Årsmelding
Stiftelsen
Nordmøre museum
2020

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 museumskafé
Sunndal: Sunndal bygdemuseum
Surnadal: Åsen bygdemuseum, Kleiva og Svinviks arboret
Smøla: Smøla museum og Norsk myrmuseum
Tingvoll: Tingvoll museum

Stiftelsen Nordmøre museum ble
etablert som regionmuseum for
Nordmøre i 2003 som en selvstendig 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.
Aure: Kråksundet sjøbruksmuseum
Einar Lund er styreleder og Lilli
Heim: Geitbåtmuseet med avd. Husasnotra
Husby nestleder. Øvrige styremedlemmer: Henrik Stensønes, Iver
Gjemnes: Gjemnes bygdemuseum
Nordseth, Solvår Skogen Sæterbø
og ansattevalgte Maja Frønes og
Bygningene i Kristiansund eies av Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) og Douglas Wilmot.
omfatter Norsk klippfiskmuseum (Milnbrygga), skipsverftet Mellemværftet,
Samarbeidet med de øvrige museStrandhuset, Woldhuset og -brygga samt museets anlegg i Knudtzondalen
ene i fylket er formalisert gjennom
(magasinet, Almskårstua, stabbur og kvern). Vi disponerer og vedlikeholder MIMR, musea i Møre og Romsogså museumskafeen Patrick Volckmar, Brunsvikens reperbane og Hjelkrem- dal, og har jevnlige møter og fagsamlinger.
brygga. Stiftelsen eier 19.500 gjenstander, 235.000 foto og 84 båter.
Averøy/Hustadvika: Gamle Kvernes bygdemuseum
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Besøkstall
Avdeling

2020

2019

Kristiansund

23.693

45.177

37.486 35.445 35.446 39.817 38.526

Sunndal

1.882

2.950

3.687

6.791

7.088

6.545

6.088

Surnadal

4.491

6.963

6.371

6.165

5.644

5.277

3.410

Tingvoll

5.364

3.387

6.475

6.400

6.380

3.210

4.040

Smøla

2.194

4.059

4.120

3.757

3.560

3.333

2.717

Averøy/Hustadvika

2.119

3.699

6.498

4.084

2.526

2.500

4.200

Aure

1.144

1.768

1.280

1.365

1.097

541

470

Heim

64

1

150

28

260

497

438

2.500

Gjemnes

126

337

900

950

1.050

150

450

Samlet

2018

2017

2016

2015

2014

41.8092 77.059 76.651 75.777 72.217 71.319 69.253

Lite formidling siden utstillingen på Geitbåtmuseet ikke er ferdigstilt, men de produserte en film for “Den
kulturelle skolesekken”, vist for 8586 skole-elever i Trøndelag.
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Dette inkl. tilbud i “Den kulturelle skolesekken” vi formidlet i Romsdal og Sunnmøre for 732 barn/unge.
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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.
Prosjektledelse for nytt kulturhus med museum i Kristiansund ble engasjert
og detaljprosjekteringen er i gang. Som en av fire profesjonelle kulturaktører,
sammen med opera, kulturskole og bibliotek, har vi stor tro på at samlokalisering i felles kulturhus åpner muligheter for spennende samarbeid og tilbud
til glede for alle.
Rehabiliteringen av Sliperiet på Geitbåtmuseet, som huser vel 50 åpne båter,
ble ferdigstilt. Fylkeskommunen vurderte Sliperiet til å være av høy verneverdi
og prosjektet har mottatt tilskudd fra stat, fylke og kommune. Båtene ble rengjort og olje-/tjærebehandlet - for å sikre mot muggdannelse og rust. Det store
registrerings-arbeidet for publisering er godt i gang. Det arbeides fortsatt med
å ferdigstille utstillingen.

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 2020
viser et overskudd på kr. 578.933
før skattekostnad. Grunnet til
bakeføring av utsatt skatt fra det
innfusjonerte selskapet Stiftelsen
Geitbåtmuseet blir årsresultatet
kr. 716.627. Likviditeten i stift
elsen er tilfredsstillende.

Likestilling
Alle avdelinger har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser. SNM bistår faglig
Det er 4 menn og 3 kvinner i
i vedlikehold av bygningsmassen på avdelingene, bidrar til søknader og yter styret, med vararepresentanter er
økonomisk bistand til ulike prosjekt.
fordelingen 5 menn og 5 kvinner.
Kjønnsfordelingen blant de an
Vi har utført vedlikehold på våre bygninger, som utskifting av vinduer, s kiftet
satte er 11 kvinner og 19 menn.
bordkledninger, skraping og maling, utskifting av trekai, måttbehandling,
renovering av slipper på Mellemværftet mm. Ved hjelp av ”koronamidler” fra Andre forhold
fylket har vi startet renoveringsarbeid på Brunsvikens reperbane i Kristiansund Stiftelsens virksomhet forurenser
og hovedhuset på Kleiva, dikterboligen etter Hans Hyldbakk, og maling av ikke det ytre miljø. Det har ikke
vært personskade i 2020. Sykebygninger i Vågen. Våre hager og kulturlandskap ble skjøttet.
fraværet utgjør 9,11% av den toGjennom året gjøres digital registrering av foto og gjenstander og vi er godt tale arbeidstiden, 7,44% er langi gang med en mer omfattende samlingsgjennomgang til regionalt magasin i tids-sykemeldinger og 1,68% er
nytt hus. Vi har årlige felles-samlinger for Primusregistrering, dette året sam- kort-tidssykemeldinger. God oppfølging av langtidssykemeldte.
let vi oss om båtene på Geitbåtmuseet.
Totalt publisert på digitaltmuseum.no 34.968 teksta historiske foto, 11.894 Vi har to verneombud og arbeids
gjenstander med foto og 118 fortellinger. Skimuseet er nå en del av MIST, miljøutvalg. Vi er tilknyttet benoe som har betydning for tallene våre fra i år av.
driftshelsetjenesten.
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Forskning
Forskning og kunnskapsutvikling ved museet er et nødvendig faglig
grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling, og skal utvikles
ved økt forskningssamarbeid.
Vi bygger og vedlikeholder museums-forsknings-nettverk i fylket og gjennom
forskningsseksjonen i NMF. Vi holder kontakt med HiVolda og NTNU om
studentprosjekt på ulike nivå, er med i Historikerforeningens fylkesstyre, i
fylkeskommunens styringsgruppe for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur» og
er med i boknemnda for Kristiansunds historie 1940-1970. Vi har foredragsvirksomhet og medieopptreden som også har omdømmebygging for SNM
som effekt. Denne virksomheten har blitt nedtonet som følge av korona-pandemien. Vi har medvirket i nærradio og fylkesradio/TV.
Forskningsleder er konsulent/rådgiver på mange bøker, i 2020 har dette bl.a.
vært Karsten Alnæs’ bok «Eventyret om klippfisken», Knut Hermundstad
Aukrusts «Ole om Ole»: Ole Vigs bok om Ole Høiland og Edvard Hoems
roman «Felemakaren».
I SNMs skriftserie utkom bind 10: Jarle Stavik & Tommy Fossum: Folk og
villrein. Vår førstekonservator publiserte i URT, dansk botanisk forenings
tidsskrift og i Ecological Solutions and Evidence.
Årboka for 2020 hadde bl.a. artikler om jødenes lokalhistorie, fotohistorie
med kvinneperspektiv, Edøyskipet, postveien, John Neergaard, klippfisk
historie mm. SNM har overtatt prosjektledelsen for bokprosjektet om Kuli
steinen fra NTNU, og arrangerte grubleseminar i Trondheim.
Videre arbeid med prosjektene «Fogderifylket – identitet i et grenseland» (vi
leverer tre fagfellevurderte artikler, sitter i prosjektgruppa og arrangerer for
fattersamling) og «Klippfisk og tørrfisk i fascismens tid». Privatarkiv legges
inn i Arkivportalen. Innsamling av håndtegnede kart fra 1600-1800-tallet
pågår i mange arkiv.
Som fellestjeneste i fylket ligger stiftelsens hovedsatsing innen tradisjons
håndverk: fartøyvern og bygningsvern/handlingsbåren kunnskap.

Strategi
Stiftelsens spesialiseringer 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 satsningsområder som til sammen
utgjør SNMs viktigste oppgaver.
SNM er én organisasjon med
virksomhet på flere lokasjoner
og med intern arbeidsdeling som
tydeliggjøres ved spesialisering.
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Formidling
Vi har ambisjon om å engasjere, gi ny innsikt og kunnskap, gode
opplevelser og styrke identiteten som nordmøring.
Det er spesielt på formidlingsfeltet at korona-pandemien har hatt ringvirkninger for SNM. Svært mange publikumsarrangement og barnehage- og
skoleformidlingstilbud kunne ikke gjennomføres av den grunn.
Dette har også hatt betydning for våre tilbud i ”Den kulturelle skolesekken”,
men ett av fire tilbud ble mulig å gjennomføre. Naturlig nok har det vært
liten aktivitet i utvikling av nye formidlingstilbud. ”Den naturlige skole
sekken” ble gjennomført i Tingvoll, med fokus på sammenhengen mellom
natur og menneskelig aktivitet, og biologiske og kulturelle endringer over tid.
Det letnet litt i restriksjonene mot sommeren, men de fleste større arrange
ment ble avlyst fordi det ikke var mulig å tilrettelegge godt nok. Noen få
sommer- og julearrangement, temakvelder, bokbad og historiske vandringer
ble gjennomført som planlagt. Derimot kunne vi holde sommeråpent for
publikum, med eller uten omvisning i mindre grupper. Lettelsene mulig
gjorde også flere besøk fra grunnskole og vgs i høstsemesteret.
Vi arbeider målbevisst opp mot skolene og har klart å gjennomføre mange av
våre spesialsydde opplegg der spesiell tilrettelegging var mulig. Dette er ofte
aktivitetsbaserte opplegg der læring gjennom prøving er en viktig tilnærming.
I løpet av året har vi også hatt aktivitetstilbud for alle aldre, som smiing,
skogsarbeid, slakting, hesjing og baking.
Grunnet korona-restriksjoner ble det ikke vektlagt å utvikle formidlingsopplegg og nye utstillinger for sesongen utover forberedelser til nytt museum i
Kristiansund. Museet har hatt større fokus på digitalt innhold og formidling
både gjennom Kulturpunkt, Voice of Norway, sosiale medier og hjemmeside.

Markedsføring / medieoppslag
Vi har mange gode medieoppslag, både lokalt og regionalt.
Det satses på helhetlig markedsføring og merkevare-bygging. Vi
utarbeider brosjyrer, løpesedler
og plakater og markedsfører oss
på egen hjemmeside, facebook,
instagram og Linkedln. 
Vi er
aktive i lokale og nasjonale aviser
og m
agasin, nærradio, kultur
kalendre på nett, NRKmr TV
og radio. Vi har film-reklame på
fergene i fylket og i infosenteret på
Atlanterhavs
veien. Google Partner og VisitNorway.
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Fornying
Vi skal være profesjonelle og aktuelle og ha en aktiv samfunnsrolle
gjennom faglig utvikling og nytenkning.
Det har vært særlig krevende i 2020 å være en sentral og naturlig del av samfunnsdebatten og i folks liv. Grunnet korona-restriksjonene har vi møtt på
mange utfordringer i vår oppfølging av museumslag, venneforeninger og
andre frivillige, som er en viktig del av vårt arbeid med å være en lokal kraft
og bidragsyter. Vi har valgt å fokusere i større grad på digital formidling
og publiseringer på DigitaltMuseum. Grunnet smittevern omdisponerte
vi markedsføringsmidler og gikk til innkjøp av Kulturpunkt, digital for
midlingstjeneste levert av KulturIT.
Vi tilrettelegger for spesialiserte avdelinger som tilbyr formidling og produksjon for kunnskap og gode opplevelser. Vårt utviklingsarbeid gjøres med
tanke på å være kunnskapsbase om Nordmøres fortid. Vi samarbeider med
de fleste skoler og barnehager. Sykehjem og pensjonistforeninger er vanligvis
andre viktige målgrupper, men det har vært svært redusert kontakt dette året.
Tilbudene vi har formidlet i ”Den kulturelle skolesekken” i år har kun vært
på skolene. Vi blir involvert i planarbeid i kommunene.

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 begrenset i 2020.

Regionalt pilegrimssenter Smøla ble etablert som et av fire pilegrimssentre
langs Kystpilegrimsleia med prosjektledelse i Nordmøre museum. Senteret tilrettelegger hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner, kirker og
interessenter ved nøkkelstedene i de to fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Vi tilbyr arbeidstrening og praksis
plasser via NAV, Varde, Din ut
vikling og Kriminalomsorgen.
Vi har universell tilgjengelighet
i våre bygninger så sant det ikke
begrenses av kulturhistoriske hen
syn. Det har vært særlig fokus
på dette i det nyrehabiliterte
Geitbåtmuseet.

Fagsamlingene for musea i fylket (MIMR) ble varslet, men avlyst pga. restriksjoner. Vi deltar i ulike utviklings- og markedsføringsprosjekt og flere
avdelinger deltar i verdiskapings-programmet ”Ein bit av historia” med fokus
på ”Den Trondhjemske postveg” og Kystpilgrimsleia som kulturminne og utgangspunkt for reiseliv.
Vår hjemmeside følger Digital
i
seringsdirektoratets
standard.
Vi deltok på samlinger om arkeologi, kulturlandskap, primusregistrering og
museum for framtida. Videre har vi deltatt på nettverksmøter og kulturtorget Egne opplegg for demente tilbys
i fylket. Utover dette deltar de ansatte på ulike relevante kurs og samlinger - og vi har ledsagerordning, men
mange har vært gjennomført som nettsamlinger.
liten etterspørsel i år.
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Nordmøre museum har bygnings- og fartøyvern som fylkesoppgave.
Næminge-ordningen videreføres ved Husasnotra/Geitbåtmuseet, som 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 har vært lærested for tre lærlinger og tre
næminger startet et nytt løp i august. Svært mye av aktiviteten dette året
har vært knyttet til å flytte inn og behandle alle båtene for utstilling i det
ny-rehabiliterte Sliperiet. Museet har sittet i kjernegruppa som har arbeidet
med å opprette bachelorstudium i tradisjonsbåtbygging ved Universitetet i
Tromsø, samt medvirket til verneplan for små åpne båter. Det holdes kurs i
tradisjonshåndverk.
For det freda Mellemværftet som fartøyvernsenter i fylket, står bevaring og
videreføring av kunnskap og innsikt knyttet til skipsbygging og mekanisk
arbeid sentralt. Mellemværftet er et godt bevart skipsverft fra seilskutetiden.
Anlegget er fredet og er fylkets fartøyvernsenter. Slippmesters kunnskap, innsikt og yrkesmessige erfaring er en vesentlig del av kompetansen. Renovering
av Brunsvikens reperbane til operativ stand i samarbeid med Hardanger fartøyvernsenter. Museets fotosamling inneholder et stort antall objekter med
eldre fartøy som motiv/delmotiv.
SNM er med i:
Kaffebrenneriet og museumskafeen Patrick Volckmar og kafeene på arboretet Nasjonale nettverk
og klippfiskmuseet er møtesteder med den nære fortid som ramme; bydels Tradisjonshåndverk og bygningsvern, Kystkultur, Kulturlandskap,
museum, samtale-arena og møteplass for unge og gamle.
Musikk og Kvinnehistorie.
Tradisjoner som gjelder årshøytider, særlig St. Hans og jul, med opplegg for NMF-seksjoner
barnehage og skole, ivaretas gjennom ulike arrangementer, men i korona-året Forskning. Industri, kommunikable mange av disse arrangementene avlyst. Noen konserter med lokal folke sjon og anlegg (SIKA).
musikk ble gjennomført. Det satses på formidling knyttet til aktivitetsdager Andre
med tema der gamle teknikker demonstreres, bl.a. skogsarbeid, stell av slåtte- Nettverk for arkeologiformidling,
mark, redskapsbruk, smiing, baking og husflidsarbeid.
Forum for hagehistorie.
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Kristiansund, den 25. februar 2021

Bildene i årsmeldingen er fra Geitbåtmuseet/Husasnotra og fra bøkkerverkstedet i Woldbrygga.
Foto: Tobias Aputsiaq Prytz og Stein Ryther, Nordmøre museum
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

