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Museets virksomhet omfatter aktivitet i 10 kommuner 
Stiftelsen har driftsansvar for følgende avdelinger som yter museums-tjenester 
i disse 10 kommuner:

Kristiansund: Klippfiskmuseet, Mellemværftet og museumskafeen 
og kaffebrenneriet Patrick Volckmar
Sunndal: Sunndal bygdemuseum/Leikvin
Surnadal: Åsen bygdemuseum, dikterboligen Kleiva og  
Svinviks arboret
Smøla: Norsk myrmuseum og Smøla museum med Sanden,  
Rosvoll prestegård og Rangnes skole
Smøla: Regionalt pilegrimssenter
Tingvoll: Tingvoll museum
Averøy/Hustadvika: Gamle Kvernes bygdemuseum 
Aure: Kråksundet sjøbruksmuseum
Heim: Geit båtmuseet med avd. Husasnotra

    Gjemnes: Gjemnes bygdemuseum

Bygningene i Kristiansund eies av Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) og 
omfatter Norsk klippfiskmuseum (Milnbrygga), skipsverftet Mellemværftet, 
Strandhuset, Woldhuset og -brygga samt museets anlegg i Knudtzondalen 
(magasinet, Almskårstua, stabbur og kvern). Stiftelsen eier 20.000 gjen-
stander, 234.000 foto og 92 båter.  

Stiftelsen Nordmøre museum ble 
etablert som regionmuseum for 
Nordmøre i 2003 som en selvsten-
dig kulturhistorisk, vitenskaplig 
institusjon med formål nedfelt 
i egne vedtekter. Formidling til 
barn og unge vektlegges. 

Styret er stiftelsens øverste organ. 
Årsmøtet velger styre og fører tilsyn 
med stiftelsens virksomhet.  Lilli 
Husby er fungerende styre leder 
og nestleder er Henrik  Stensønes. 
Øvrige styremedlemmer: Iver 
Nordseth, Solvår Skogen Sæterbø, 
Laila Skaret og ansattevalgte Maja 
Frønes og Lisabeth S. Fiske. 

Samarbeidet med de øvrige 
 museene i fylket er formalisert 
gjennom MIMR, musea i Møre og 
Romsdal og fylkesfellestjenesten. 
 Grunnet koronarestriksjoner er 
ikke fagsamlinger arrangert dette 
året men det har vært aktivitet i 
ulike fagråd.
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Besøkstall

2

Avdeling 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Kristiansund 43.912 23.693 45.177 37.486 35.445 35.446 39.817

Sunndal 2.564 1.882 2.950 3.687 6.791 7.088 6.545

Surnadal 5.955 4.491 6.963 6.371 6.165 5.644 5.277

Tingvoll 1.4021 5.364 3.387 6.475 6.400 6.380 3.210

Smøla 3.980 2.194 4.059 4.120 3.757 3.560 3.333

Averøy/Hustadvika 1.772 2.119 3.699 6.498 4.084 2.526 2.500

Aure 750 1.144 1.768 1.280 1.365 1.097 541
Heim 1432,3 64 150 28 260 497 438

Gjemnes 50 120 337 900 950 1.050 150

Samlet 60.5284 41.803 77.059 76.651 75.777 72.217 71.319
 

1  Besøkstall justert for besøk til tunet og kulturstien utenom åpningstid samt følger av pandemi.
2  Utstillingen på Geitbåtmuseet er under planlegging. 
3  Filmen «Geitbåten – Båtbyggjaren og Handverket» er vist som DKS-tilbud til 3882 skolebarn her i    
    fylket og i Trøndelag. Filmen er produsert med støtte fra Trøndelag fylkeskommune.
4  I tillegg kommer DKS-tilbudet “Båten og mennesket” som vi formidlet til 430 skolebarn i Romsdal.



Detaljprosjekteringen for nytt kulturhus, Normoria, med museum i Kristian-
sund, har vært i særlig fokus dette året. Som en av fire profesjonelle kultur-
aktører, sammen med opera, kulturskole og bibliotek, gleder vi oss til sam-
lokalisering i felles kulturhus og tror det åpner muligheter for spennende 
samarbeid og tilbud til glede for alle, spesielt viktig ble areal for fast- og skift-
ende utstilling og nytt magasin. Som en del av prosjektet er detaljplanlegging 
av neste byggetrinn i Knudtzondalen til magasin påbegynt. 

SNM bistår faglig i vedlikehold av bygningsmassen på avdelingene, bidrar til 
søknader og yter økonomisk bistand til ulike prosjekt. Sikringsplaner med 
 risiko- og sårbarhetsanalyser blir årlig revidert.

Vi har utført vedlikehold på våre bygninger, som utskifting av vinduer,  skiftet 
bordkledninger, skraping og maling, utskifting av trekai, måttbehandling, 
reno vering av slipper på Mellemværftet mm. Ved hjelp av ”koronamidler” fra 
fylket har vi malt bygninger i Vågen, veiledet og ytt tjenester til renoverings-
arbeidet på Brunsvikens reperbane i Kristian sund og hovedhuset på Kleiva, 
dikterboligen etter Hans Hyldbakk. Våre hager og kulturlandskap ble skjøttet. 

Gjennom året gjøres digital registrering av foto og gjenstander og det er 
framdrift i arbeidet med samlingsgjennomgang og forberedelser til regionalt 
 magasin i nytt hus. Vi har årlige felles-samlinger for Primusregistrering, dette 
året samlet vi oss om tekstilhåndtering og registrering av bygninger. Vi har nå 
publisert med foto på digitaltmuseum.no og tilgjengelig for alle: 

2021 2020 2019
Teksta fotografi 39 729 34 968 33 266
Gjenstander med foto 12 090 11 079 10 849
Fortellinger 118 118 118

Dette er en svært fin portal for vårt publikum som ønsker å se og lære mer 
om våre samlinger fra Nordmøre. I tillegg legges vår privatarkivsamling inn i 
Arkivportalen som er søkbar. 

Forvaltning
Vi arbeider for å ha en så representativ og bred samling som mulig for et 
best mulig bilde av samfunnslivet  gjennom historien på Nordmøre.

Økonomi
I samsvar med regnskapsloven 
§3-3 bekreftes det at forutset-
ningen om fortsatt drift er lagt 
til grunn ved utarbeidelse av 
regn skapet. Revidert regnskap 
2021 viser et underskudd på kr. 
2.783.867. Likviditeten i stift-
elsen er tilfredsstillende.

Likestilling 
Det er 2 menn og 5 kvinner i 
styret, med vararepresentanter er 
fordelingen 4 menn og 6 kvinner. 
Kjønnsfordelingen blant de an-
satte er 15 kvinner og 18 menn. 

Andre forhold 
Stiftelsens virksomhet  forurenser 
ikke det ytre miljø. Det har ikke 
vært personskade i 2021. Sykefra-
været utgjør 9,6% av den totale 
arbeidstiden, 7,9% er langtidssyke-
meldinger og 1,7% er kort-tids-
sykemeldinger. Vi har to verne-
ombud og arbeids miljøutvalg.
Tilknyttet bedriftshelsetjeneste.
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Strategi
Stiftelsens spesialisering  er for-
ankret i museumsreformen som 
vilkår for robuste fagmiljøer 
og høy faglig kvalitet. I denne 
 sammenhengen forstås SNM som 
ett museum med et utvalg av sats-
ningsområder som til sammen 
utgjør SNMs viktigste oppgaver. 
SNM er én  organisasjon med 
virksomhet på flere lokasjoner 
og med intern arbeidsdeling som 
tyde liggjøres ved  spesialisering.  

Forskning
Forskning og kunnskapsutvikling er prioritert, og en del av felles
tjenesten forskning er lagt til museet.
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Årboka for 2021 med tema viet Kulisteinen, var et samarbeidspro sjekt med 
NTNU vitenskapsmuseet og Institutt for sammenlignende kulturforskning. 
Fabrica kulturminnetjenester var medredaktør. Alle artiklene er fagfelle-
vurderte. I den ca 1000 år gamle Kulisteinen ble det ristet inn et kors og 
en tekst i runer.  Dette er første gangen vi kjenner til at navnet på Norge er 
skrevet og Kulisteinen blir derfor kalt «Norges dåpsattest». Kulisteinen er 
den første innførselen i det nasjonale registeret «Norges dokumentarv», som 
er et underbruk av UNESCOs «Memory of the world» -program. 

Gjennom fellestjenesten forskning arbeider museet videre med  prosjektet 
«Fogderifylket i Møre og Romsdal – eit forestilt fellesskap? Identitet i eit 
grenseland» med støtte fra Kulturrådet. Vi leverer tre fagfellevurderte artikler 
og sitter i prosjektgruppa. Prosjektet er i sluttfasen. 

Videre har vi deltatt i utviklingen av det nye forskningsprosjektet i fylket om 
Nærings liv (Prote stantisk etikk og kapitalistisk ånd? Næringslivshistorie frå 
Møre og Romsdal). Med støtte fra Kulturrådet. 

En avdelingsleder hadde fagfellevurdert artikkel i “Mennesket og havet”, år-
bok for Maritimt museum. Vi er med i bok nemnda for Kristiansunds historie 
1940-1970. Vi stiller vår kompetanse og samlinger til disposi sjon for student-
er. Museet bygger og vedlikeholder forskningsnett verk gjennom  fellestjenesten 
forskning i fylket og forskningsseksjonen i Norges Museumsforbund. 

Utstrakt konsulentarbeid for andre forfattere, inkl. ny bok om Trønderbatal-
jonen og krigen i Nord-Norge. Vi samarbeider med operaen i Kristiansund om 
biografi om Edvard Fliflet Bræin. Vi bidrar også til lokale årsskrifter.  Myrmuseet 
har div. faglig med NLH Ås og vår arkeolog med NTNU og fylkes arkeolog.  



Markedsføring / medieoppslag
Vi har mange gode medieoppslag, 
både lokalt og regionalt. Det  satses 
på helhetlig markedsføring og 
merkevare-bygging. Vi  utarbeid er 
brosjyrer, løpesedler og plaka-
ter og markedsfører oss på egen 
hjemmeside, facebook, instagram 
og Linkedln. Vi er  aktive i  lokale 
og nasjonale aviser og  magasin, 
nærradio, kultur kalendre på nett, 
NRKmr TV og radio. Vi har 
film-reklame på  fergene i fylket 
og i info senteret på Atlanterhavs-
veien. Google  Partner og Visit-
Norway. 

Formidling
Vi har ambisjon om å engasjere, gi ny innsikt og kunnskap, gode 
 opplevelser og styrke identiteten som nordmøring.

2021 var nok et år preget av pandemi. Mye usikkerhet rundt gjennomføring 
av arrangement har ført til mange avlysninger eller reduserte versjoner av 
faste tilbud. Likevel, med 2020-erfaringene bak oss fikk vi gjennomført til-
nærmet normal sommersesong, med tanke på bemanning og åpningstider, 
selv om de aller fleste store signalarrangement ikke ble avholdt som vanlig. Ny 
formidlings plan for museet er vedtatt av styret. 

Det ble gjennomført mye god skoleformidling, tilpasset de forskjellige re-
striksjonene som gjaldt til enhver tid. Alle DKS-tilbud ble gjennomført, i 
koronatilpasset versjon. Samarbeid med skolene er viktig og takket være hele 
klasser delt i kohort har mye skoleformidling blitt gjennomført, tross ekstra 
arbeid og utgifter knyttet til smittevern. Vi har gjennom skoleformidling 
formidlet både materiell og immateriell kulturarv gjennom mange praksis-
baserte tilbud, hvor barn og unge får prøve seg på alt fra flatbrødbakst til 
klinkebåtbygging, byggetradisjoner og smikunst. 

Vi tok imot og videreutviklet vandreutstillingen “Atelier Benkow” fra Jødisk 
museum i Oslo og hadde mange skolebesøk på formidlingsopplegg til denne 
samt laget nettutstilling. Tradi sjonen med salgsutstillinger av kunst på Rosvoll 
prestegård ble holdt i hevd.

Videre har arbeidet med utstillingsinn holdet i Normoria gått framover. Vi 
arbeider etter en faglig metode utviklet av Nasjonalmuseet og som alle er 
kurset i. Eget prosjekt for regional ungdomsinvolvering i utstillingsarbeidet 
ble opp rettet med støtte fra Norges museumsforbund. 

Det er engasjert utstillingskonsulent for å utvikle utstillingen i Geitbåtmuseet 
og det arbeides for åpning til sommersesongen 2023.

Vi har hatt begrenset foredragsvirksomhet grunnet restriksjoner  og har deltatt 
i fylkeskommunens styringsgruppe for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Vi 
har hatt fokus på digitalt innhold og formidling gjennom bl.a. KulturPunkt, 
Voice of Norway, sosiale medier og hjemmeside. 
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Fornying
Vi skal være profesjonelle og aktuelle og ha en aktiv samfunnsrolle 
 gjennom faglig utvikling og nytenkning.

På årsmøtet i SNM juni 2021 ble det vedtatt å sette i gang et rekon-
solideringspro sjekt. Det kom i stand etter vedtak i Møre og Romsdal fylkes-
kommune. Prosjektet startet på årsmøtet og er godt i gang og er planlagt 
ferdig i 2022. Etter en omfattende vedtaksrunde hos samarbeidspartnerne på 
Nordmøre og i fylkeskommunen, skal det rekonsoliderte museet tre i kraft 
fra 2023. Føringene som ligger til grunn for rekonsolideringen er vel kjent 
fra statlig og fylkeskommunal museums politikk om helhetlig organisering og 
ledelse, både organisatorisk og faglig. 

Digital satsing har vært et viktig grep også i 2021; vi har utviklet og produsert 
ny hjemmeside med god informasjon om virksomheten vår, tilbud til skoler/
barnehager, nettutstillinger og museets årbokartikler er søkbare her. Forøvrig 
er digital for midling, publiseringer på Digitalt museum og aktivitet på sosiale 
medier viktige satsinger. 

Vårt utviklingsarbeid gjøres med  tanke på å være kunnskapsbase om Nord-
møres fortid. Skoler og barnehager er en viktig samarbeidspart. Kontakten 
med sykehjem og pensjonistforeninger er fortsatt redusert grunnet korona, 
men noe bedre enn året før. Tilbudene vi har formidlet i ”Den kulturelle 
skolesekken” i år har kun vært utført på skolene. Vi blir involvert i planarbeid 
i kommunene og i jubileumsskriv i kirka.

Flere avdelinger deltar i verdiskapings-programmet ”Ein bit av historia” med 
fokus på ”Den Trondhjemske postveg” og Kystpilegrimsleia som kultur-
minne og utgangspunkt for reiseliv og filmproduksjon i 2021. I tillegg sam-
arbeider vi med Surnadal kommune om etablering av Kavlvegen ved Åsen 
 bygdemuseum. Vi har ledet prosjekt ”Bekjempelse av forvillet Rododendron” i 
samarbeid med Norsk institutt for natur forskning. Vi deltar på ulike relevante 
kurs og samlinger.

Kulturelt mangfold, relevans og 
representativitet
Aktivitet med asylmottak og 
norskopplæringen for voksne 
som bruker museet som arena for 
formidling av norsk tradisjon og 
språk har vært bedre i 2021. 

Vi tilbyr arbeidstrening og praksis-
plasser via NAV, Varde, Din ut-
vikling og Kriminalomsorgen.

Det er universell tilgjengelighet i 
våre bygninger så sant det ikke be-
grenses av kulturhistoriske hen syn. 

Vår hjemmeside følger Digital i-
seringsdirektoratets standard.

Egne opplegg for demente tilbys 
og vi har ledsagerordning, men 
liten etterspørsel i år.
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Regionalt pilegrimssenter
Regionalt pilegrimssenter (RPS) har vært prosjekt i to år og styret for SNM 
vedtok at senteret organisatorisk skal legges under SNM, lokalisert til  Smøla, 
som et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Det er finansiert av 
øremerkede tilskudd fra staten, både Trøndelag og Møre og Romsdal fylkes-
kommuner i nært samarbeid med Smøla kommune. Prosjektleder har vært 
ansatt i prosjektperioden som varte ut 2021 og fra 2022 er det permanent 
drift. RPS styres etter en langtidsplan 2022-2025 for  pilegrimssentrene i 
Norge, samordnet av nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim (NPS).

I 2021 har vi prioritert å bygge nettverk og opprette tett dialog mellom sent-
r ene og med nøkkelstedene, samt utvikle helhetlig profilering og markeds-
føring. Videre ble det arrangert Pile grimsvandringer, opprettet egne stier 
med skilting og merking og organisert pilegromsovernattingssteder. Det er 
utviklet audiovisuell guide gjennom Voice of Norway. Vi arrangerte også 
kystpilegrims konferanse på Smøla for de nye sentrene langs kystpilgrimsleia

Frivillige
Det har også for 2021 vært krevende å være en sentral og naturlig del av 
samfunnsdebatten og i folks liv grunnet korona-restriksjonene. Vi har der-
for møtt på mange utfordringer i vår oppfølging av museumslag, vennefore-
ninger, eierstyrer og  andre frivillige, som er en viktig del av vårt arbeid med å 
være en lokal kraft og bidragsyter. I ”normalår” fører vi i statistikken opp mot 
400 frivillige som står for ca 7 årsverk totalt.

De fleste arrangement venneforeninger og andre frivillige tok initiativ til/an-
svar for, har med korona-restriksjonene gått ut av programmet. Vi har bestre-
bet oss på å legge forholdene til rette slik at det likevel har vært mulig å opp-
rettholde godt miljø og aktivitet. Vi opplever stor innsats der det er mulig.

Mange har vært aktivt med i formidlingsopplegg for skolen og på åpne dager 
og ikke minst dugnader. Flere avdelinger har frivillige som bidrar i arbeid 
knyttet til Primus-registrering, og mange bidrar med stell av tun, kulturland-
skap med slåtteeng, hageanlegg og vedlikehold av bygninger. 
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Handlingsboren kunnskap 
Bygnings og fartøyvern
Nordmøre museum har fylkesfellestjenesten bygnings- og fartøyvern lokal-
isert til Geitbåtmuseet/Husasnotra og Mellemværftet. Husa snotra/Geitbåt-
museet, har særlig ansvar for å ta vare på og videreføre kunnskap knyttet til 
Geitbåten (så vel som andre klinkbygde farkoster i regionen) og ivaretakelse 
av tradisjonshåndverk og opplæring. Vi er lærested for næminger og lærling-
er, hvorav en tok fagprøve i tømrerfaget med et seterhus i tungt bindings-
verk. Forøvrig arbeider Husasnotra med freda og verna bygg i hele fylket og i 
Trønde lag. Vi deltok i Forbundet Kystens Tromsø-konferanse i arbeidet med 
å opprette bache lor studium i tradisjonsbåt bygging ved UiT. Etter mange års 
innsats er klinkbygde båter med i Unescos verdensarvliste fra 2021, noe som 
er viktig for museet samlinger og faglige profil. Det ble holdt kurs i tradisjons-
håndverk gjennom fylkesfellestjenesten.

For det freda Mellemværftet står bevaring og videreføring av kunnskap og 
innsikt knyttet til skipsbygging og mekanisk arbeid sentralt. Mellemværftet 
er et godt bevart skipsverft fra seilskutetiden. Slippmesters kunnskap, innsikt 
og yrkes messige erfaring er en vesentlig del av kompetansen. Vi har hatt flere 
 båter på slipp for reparasjoner og bl.a. landets eldste flytende jekt på vinteropp-
lag og tilsyn. Husasnotra deltok i arbeidet med rehabilitering av storhælinga.  

Annet      
Vi har aktivitetsdager der gamle håndverksteknikker og tidligere gårdsstell 
demonstreres, som skogsarbeid, stell av slåttemark, redskapsbruk, smiing, 
baking og husflidsarbeid. I museumskafeen Patrick Volckmar demonstreres 
kaffebrenning på den  nærmere 150 år gamle kaffebrenneren.

SNM er med i:
Nasjonale nettverk
Tradisjonshåndverk og bygnings-
vern, Kystkultur, Kultur landskap, 
Musikk og Kvinnehistorie og til-
knyttet Genressurssenteret.

NMFseksjoner
Forskning. Industri, kommunika-
sjon og anlegg (SIKA).

Andre
Nettverk for arkeologiformidling, 
Forum for hagehistorie.
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 Kristiansund, den 25. februar 2022

Stiftelsen Nordmøre museum

Postboks 291 Kongens Plass, 6501 Kristiansund N  - Telefon 71 58 70 00 
post@nordmore.museum.no   

Bank giro 3930.10.14639  - Org.nr. 985 907 293

www.nordmore.museum.no   

Bildene i årsmeldingen er barneleiker vi har publisert på digitaltmuseum.no i 2021. 
Foto: Stein Ryther, Nordmøre museum  


