dette 
var en oppfølger til Vefsnavassdraget, 100 år 
med tømmerfløyting. Boken ble presentert på 
bokbad og med foredrag i de tre kommunene 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Boken har blitt godt 
mottatt, og salget har vært godt. 

September ble den store måneden med 
13 forskjellige formidlingsoppdrag. 

I samarbeid med avdeling 
bygningsvern har to restaureringsprosjekt 
gått i gang: Lisetra og Tangen gård. Lisetra er 
ferdigfinansiert, og tømmer er hogget på stedet. 
Restaureringsarbeidet starter våren 2022. På 
Tangen gård er det laget en tilstandsrapport, og 
det skal søkes om finansiering. Det er fem bygg 
som trenger hjelp. Dersom finansiering kommer 
på plass og man får tak i egnet håndverker, 
starter restaureringen på ett av byggene 
sommeren 2022. 

Avdeling Grane bidro i film- og sosiale 
medier-prosjektet Dynamiske Helgeland. Her 
ble gamle bilder brukt for å vise forandring 
i landskapet. Nye bilder og film ble tatt på de 
samme stedene, og dette ble sydd sammen på 
en kreativ måte av Iso Media, som var innleid 
i prosjektet. 

Avdeling Grane representerer 
Helgeland Museum i prosjektet Vandring 
i kulturlandskap, som er et Botnia Atlantica-
prosjekt, som skal lokalisere og undersøke fysiske 
og immaterielle norske, svenske og samiske 
kulturspor som finnes langs et antall utvalgte 
vandringsruter på begge sider av grensen. 
Prosjektet skal tilrettelegge kulturminnene for 
besøk, undersøke formidling ved bruk av digitale 
og analoge verktøy og utvikle metoder som kan 
brukes av reiselivsbedrifter til å øke aktiviteten 
i et bærekraftig perspektiv.

Historietime, bruk av hest før og nå, på leirskolen Holmen Gård. 
Foto: Anne Krurnes.

15. Fjellfolkets hus, Hattfjelldal

Helgeland Museum avdeling Hattfjelldal 
befinner seg i museumslokaler i Fjellfolkets 
hus, samt på Lensmannsgården i sentrum. 
Museet betjener turistinformasjon, har 
utstillinger, holder arrangementer og driver 
utleievirksomhet av møterom. Avdelingen 
i Hattfjelldal skal formidle fjellfolkets historie, 
levemåter, utfordringer og natur, og dette 
temaet ble videreutviklet gjennom utstillinger 
og arrangementer. 

I 2021 har det blitt gjennomført 
arrangementer både av museet alene og 
i samarbeid med andre, og det har blitt satt opp 
tre egenproduserte utstillinger. Utstillingen 
Gamle Hattfjelldal varte hele første halvdel av 
året, og i juni åpnet Hattfjelldal i krig og fred, 
en utstilling som viste seg å bli svært populær 
hos lokalbefolkningen. Ved årets slutt åpnet en 
utstilling om jakt- og fangstredskaper. 

Vi markerte Villmarksveiuka med 
arrangementet Hattfjelldal i krig og fred, og 
det endte opp med å bli det mest besøkte 
arrangementet i 2021 med 58 deltakere. 

Arrangementsrekken Kveldstimen har blitt testet 
ut på høsten. Dette er tiltenkt som en møteplass 
som kan skape inspirasjon og diskusjon om 
samfunnet samt natur- og kulturhistoriske tema. 

Fjellfolkets hus står ved en av 
hovedveiene mot Sverige, og også i 2021 har 
besøket og aktiviteten vært påvirket av at 
veiene ut av landet har vært stengt, samt av 
øvrige smitteverntiltak – til tross for bare tre 
smittetilfeller i kommunen. Noen arrangementer 
har blitt avlyst, flyttet eller digitalisert. I tillegg 
har utleievirksomheten hatt oppganger og 
nedganger gjennom året ut fra smittetrykket 
i landet. Likevel har museet stått åpent alle 
hverdager, samt ved særskilte arrangement og 
helger i turistsesongen. 

Avdelingen har vært preget av 
utskiftinger i avdelingsledelse og vikariater 
gjennom året, og hovedarbeidet har gått ut på 
å opprettholde den daglige driften. Othelie 
Eriksen ble rekruttert som ny avdelingsleder i år. 

Nyheter fra samlingen i Hattfjelldal.
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16. Gamle Samvirkelaget, Velfjord

Helgeland Museum avdeling Velfjord/Brønnøy 
omfatter 19 bygninger, hvor de fleste ligger 
på Strøm minnetun, seks kilometer sør for 
Hommelstø. Administrasjonsbygget ligger 
i Hommelstø, og omtales på folkemunne som 
Gamle Samvirkelaget. Stedlig avdelingsleder 
Helle Nielsen Estensen har vært i permisjon 
siden februar 2020. I permisjonstiden har 
museumsmedarbeidere Are Sæterbakken-
Kvikstadhagen og Aile Maria Vars Eira vært 
deltidsansatt ved museet, og flere medarbeidere 
fra Helgeland Museum har bidratt med samlings- 
og utviklingsarbeid til den nye basisutstillingen. 
Siste del av året har avdelingsleder fra Bindal 
i tillegg ledet avdelingen Velfjord. I den tiden 
ble utstillingen Drivkraft realisert og åpnet 
i desember. 

Hele året ble det gjennomført 
arrangementer med samisk kulturarv i fokus, for 
publikum og spesielt for skoleklasser, både på 

museet og på minnetunet. 
Det ble avholdt ti arrangementer 

ved avdeling Velfjord mellom 8. september og 
4. desember, mens prosessen med å utvikle 
utstillingen pågikk i samarbeid med historielaget, 
Sijti Jarnge og Saemien Sijte. Stor vekt ble lagt på 
å lage en utstilling som ivaretar både det norske 
og det samiske perspektivet i historien, kulturen 
og språket. 

Av museumsfaglig formidling 
ved avdelingen har det vært to foredrag om 
samiske slekter på Helgeland, en fortellerkveld 
om lensmannsdrapene på Urvollan, en om 
ødegårder langs Tosenfjorden, og det har vært en 
folkemusikkaften med eksterne aktører. 

Blikk inn i utstillingen Drivkraft.

17. Sømna bygdetun

Alle planlagte arrangementer i første halvår 
måtte avlyses på grunn av koronapandemien. 
Men hovedsesongen kom godt i gang med 
sankthansfeiring på bygdetunet med salg 
av rømmegrøt og omvisning i gamle Vik. 
Gammeldags høyonn med ljåslått og hesjing 
i samarbeid med Sømna historielag ble 
gjennomført, og det var aktiviteter for barn. 
Olsok-feiring i lag med Sømna kirke med 
gudstjeneste på den gamle kirkegården like 
ved bygdetunet og vandring til Olavskilden 
i Vennesund med foredrag om olsok. Bygdetunet 
hadde sommeråpent tirsdag til søndag fra 22. 
juni til 15. september, med åpen museumsbutikk, 
kafé og omvisning i husene. 

Første lørdag i september var det ull-
dag på bygdetunet i lag med Sømna husflidslag 
med demonstrasjon av karding, spinning, sying 
av skinnfell og plantefarging. Aktiviteter for barn 
med toving, demonstrasjon av klipping av sau og 
foredrag om ullklassifisering. 

En lørdag i september var det 
kulturminnevandring i lag med Sømna 
historielag til Fjelldalen, der det var bosetting på 
1600-tallet. 

Den 4. oktober feiret vi kanelbollens 
dag på bygdetunet med salg av nystekte boller 
og kaffe. 

Det ble i løpet av høsten arrangert to 
historiekvelder. Den første kvelden handlet om 
historien til Sømhovd-stua, som var det første 
huset som ble flyttet til bygdetunet. Det ble 
formidlet historier og vist film som var tatt opp 
ved flyttingen i 1982. Neste kveld var forfatter 
Vigdis Ellingsen på besøk og fortalte fra boken 
sin De usynlige om hulder og andre underjordiske. 

I november hadde bygdetunet et 
felles arrangement med Sømna kirke og Sømna 

bibliotek i kirken med multimediaforestillingen 
Markusevangeliet med Christian Stejskal. 

Den 1. desember var det førjulskveld 
med fortelling om gamle juletradisjoner, 
allsang med de gamle julesangene med hjelp av 
Marianne Stensland fra kulturskolen. I tillegg var 
det servering av julekaker og kaffe. 

I 2021 var det 1893 besøkende på 
bygdetunet. Det er 348 flere enn i 2020. 

Vedlikehold av historiske bygg ble 
gjennomført av avdeling bygningsvern. På 
Øystrandstua og på Husmannstua ble tak 
reparert med utskifting av enkelte deler. 

Olsokfeiring 2021.
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18. Bindal museum

Helgeland Museum avdeling Bindal har følgende 
ansatte: avdelingsleder Odd Walter Bakksjø, 
kontorassistent Ragnhild Skotnes i 40 prosent 
stilling og Trine Bergerud i en 20 prosent 
prosjektstilling tilknyttet arkivprosjektet 
etter Risøybruket. 

Museet var åpent alle hverdager, og 
museets hovedområde formidler om lokal 
bruk av tre, herunder båtbygging, skogsdrift og 
trelastindustrihistorie. I tillegg formidler vi om 
lokal, boreal regnskog. 

2021 gikk fra å være et stille år om 
vinteren og våren til å bli svært travelt på 
høsten. Med ti arrangementer fra september 
til desember i Bindal føler vi at vi tok igjen 
for et koronastille halvår – kanskje i overkant. 
Befolkningsgrunnlaget i Bindal er ikke så 
stort, og utover høsten fikk vi en følelse av at 
vi kanskje slet ut publikummet vårt litt. De 
lokalt baserte fortellerkveldene, der vi antok at 
dette var materiale og tema folk i Bindal kan 
godt, ble svært godt besøkt. Til tross for en aktiv 
høst endte vi på rundt 1350 gjester totalt. Det er 
en nedgang på over 500, og det er det laveste 
besøkstallet siden 2016. 

Årsplanen la opp til å lage to til fire egne 
foredrag som formidlingstiltak i løpet av 2021. 
Resultatet ble tre foredrag eller fortellerkvelder, 
som til sammen nådde ca. 140 gjester i Bindal 
og noe av det samme i Velfjord. I tillegg var 
avdelingslederen på Vega og Høylandet med to 
av disse foredragene. Særlig fortellerkvelden om 
lensmannsdrapene på Urvollan slo an, med 75 
gjester og tilreisende helt fra Verdal til Bindal. 

Museet samarbeider med 
oppvekstetaten og skolene i Bindal om en 
DKS-plan. I noen tilfeller er vi arena for 
tiltakene, mens andre aktører – for eksempel 

håndverkslaget – leder formidlingen. I andre 
tilfeller gjennomfører museet vandringer 
i kulturminneløyper og til fornminner eller 
i boreal regnskog. 

På Bindal bygdetun ble det gjennomført 
vedlikehold på historiske bygg, vinduer og smia 
ble malt, og mye vegetasjon ble fjernet i løpet av 
sommersesongen 2021. Avdeling bygningsvern 
har vært på befaring og har planlagt vedlikehold, 
nye vindskier på fjøs og reparasjon av bakdør 
i Hildastua. 

Bindal, den kulturelle skolesekken, 
samiske spor/Beingjemme.
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