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FORORD
Fra grensefjella mot Sverige til yttersida av Senja har folk tilpasset sine liv til 
naturressurser, klima og skiftende samfunnsforhold, og har etterlatt en rik og variert 
kulturarv. Midt-Troms Museum forvalter i dag betydelige samlinger av gjenstander, 
fotografier, arkivalier og bygninger, men også et variert spekter av immateriell kultur. 
Samlingene og arbeidet med dem utgjør et sentralt ledd i definisjonen av hva et 
museum er, slik det er vedtatt av ICOM:
 
Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene 
samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/
konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om 
mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

Å ivareta disse vitnesbyrdene og forske på og formidle deres historie, er en 
spennende oppgave, og innebærer et stort ansvar. Med denne planen ønsker MTM å 
etablere et rammeverk for veien videre. 



1. SAMLINGSUTVIKLING

Hovedutfordringer
Tilvekst har over tid skjedd noe tilfeldig, og Midt-Troms Museums samlinger har vokst seg større enn 
ønskelig. En årsak kan være at det å takke nei til aksesjoner som anses som mindre viktige, kan føre til at 
museet ikke får tilbud om aksesjoner av større kulturhistorisk verdi fra samme giver senere. Museet bruker 
sin kapasitet på forvaltning av eksisterende samlinger, og det er ikke rom for å drive planmessig innsamling. 
      
Mål
Målet er en noe justert samling som dekker materiell og immateriell kultur i Midt-Troms på en god måte. 
Det bør frigjøres kapasitet til å drive mer planmessig innsamling.
 
Strategier og tiltak 
Revisjon av samlingene med særlig henblikk på vurdering av avhending. Identifisering av eventuelle hull i 
samlingene, og iverksettelse av tiltak for å tette disse. Strengere implementering av felles rutiner knyttet til 
aksesjon og avhending.

2. REGISTRERING / KATALOGISERING

Hovedutfordringer
Museets samling består av en rekke samlinger fra opprinnelig lokale museum. Grunnet omorganiseringer 
og flyttinger opp gjennom årene, må aksesjoner og registreringer ofte letes etter. De tidligere lokale 
museene som har gått inn i MTM har beholdt sine respektive identifikatorer på sine registreringer. MTM 
samarbeider med historielagene og annen frivillighet om registreringsarbeid, og lokal forankring er viktig å 
ivareta. Denne praksisen stiller noen særskilte krav til den sentrale samlingsforvaltningen. Frivilligheten har 
noe gjennomtrekk, og tilstrekkelig opplæring kan være en utfordring. Det er fortsatt et betydelig etterslep 
av både eldre og nyere aksesjoner.

Mål
Et forenklet system som fortsatt ivaretar lokal tilhørighet. Komme a jour med registrering av aksesjoner.

Strategier og tiltak
Videreføre arbeidet med å få full kontroll på samlingene. Gjennomføre jevnlige seminar der museets 
ansatte og frivillighet går gjennom status og rutiner. 



3. BEVARING

Hovedutfordringer
MTM disponerer ikke moderne magasinbygninger, men har innredet eldre bygningsmasse overtatt 
etter forsvaret. Dette er museets hovedmagasin og ligger ved administrasjonen i Sundlia. Forholdene 
er tilfredsstillende i deler av bygningsmassen, og mangelfull i andre. Blant annet er mottaksfasilitetene 
ikke gode nok. Vi har også et fjernmagasin, og mindre magasiner ved enkelte av de øvrige avdelingene. 
Forholdene i disse betegnes som stort sett tilfredsstillende. Det bør likevel utredes om nytt magasinbygg 
eller fellesskapsløsninger i samarbeid med naboinstitusjoner, vil være en mer framtidsrettet løsning.     

Mål
Gradvis forbedring av magasinforholdene.  

Strategier og tiltak
Større tiltak vil være avhengige av ekstern finansiering. 
Utbedring av mottaket påbegynnes i 2023 med egne midler. 

4. SIKRING

Hovedutfordringer
Noen av sikringsutfordringene beskrives i punkt 4.8 i museets 
sikringsplan: 
Midt-Troms museum har for liten kapasitet i hovedmagasinet, 
der man kan samle gjenstander som ikke er i utstilling, eller 
hører til i naturlige interiør/miljø. Det arbeides med flere 
løsninger. Fjern-magasin for større gjenstander og leie av 
magasin på Elvenes i Salangen. På andre anlegg, spesielt på 
TMF og Lenvik museum er forskjellige uthus fylt opp med 
gjenstander. Selv om dette i mange tilfeller er naturlig miljø 
for mange bruksgjenstander, er det langt fra ideelt. Særlig 
med tanke på sikkerhet mot innbrudd og brann. Så er det en 
del gjenstander som krever spesielt klima/miljø for ikke å ta 
skade over tid. Dette gjelder f.eks. tekstiler, men også originale dokumenter, bilder, malerier og mye mer.
På flere anlegg mangler man også oversikt over hva som finnes i disse provisoriske magasinene. Derfor er 
det viktig å få ryddet og registrert. Det finnes høyst sannsynligting som kan avhendes.
Når det gjelder gjenstander i utstilling, skal man være oppmerksom på hva som kan være lett å ta med. 
F.eks. gjenstander i lommestørrelse bør plasseres i montere eller under glass. Ekstra verdifulle gjenstander 
kan plasseres i montere med overvåking. Normalt er museumsgjester ærlige mennesker, men man ser 
tendenser i samfunnet på at det er folk som er ute for å stjele på bestilling, disse kan en vakker dag også 
komme på museene. 
Fjernmagasin er siden tatt i bruk. Leie av andre magasinfasiliteter er mindre realistisk i dagens økonomiske 
situasjon.

Mål
Bedret sikkerhet for museets samlinger.

Strategier og tiltak
Som det framgår av sikringsplanen, utgjør manglende oversikt i enkelte provisoriske magasiner en 
utfordring i seg selv. Å fortsette målrettet arbeid med rydding og registrering her, er dermed også 
sikringsarbeid. Det er også behov for utvikling av evakueringsplan for hovedmagasinet. 



5. DIGTALISERING

Hovedutfordringer
Det er stort etterslep av registrerte gjenstander som ikke digitalisert, eller der digitalisering skjedde etter 
andre standarder enn de som er aktuelle i dag. Det drives målrettet 
arbeid for å minske dette etterslepet.

Mål
Fortsette ajourføring med digitalisering av registreringer i henhold 
til dagens standard. 

Strategier og tiltak
Fortsette langsiktig arbeid sammen med frivilligheten. 

6. RESTAURERING, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING AV DE KULTURHISTORISKE BYGNINGSSAMLINGENE
Egen plan for forvaltning av bygningssamlingen vil utarbeides i løpet av planperioden. Grunnleggende 
forhold omtales kort her:  

Hovedutfordringer
MTM forvalter 96 kulturhistoriske bygninger. Dette utgjør om lag 1/3 av de kulturhistoriske bygningene 
i museal forvaltning i Troms og Finnmark. Bygningene ligger spredt over et stort areal i 6 kommuner. 
MTM ligger i bunnsjiktet når det gjelder grad av finansiering fra stat og region til konsoliderte museer, og 
tilskuddene er langt fra tilstrekkelige til å kunne drive en god nok bygningsforvaltning. Museet står i en 
stadig dypere spagat mellom behov og ressurser. Det drives en utstrakt prosjektvirksomhet der tiltak er 
avhengige av ekstern finansiering. Dette er en krevende og lite forutsigbar måte å drive bygningsforvaltning 
på. 

Mål
Bedre balanse mellom ressurser og forvaltningsansvar. 

Strategier og tiltak
En prosess på bakgrunn av kulturrådets veileder «Prioritering i bygningssamlinger» skal igangsettes. Det 
er sannsynlig at museet enten må kompromisse når det gjelder materialvalg og metoder ved sikring/
istandsetting ved deler av bygningsmassen, eller sjalte ut bygninger for avhending. Alternativt oppnås 
styrket finansiering, slik at større ressurser kan settes inn i bygningsvernet. 


