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00. Sammendrag
Visjon: Vi fornyer og forundrer

Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet den 8. desember 2009, med etableringsstart 1. januar 
2010. 

Stiftelsen består av:
Borgarsyssel Museum
Folkenborg museum 
Fredrikstad Museum 
Moss by- og industrimuseum
Halden historiske Samlinger 
Haldenvassdragets Kanalmuseum 
Kystmuseet Hvaler
Museumstjenesten
Østfold fylkes billedarkiv
Storedal kultursenter

Etter den andre konsolideringsrunden i Østfold i 2010 er alle de bemannede museene i Østfold 
innlemmet i samme administrative overbygging, og målene i den nasjonale museumsreformen 
fra 2001, som er å gjøre norske museer til større og faglig og administrativt sterkere enheter 
med bedre budsjetter og større utviklingsmuligheter, er oppfylt i Østfold.

Styret i stiftelsen har avholdt 7 møter og behandlet 68 saker i 2012.

Besøkstall. Østfoldmuseene hadde til sammen 91.155.000 besøkende i 2012. Det er en 
økning på 3,52 prosent fra 2011.

Forvaltning
Østfoldmuseenes samlinger. Østfoldmuseene har til sammen 76 antikvariske bygninger/
anlegg hvorav Kongsten Fort er det største anlegget. Museet har 4.955 kunsthistoriske 
gjenstander, 89.670 kulturhistoriske gjenstander, 67 fartøy og 779.420 fotografier. Ca. 23.000 
gjenstander og 50.000 bilder er registrer i elektronisk format. Østfoldmuseene har til 
sammen ca. 5011 hyllemeter arkivmateriale, hvorav 2.235 er ordnet. Tilveksten til avdelingenes 
samlinger er på ca. 2.145 kulturhistoriske gjenstander, 16 kunsthistoriske gjenstander og 2.400 
fotografier.

samlingsforvaltningen er et satsingsomrÅde for Østfoldmuseene ogsÅ i 2012. 

Som en følge av ny organisasjonsplan ble det i 2010 opprettet faglige funksjonsområder med 
ansvarlige fagkoordinatorer for oppgaven med samlingsforvaltning. Området er så omfat-
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tende at det er delt i to: 1) Innsamling og dokumentasjon og  2) samlingsbevaring. Fagkoordina-
torene har ansvar for å utarbeide nødvendige planer innenfor sine ansvarsområder og samle 
fagpersonene til møter i den hensikt å legge til rette for samarbeid og fellesløsninger på tvers 
av avdelingene.

vedlikehold. Behovet for økte bevilgninger til bygningsvedlikehold og samlingsbevaring ved 
Østfoldmuseene er stort. Tilstandsrapporten som firmaet Stokk & Stein, Lom utarbeidet i 
2011, ligger til grunn for de prioriteringene Østfoldmuseene foretar hva gjelder trebygningene. 
Behovet for å få disse bygningene i forsvarlig stand ligger på ca. 4–5 millioner kroner. De 
største utfordringene er Elingaard Herregård, Fredrikshalds Teater og murbygninger som St. 
Olavs Vold, Borregaardsveien 5 og Kongsten Fort. Det er i 2012 brukt kr 4.161.874 på bygnings-
vedlikehold og bygningsinvesteringer.

Forskning
Kulturdepartementet pålegger museene å øke forskningsinnsatsen. Østfoldmuseene har 
egen fagkoordinator for forskning. Det er etablert et forskningsråd og et forskerforum. Det er 
utarbeidet en forskningsplan, og i 2012 er det avsatt kr 20.000 til frikjøp for forskningstiltak. 
Det er skrevet en rekke artikler i regi av Østfoldmuseene, og museet er nå involvert i et større 
forskningsprosjekt kalt «Det fleksible arbeidslivet». 

Formidling
•	 	Den	utadrettede	virksomheten	ved	Østfoldmuseene	skal	bidra	til	å	styrke	museets	sam-

funnsrolle ved å sørge for at vi er en attraktiv og relevant møteplass.
•	 		Østfoldmuseene	vil	ta	opp	samfunnsaktuelle	tema	gjennom	skiftende	utstillinger.
•	 	Formidlingen	ved	Østfoldmuseene	skal	være	forankret	i	de	lokale	og	regionale	samlingene.
•	 	Tilbudene	våre	skal	være	nyskapende	og	engasjere	brukerne	til	aktiv	deltakelse.

Det største fellesprosjektet var også i 2012 Barnas Museumsstafett. Samarbeid med «Den 
kulturelle skolesekken» og Minneinnsamlingsprosjekt med grunnskolen er de største formid-
lingsprosjektene.

Fornyelse
Legge til rette for at Østfoldmuseene følger opp oppdraget fra staten om å utvikle museene 
til aktuelle samfunnsinstitusjoner som fanger opp hendelser i tiden, bidrar til dialog med 
brukerne og involverer publikum. Østfoldmuseene vil samtidig legge stor vekt på oppdraget 
med å ivareta kulturarven gjennom en profesjonell gjenstandsforvaltning.

digital samlingsforvaltning. Opprydding i gamle registreringer, registrering i datapro-
grammet PRIMUS, deltakelse på Digitalt Museum og i Arkivportalen.

Profesjonalisering av organisasjonen. Opplæring i bruk av sosiale medier, aktiv utvik-
ling av nettsidene, etablering av gode kommunikasjonrutiner ved felles IT-plattform og eget 
intranett.

Nasjonale og nordiske nettverk
Alle avdelingene deltar i aktiviteten til ett eller flere av de nasjonale nettverkene. Nettverkene 
har utviklet seg til å bli viktige fagarenaer for museumsansatte. Østfoldmuseene deltar i 8 
nettverk. To museer deltar i nordiske nettverk.
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01. Om virksomheten
2012 er Østfoldmuseenes tredje driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og legge til 
rette for økt samarbeid mellom fagmiljøene har preget virksomheten. Fagkoordinatorene har 
gjennom en prosess i 2012 fått større handlingsrom og gjennomslagskraft i organisasjonen. 
Det er et riktig grep fordi det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innova-
sjon og nytenkning oppstår, og det er her den største gevinsten av konsolideringen ligger. 
Museene må utvikles og fornyes i tråd med mandatet fra staten, men det må gjøres i et tempo 
som er tilpasset den enkelte organisasjon.

Året har ellers vært preget av arbeidet med å bringe vår valgte organisasjonsform i overens-
stemmelse med gjeldende lovverk: regnskapslov, mva.-lovgiving og stiftelsesloven. Ved 
utgangen av året har vi ryddet av veien uklarhetene knyttet til stiftelsesloven, og vi er veldig 
nær ved å få godkjenning for forslaget om langsiktige leieavtaler på 40 år med stifterne. Dette 
mener vi vil løse problematikken rundt mva.-refusjoner og vil sikre oss en ren revisorberetning 
for 2012.

Fellesmagasinet Trollull er ferdigstilt og tatt i bruk i år. Det er en markant milepæl for sam-
lingsforvaltningsarbeidet ved Østfoldmuseene. Det forberedende arbeidet med å registrere 
samlingene har gitt mange av avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene sine som 
de aldri har hatt tidligere. Det er et profesjonelt og faglig godt arbeid som nå pågår ved alle 
avdelingene. Det er på denne måten vi får frem kunnskap om det som er museenes hovedkilde 
– gjenstandene. Den kunnskapen skal igjen skape grunnlag for kommende utstillinger, skole-
klassetilbud og forskning. 

Registrering av samlingen i dataprogrammet PRIMUS er en av de mange tiltakene som inngår 
i Østfoldmuseenes digitaliseringsarbeid. Vår satsing på digitalisering, både i samlingsforvalt-
ningen og i formidlingsarbeidet, videreføres. Vi har vært enda mer aktive i sosiale medier og 
på andre digitale flater i 2012, og vi har blitt et foregangsmuseum som bidrar til å hjelpe andre 
museer i gang med sin digitale satsing. Vi er godt synlige innenfor dette feltet i det norske 
museumslandskapet. 

2012 har vært et spesielt år for Østfoldmusene på flere måter. På Borgarsyssel Museum har 
personalet tømt administrasjonsbygget og klargjort for ombygging. Det er nesten er umulig 
oppgave, men de har klart det ved hjelp av god planlegging, et utrolig pågangsmot og bistand 
fra kollegaer i Østfoldmuseene for øvrig. Ved HhS har et lignende ryddeprosjekt funnet 
sted, nærmere bestemt i Bomuldspinderiet i Tistedal. Der er 3. etasje ryddet og bygget om 
til et godt magasinareale, og dit skal Borgarsyssel Museum kjøre de gjenstandene som ikke 
kan sendes til fellesmagasinet Trollull. HhS får også et etterlengtet nærmagasin i lokalene. 
På denne måten bruker vi midlene våre til investering i egne bygg istedenfor å leie eksterne 
lagerlokaler.

Østfoldmuseene fikk gjennomslag for søknaden til staten om 15. millioner kroner til nytt 
formidlingsbygg på Borgarsyssel Museum. Det var kanskje årets gladeste nyhet. Ved Fred-
rikstad Museum er det skaffet til veie nesten 1 million kroner fra eksterne finansieringskilder, 
det meste til Elingaard herregård. Folkenborg museum har hatt en besøksvekst på nesten 40 
prosent på grunn av satsingen på kunstutstillinger. Ved Moss by- og industrimuseum er det 
i 2012 inngått leieavtale om en leilighet i Verket som skal utvikles til ny formidlingsarena for 
museet. Besøkstallene har samlet hatt en liten økning i 2012. Det er et positivt tegn. 
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02. Om Østfoldmuseene
Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet den 8. desember 2009, med etableringsstart 1. januar 
2010. 

stiftelsen er stiftet av

•	 	Østfold	fylkeskommune	
•	 	Moss	kommune	
•	 	Stiftelsen	Fredrikstad	Museum	
•	 	Stiftelsen	Halden	historiske	Samlinger
•	 	Stiftelsen	Borgarsyssel	Museum
•	 	Stiftelsen	Folkenborg	Museum
•	 	Stiftelsen	Haldenvassdragets	Kanalmuseum	
•	 	Hvaler	kulturvernforening	

stiftelsen bestÅr av

•	 	Borgarsyssel	Museum	
•	 	Folkenborg	museum	
•	 	Fredrikstad	Museum	
•	 	Moss	by-	og	industrimuseum
•	 	Halden	historiske	Samlinger	
•	 	Haldenvassdragets	Kanalmuseum	
•	 	Kystmuseet	Hvaler
•	 	Museumstjenesten
•	 	Østfold	fylkes	billedarkiv
•	 	Storedal	Kultursenter	ble	konsolidert	inn	1.1.2011
 
Etter den andre konsolideringsrunden i Østfold i 2010 er alle de bemannede museene i Østfold 
innlemmet i samme administrative overbygning, og målene i den nasjonale museumsreformen 
fra 2001, som er å gjøre norske museer til større og faglig og administrativt sterkere enheter 
med bedre budsjetter og større utviklingsmuligheter, er oppfylt i Østfold.

Visjon
•	 	Vi	fornyer	og	forundrer

Verdier
•	 	Begeistring
•	 	Involvering
•	 	Kvalitet

Østfoldmuseenes kjerneoppgaver
•	 			En	viktig	og	ansvarlig	samfunnsaktør	som	forsker,	formidler,	fornyer	og	forvalter	kultur-

historie i Østfold. 

Østfoldmuseenes hovedmål 
•	 		Forvaltning	–	samlingsforvaltning	skal	være	en	kjerneaktivitet	for	Østfoldmuseene.
•	 	Formidling	–	Den	utadrettede	virksomheten	i	Østfoldmuseene	skal	bidra	til	å	styrke	Øst-

foldmuseenes samfunnsrolle ved å være en attraktiv og relevant møteplass for alle.
•	 	Digital	formidling	–	Østfoldmuseene	skal	opprettholde	sin	posisjon	som	ledende	blant	

museer i Norge på sosiale medier og mobilformidling.
•	 	Forskning	–	Østfoldmuseene	skal	legge	til	rette	for	forskning	og	kunnskapsproduksjon	som	

en viktig oppgave for avdelingene.
•	 	Fornying:	Gjennom	faglig	utvikling,	profesjonalisering	og	aktiv	involvering	av	publikum	skal	

Østfoldmuseene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet.



9

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

Styret er stiftelsens øverste organ
 
styremedlemmer 2012

•	 	May	Hansen,	styreleder
•	 	Petter	Anker	Rasch,	nestleder
•	 	Atle	Ottesen
•	 	Carl	Peter	Løken
•	 	Gunnel	Edfeldt
•	 	Per	Hugo	Samuelsen
•	 	Roderick	Ewart,	ansattes	representant
•	 	Lillian	Nyborg,	ansattes	representant	(fra	juni	2012)

varamedlemmer

•	 	Halstein	Sjølie
•	 	Ellen	Carlén	Idebøen
•	 	Lisbeth	Sandbæk
•	 	Grete	Brustad	Nilsen
•	 	Andreas	Lervik
•	 	Rebekka	Marie	Magnus
•	 	James	Ronald	Archer,	ansattes	vararepresentant	(fra	juni	2012)
•	 	Hege	Steen	Langvik,	ansattes	vararepresentant	(fra	juni	2012)

Det ble gjennomført en vedtektsendring i juni 2012 som utvidet antall styremedlemmer 
fra syv til åtte, og som medførte at de ansatte fikk to fast møtende styremedlemmer og to 
varamedlemmer.

Det er etablert et Eierforum for stiftelsen Østfoldmuseene. Eierforum er et kontaktorgan 
for stifterne. Ved siden av å uttale seg til budsjett og handlingsplaner er Eierforum styrets 
valgkomité,	fastsetter	styrets	godtgjørelse	og	velger	revisor.

eierforums rePresentanter i 2012 var

•	 	Borgarsyssel	Museum:	Carl	Einar	Kure,	Berit	Hogseth
•	 	Halden	historiske	Samlinger:	Dag	Strømsæther,	Arild	Stang
•	 	Haldenvassdragets	Kanalmuseum:	Amund	Rakkestad,	Reni	Braarud
•	 	Folkenborg	Museum:	Unni	Gangnæs,	Tore	Lund
•	 	Fredrikstad	Museum:	Leif	Eriksen,	Unni	Mathiesen
•	 	Hvaler	Kulturvernforening:	Paul	Henriksen,	Arnt-Otto	Arntsen
•	 	Moss	kommune:	Tage	Pettersen,	Unni	Bøhm	Tveito
•	 	Østfold	fylkeskommune:	Atle	Haga,	Ole	Haabeth
•	 	Storedal	Kultursenter:	Signe	Øye,	Ingebjørg	Guslund

Styrets arbeid
Styret har i 2012 avholdt 7 styremøter og behandlet 68 saker. De viktigste sakene har vært 
utarbeidelse av budsjett, økonomiarbeid og regnskapskontroll. Styret har gjennomført en ved-
tektsendring i den hensikt å utvide styret fra syv til åtte representanter, slik at de ansatte får 
to faste representanter i styret. Den største saken har vært arbeidet med Østfoldmuseenes 
regnskapsføring og problematikk knyttet til avtalegrunnlaget for driften. Det må avklares 
hvor stiftelsens eiendeler og gjeld skal føres, slik at vi sikrer oss rett til mva.-fradrag. Slik 
Østfoldmuseenes regnskapspraksis er i dag, har revisor en merknad til føringen som medførte 
en uren revisorberetning for 2011. Vi søker nå å få på plass nye forvaltningsavtaler som gir oss 
en langsiktig leieavtale med stifterne på 40 år, noe vi håper skal bringe vår regnskapsførsel i 
overensstemmelse med gjeldene lovverk. 

Styret har sendt søknad nr. 3 til Kulturdepartementet om investeringsmidler til nytt for-
midlingsbygg på Borgarsyssel Museum. I september 2012 kom beskjeden om at søknaden 
på 15 millioner kroner var innvilget. Dermed er formidlingsbygget fullfinansiert ved at 
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Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og staten bidrar med 15 millioner kroner 
hver. 

Styret har godkjent iverksettelsen av byggeprosjekt for ombygging av administrasjonsbygget 
på Borgarsyssel Museum for å samlokalisere Østfoldmuseene stab, Østfold fylkes billedar-
kiv og Borgarsyssel Museums personale. Styret har godkjent strategi og handlingsplan for 
2013–2016. Styret har videre bevilget midler til større vedlikeholdsprosjekter på Borgarsyssel 
Museum samt en delbevilgning til nytt elektrisk anlegg på Elingaard herregård. 

Det er en felles bekymring i Østfoldmuseenes organer over manglende midler til vedlikeholds-
tiltak. Det er utført vedlikeholdsarbeider i Østfoldmuseene for kr 4.161.874 i 2012. Dette er for 
lite i forhold til behovet. Styret ba derfor om en gjennomgang av virksomheten i den hensikt å 
redusere aktivitetsnivået for å frigjøre midler til mer vedlikehold og oppdatering av utstillin-
ger. Arbeidet resulterte ikke i konkrete tiltak, men skapte en bevisstgjøring rundt organisasjo-
nens pengebruk, som gjenspeiler seg i årets driftsresultat. Prosessen med aktivitetsgjennom-
gang videreføres i 2013. Målet er å frigjøre inntil 2,5 millioner kroner til nødvendig vedlikehold 
de kommende årene. Styret har gjort gjenbesøk til styret på Bohusläns Museum for å skape 
gode forutsetninger for videre samarbeidstiltak over grensen.

Det ble gjennomført et styreseminar for styret og varamedlemmer den 21. februar 2012. 
Styre leder på Lillehammer Museum, Trygve Nordby, var invitert til å innlede og lede en disku-
sjon rundt styrets oppgaver og rolle. Også Østfoldmuseenes forvaltningsavtaler ble gjennom-
gått. Petter Anker Rasch innledet til denne delen av seminaret.

Likestilling
Per 31.12.12 var det i faste stillinger ansatt 21 menn (19,3 årsverk) og 37 kvinner (30,93 årsverk), 
totalt 58 faste stillinger (50,23 årsverk). I tillegg var det per 31.12.12 i midlertidige stillinger ansatt 
3 menn (1,07 årsverk) og 2 kvinner (1,03 årsverk), totalt 5 midlertidige stillinger (2,1 årsverk).

Østfoldmuseene har et bevisst forhold til likestillingsarbeidet. Det er en overvekt av kvinnelig 
ansatte. Styret har bestått av 4 menn og 4 kvinner. Styret har en sammensetning som oppfyl-
ler likestillingslovens krav.

Ledergruppe
Ledergruppa består av direktøren, avdelingsdirektørene/avdelingslederne, økonomisjefen, 
personalsjefen og formidlingskoordinatoren. I 2012 har følgende deltatt; Bjørn Høie, Kari 
Grindland,	Morten	Skadsem,	Torill	Wyller,	Tove	Thøgersen,	Tor	Ulsnæs,	Steinar	Helgesen,	Hege	
Hauge	Tofte	og	Gunn	Mona	Ekornes.	Knut	Håkon	Draget	deltok	til	juni	2012.	Fra	august	2012	
tiltrådte	ny	økonomisjef,	Jan	Lorang	Brynildsen.	Ledergruppa	har	hatt	8	møter	i	2012.	Gruppa	
har arbeidet mye med å utvikle «en ny generasjons strategi- og handlingsplaner». Ledergruppa 
har behandlet styrets pålegg om aktivitetsreduksjon og gjennomført en kartlegging av 
avdelingenes aktivitetsnivå for om mulig å finne områder hvor vi kan redusere virksomheten. 
Dette førte ikke til noe større innsparingspotensial på kort sikt, men det er pekt på tiltak som 
på lengre sikt kan frigjøre midler til nødvendig omdisponering. 

Ledergruppa har sammen med fylkeskonservatoren gjennomført et miniseminar om sam-
lingsforvaltning. Utgangspunktet for seminaret var rapporten «Samhandling og arbeidsdeling 
ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer», utarbeidet av Norsk Kulturråd, 
januar 2012. Seminaret resulterte i vedtak om å iverksette utarbeidelse av samlingsforvalt-
ningsplan.	Arbeidet	ledes	av	Siri	Eriksen	Gjems,	og	skal	avsluttes	i	2013.

Intern lederopplæring
Det er iverksatt intern lederopplæring for ledergruppa i Østfoldmuseene. Organisasjons-
psykolog	Jon	Einar	Jacobsen	er	engasjert	for	å	lede	prosessen.	I	2012	har	det	vært	fire	sam-
linger. Temaene har vært: 1) ledelse og lederrollen, 2) mål og målarbeid, 3) ledergruppa talent/
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overslag og 4) effektive ledergrupper – samkjørt ledelse. Arbeidet med lederopplæring har 
medført en bevissthet rundt lederrollen og den enkeltes utøvelse av lederskap. Arbeidet har 
avdekket et ønske om å iverksette evaluering og systemer for tilbakemeldinger fra organisa-
sjonen for øvrig. Prosessen har skapt et større samhold og et bedre grunnlag for tillit i gruppa, 
slik at den i større grad nå oppleves som en støtte for den enkelte og som et godt forum for å 
treffe beslutninger på vegne av fellesskapet. Prosessen videreføres og avsluttes i 2013.

Allmøte
Det	ble	avholdt	allmøte	for	Østfoldmuseenes	ansatte	den	13.	februar	2012	i	Wegnerbrakka	
i Sarpsborg. Tema for møtet var: 1) presentasjon av publikumsundersøkelsen fra 2011 og 
2) drøftelse og gruppearbeid angående styrets pålegg til organisasjonen om å finne frem til 
mulige driftsreduksjoner for å frigjøre midler til de store vedlikeholdsoppgavene og til nye 
utstillinger.

Studietur til Stockholm for alle ansatte
Høstens allmøte ble erstattet av en studietur til Stockholm 17.–19. oktober. 41 medarbeidere 
deltok. Det var lagt opp til fem museumsbesøk. Turen var meget vellykket og gav stort utbytte 
både faglig og sosialt. Egen rapport fra turen er utarbeidet.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) (egen årsrapport er utarbeidet)
konstituering og sammensetning. Østfoldmuseenes arbeidsmiljøutvalg består av 
4 stemmeberettigede	representanter	fra	hver	av	partene.	Arbeidsgiversiden	ved	Gunn	Mona	
Ekornes har vært utvalgets leder i 2012. Sammensetningen har vært som følger:

arbeidsgiversiden    arbeidstakersiden 

•	 May	Hansen	 	 	 	 	 	 •	 Morten	Bjerknes
•	 Gunn	Mona	Ekornes			 	 	 •	 Kari	Norheim
•	 Tor	Ulsnæs			 	 	 	 	 	 •	 Hilde	Lauvland
•	 Steinar	Helgesen			 	 	 	 •	 Irene	Sandstad

vararePresentanter   vararePresentanter (med mØterett)

•	 Torill	Wyller	 	 	 	 	 	 •	 Sven	Søderberg
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Morten	Aabø
Øvrige rePresentanter

•	 Gorm	Kile	(Stamina	HOT)

mØter. AMU har avholdt tre møter i 2012 og behandlet 21 saker. Sakene i utvalget har bl.a. vært 
knyttet til behandling av rapporterte arbeidsmiljøutfordringer, tilsynsrapporter og oppfølging 
av pågående HMS-relaterte saker.

Bedriftshelsetjeneste
Østfoldmuseene er tilknyttet bedriftshelsetjenesteordningen fra Hjelp 24, (nå Stamina HOT). 
Bistand fra bedriftshelsetjenesten benyttes i henhold til avtalt aktivitetsplan. Egen årsrap-
port fra bedriftshelsetjenesten er utarbeidet.

Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeid
Østfoldmuseene har som mål å legge arbeidsforholdene til rette slik at ansatte skal kunne 
fungere optimalt innenfor sine arbeidsområder. Virksomheten følger aktivt opp sykmeldte for 
at de så raskt som mulig skal komme tilbake i arbeid igjen. I forbindelse med oppfølgingsarbei-
det er det i 2012 gjennomført 2 dialogmøter.

det gjennomsnittlige sykefraværet for 2012 har vært 

•	 	for	kvinner:		5,79	prosent
•	 for	menn:	 	7,79	prosent
•	 totalt	:	 	 	6,50	prosent	
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Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2012 er ca. 2 prosent høyere enn i 2011. Sykefraværs-
utviklingen hos menn står for hele denne økningen og kan tilskrives noen få langtidssyke-
meldinger.

Tillitsvalgtforum
Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av tillitsvalgte fra de organisasjonene som er 
representert i Østfoldmuseene. Forumet møtes etter behov for å drøfte relevante spørsmål 
og sørge for god informasjonsflyt og kunnskapsutveksling i organisasjonen. Det ble avholdt 
fire møter i tillitsvalgtforum i 2012. Referat fra alle møtene er tilgjengelig på fellesområdet på 
IT-plattformen.

Avdelingsvise personalmøter
Avdelingene avholder egne personalmøter ved behov. Referat fra møtene ligger tilgjengelig på 
fellesområdet på IT-plattformen.

Dagligarkiv
Det ble utarbeidet ny arkivplan og ny arkivnøkkel for Østfoldmuseene i 2011. Det er i løpet 
av 2012 innarbeidet gode rutiner for oppfølging av arkivarbeidet. Det er et mål å legge om til 
elektronisk arkiv i løpet av de kommende to–tre årene. Dagens arkivsystem tilfredstiller ikke 
organisasjonens behov for søkbarhet og enkel gjenfinning. Dagligarkivet er sentralisert til 
Borgarsyssel Museum for alle avdelingene unntatt Fredrikstad Museum, som arkiverer ved 
avdelingen	i	arkivsystemet	E-phorte.	Siw	Nordgård	er	ansvarlig	for	dagligarkivet.	

03. Forvaltning
Overordnet mål
•	 	Samlingsforvaltning	skal	være	en	kjerneaktivitet	for	Østfoldmuseene	(forvaltning	av	

samlinger, bygg og anlegg). Både Østfold fylkes billedarkiv og flere avdelinger forvalter 
fotosamlinger. 

•	 	Arbeidet	består	i	å	samle	inn,	bevare,	dokumentere,	registrere	og	formidle	samlingene.
•	 	Arbeidet	skal	utføres	på	en	planmessig	måte	på	tvers	av	avdelingene	og	inngå	i	en	naturlig	

sammenheng med de øvrige delene av Østfoldmuseenes virksomhet.
•	 	All	tilvekst	skal	aksesjonsføres	i	inneværende	år.
•	 	En	god	samlingsforvaltning	skal	bygges	opp	gjennom	bruk	av	samlingsplaner,	oversikt	over	

samlingene, digitale verktøy, tilgjengeliggjøring av samlingene samt av en bevisst forstå-
else av samlingens formål.

Fagkoordinatorer
Satsingen på samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene er videreført i 2012. Det er 
opprettet faglige funksjonsområder med ansvarlige fagkoordinatorer for oppgaven med 
samlingsforvaltning. Området er så omfattende at det er delt i to: 

•	 Innsamling	og	dokumentasjon,	Siri	Eriksen	Gjems
•		 Samlingsbevaring,	Randa	Arntzen

Fagkoordinatorene har ansvar for å utarbeide nødvendige planer innenfor sine ansvarsområ-
der og samle fagpersonene til møter i den hensikt å legge til rette for samarbeid og fellesløs-
ninger på tvers av avdelingene.

fagkoordinatoransvaret for innsamling og dokumentasjon omfatter

•	 	medansvar	for	å	utarbeide	strategisk	plan	for	samlingsforvaltning
•	 	ledelse	av	et	Forum	for	Innsamling	og	Dokumentasjon
•	 	registrering	i	dataprogrammet	PRIMUS	/	fotografering	av	gjenstander
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•	 	registrering	i	ASTA	(registreringsprogram	for	arkiv)
•	 løpende	opprydding	i	databaser
•	 	utarbeidelse	av	innsamlingsplan,	inkl.	fotografier	og	arkivalia
•	 ledelse	av	felles	innsamlingskomité,	inkl.	fotografier	og	arkivalia
•	 	samtidsdokumentasjon

fagkoordinatoransvaret for samlingsbevaring omfatter

•	 	medansvar	for	utarbeidelse	av	strategisk	plan	for	samlingsforvaltning
•	 	ledelse	av	bygningsgruppa,	som	utarbeider	vedlikeholdsplaner	for	bygninger	og	anlegg
•	 	etablerering	av	kontrollrutiner	og	godt	sikringsarbeid
•	 	ledelse/tilrettelegging	av	arbeidet	med	etablering	av	drift	på	fellesmagasinet
•	 	utarbeidelse	av	strategi	for	oppgradering	av	nærmagasinene	ved	museene

Innsamling / inntakskomité gjenstandsmateriale
Det	er	etablert	en	felles	inntakskomité	for	Østfoldmuseene.	Dette	for	å	sikre	en	forsvarlig	og	
hensiktsmessig innsamlingspolitikk ved avdelingene i påvent av utarbeidelsen av en innsam-
lingsplan. Komiteen fungerer etter hensikten, og ledes av koordinator for dokumentasjon.
I 2012 har inntakskomiteen tatt imot 2.145 gaver og avvist 40 henvendelser.

ØSTFOLDMUSEENES SAMLINGER

Østfoldmuseene har til sammen 76 antikvariske bygninger/anlegg, hvorav Kongsten Fort er 
det størst anlegget. Museet har 4.955 kunsthistoriske gjenstander, 89.670 kulturhistoriske 
gjenstander, 67 fartøy (to båter er avhendet i 2012) og 779.420 bilder. Ca. 23.000 gjenstan-
der og 50.000 bilder er registrer i elektronisk format. Østfoldmuseene har til sammen ca. 
5.011 hyllemeter arkivmateriale, hvorav 2.235 er ordnet. Tilveksten til avdelingenes sam-
linger i 2012 er på ca. 2.145 kulturhistoriske gjenstander, 16 kunsthistoriske gjenstander og 
2.400 fotografier.

St. Nikolas kirkeruin
Arbeidet med konservering av St. Nikolas kirkeruin er videreført i 2012. Arbeidet har vært kon-
sentrert om den midtre delen av apsiden. Våren 2012 ble det lagt inn en bestilling på tilhugde 
steiner	fra	Johansen	Monumenthuggeri	AS	i	Skjeberg.	Det	ble	først	og	fremst	bestilt	steiner	
til å fullføre de originale skiftene med profilerte steiner fra middelalderen, men det ble også 
bestilt steiner til utskifting i underliggende skift og sokkelskift. Dette fordi noen av steinene 
fra restaureringen av apsiden på 1950-tallet avvek til dels vesentlig i form og størrelse fra de 
øvrige steinene. En slik utskifting vil være med på å gi apsiden et mer helhetlig preg. Arbeidene 
fortsetter med tilskudd fra Riksantikvaren også i 2013.

PRIMUS, regional database for gjenstandsregistrering 
Arbeidet med gjenstandsregistrering som et forberedende arbeid til innflytting i fellesma-
gasin har også i 2012 vært sentralt i handlingsplanene ved avdelingene. Østfoldmuseene ble 
tilgjengelig på Digitalt Museum (DiMu) den 15. april 2011. Det er pr. 31.12.2012 lagt ut 10.000 
fotografier og 2.374 gjenstander, totalt 6.736 publiseringer fra Østfoldmuseene i DiMu.

Magasinsituasjonen
Magasinsituasjonen ved Østfoldmuseene har bedret seg i løpet av 2012. Som følge av de 
planlagte rehabiliteringsarbeidene av administrasjonsbygget er samlingene til Borgarsyssel 
Museum forsvarlig pakket ned i godkjent emballasje. Noen gjenstander er kjørt til fellesma-
gasinet, noen er midlertidig lagret under bedre forhold andre steder på museet, men de fleste 
gjenstandene skal i løpet av februar 2013 kjøres til de nyetablerte magasinlokalene i Bomulds-
spinderiet i Halden. Her er det bevilget 2 mill. kroner til etablering av forsvarlige magasin-
arealer i bygningens 3. etasje, noe som medfører at både Borgarsyssel Museum og Halden 
historiske Samlinger får forsvarlige oppbevaringsforhold for størstedelen av sine samlinger.
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Kulissemagasinet i Halden
Kulissemagasinet som er etablert i ombygde lokaler i det gamle Misjonshuset i Oscars gate i 
Halden, er nå på det nærmeste ferdig innredet. Bygningen har de siste årene vært gjenstand 
for store opprustningsarbeider. I lokalene er det bygget en kopi av Fredrikshalds Teaters 
scene, slik at det skal bli enkelt å sette opp og vise mange av de gamle, unike kulissene som 
utgjør den sjeldne kulissesamlingen til HhS. Kulissemagasinet vil bli offisielt åpnet i 2013.

Fellesmagasinet Trollull
2012 var året da Østfoldmuseene tok fellesmagasinet Trollull i bruk. Innredningen var ikke 
ferdig montert før i august, så først da kunne man begynne å få på plass systemer og rutiner 
som gjorde det mulig å starte inntak av gjenstander. Fellesmagasinet ble offisielt åpnet den 
26. september. Ved åpningen var det ca. 40 deltakere til stede, bl.a. fylkesmannen, fylkes-
ordfører og fylkesrådmann samt representanter for historielag, lokalmuseer, ansatte ved 
Østfoldmuseene og entreprenører og byggeledelse.

Fellesmagasinet er nå i ferd med å bli en sentral del av Østfoldmuseenes samlingsfor-
valtningsarbeid. Bemanningen består av magasinforvalter i hel stilling, teknisk leder i 
40 prosent, og i august 2012 ble det tilsatt fotograf i 60 prosent stilling. Det foreligger 
ytterligere planer for å øke den faste bemanningen ved magasinet. Konservatorene med 
samlingsansvar i Østfoldmuseene har allerede mange arbeidsdager på magasinet i forbin-
delse med overføring av egne samlinger, og det har oppstått et behov for å styrke ledelsen 
av	virksomheten.	I	august	ble	konservator	Siri	Eriksen	Gjems	tilsatt	som	ansvarlig	leder	med	
personal- og økonomiansvar for fellesmagasinet. Hun fortsetter som fagkoordinator for 
dokumentasjon, da disse funksjonene hører tett sammen. Med denne endringen fikk vi et 
godt administrativt grep om driften, og det er i dag gode arbeidsforhold og en klar ansvars-
fordeling ved fellesmagasinet.

om driften PÅ trollull. Gjenstandene	ankommer	fellesmagasinet	med	en	flyttemelding	
fra museene. Det betyr at man til enhver tid vet hvilke gjenstander som befinner seg i mot-
taket. Ved ankomst til ren sone fylles det ut revitaskjemaer som sier om museumssignatur er 
sjekket, tilstand etter ankomst, behandlingsform som gjenstanden har vært igjennom, antall 
deler gjenstanden består av etc. Det skrives også ut strekkoder som loggfører gjenstanden 
inn i systemet. Deretter går veien enten om fotografering eller rett på hylle i magasin. Felles-
magasinet Trollull har på denne måten til enhver tid kunnskap om hvor gjenstandene befinner 
seg.

Det er pr. i dag 93 gjenstander som er endelig plassert i magasin. 688 gjenstander har vært 
gjennom varmebehandling, 187 gjenstander er fotografert. Det har vært 53 registrerte besø-
kende på fellesmagasinet. Den 22. november ble det arrangert åpen dag for de ubemannede 
museene i Østfold, med omvisning i anlegget og informasjon om driften.

VEDLIKEHOLD/ByGNINGSINVESTERING

Behovet for økte bevilgninger til bygningsvedlikehold og samlingsbevaring ved Østfoldmuse-
ene er stort. Tilstandsrapporten fra firmaet Stokk & Stein, Lom, som ble utarbeidet i 2011, 
ligger til grunn for de prioriteringer Østfoldmuseene gjør med hensyn til trebygningene. 
Kostnadene for å bringe disse bygningene i forsvarlig stand vil være ca. 4–5 millioner kroner. 
De største utfordringene er imidlertid murbygningene, som St. Olavs Vold, Borregaardsveien 5 
og Kongsten Fort.

Det er i 2012 brukt kr 4.161.874 på bygningsvedlikehold og vedlikehold anlegg og samlinger. 
Av større prosjekter kan nevnes omlegging av taket på Bærbystua på Borgarsyssel Museum 
for kr 171.298, omlegging av det elektriske anlegget på Elingaard herregård, kr 359.000 og 
arbeider i kulissemagasinet i Halden, kr 1.591.352.
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Det er utført en rekke vedlikeholdstiltak på avdelingene i 2012: 

Borgarsyssel Museum
•	 	Taket	på	Bærby	har	blitt	lagt	om	i	2012.	I	samråd	med	fylkeskonservator	har	taksteinen	blitt	

tatt ned, sløyfer, lekter og sutaksplater ble revet, mens eksisterende taktro ble beholdt. 
Takpapp av merke Icopal super D er lagt på, og nye sløyfer, lekter, vindskier og toppbord i 
tettvokst furu er tilført. I tillegg er gamle takrenner i tre erstattet med nye med nedløp – 
utført i sink. Opprinnelig takstein er lagt tilbake på plass. De gamle blindpipene på Ferje-
stan og Snekkenes var i dårlig forfatning. De er blitt revet og erstattet med nye.

•	 	Manglende	takstein	og	mønepanner	er	erstattet	på	St.	Olavs	Vold.	Underliggende	lekter	
med råteskade er skiftet ut. Det gjenstår fremdeles arbeid på taket mot Borregaard.

•	 	Museet	har	innhentet	takst	på	istandsettelse	av	Borregårdsveien	5	(kr	2.301.400	ekskl.	
mva.)

•	 	Det	er	utført	sikringsarbeider	på	arbeiderbrakka	Wegener,	og	brann-	og	tyverialarm	er	
knyttet direkte til vaktselskap. 

•	 	De	historiske	bygningene	Ferjestan,	Aarsland,	uthuset	til	Aarsland	med	vognskjulet,	Snek-
kenes,	fasade	Wegener	og	Husmannsstua	er	blitt	vasket	for	å	fjerne	svartsopp	i	linoljema-
lingen.

Folkenborg museum
•	 	Av	planlagte	vedlikeholdstiltak	i	2012	har	flere	prosjekter	blitt	utsatt.	Museet	fikk	restau-

rert og satt i stand klokketårnet på stabburet våren 2012. På høsten ble det startet en 
vedlikeholdsprosess på parkmøbler, gjennomført av et par unge gutter som var på museet 
en dag i uka på arbeidstrening.

•	 	Det	som	ikke	ble	gjort,	var	reparasjon	av	tak	på	stolpehus,	rydding,	flytting	og	systematise-
ring	av	driftslager	og	magasin,	nye	fundamenter	på	Gutustua.

•	 	De	større	tiltakene	i	uteområdet	(natursti,	rundkjøring,	adkomstvei	for	publikum)	ble	løst	
med eksterne ressurser og delvis ekstern finansiering.

Halden historiske Samlinger
Det er arbeidet systematisk med vedlikehold de siste 12 år. Avdelingen har tilstandsrapporter 
fra 1999, 2003 og 2010 som det arbeides ut ifra. Det foregår løpende vedlikehold/vaktmes-
tertjenester gjennom året. Internkontroller gjennomføres ved egen vaktmester og eksterne 
firmaer. HhS eier/forvalter verneverdige og fredete bygninger hvor vi i stor grad er avhengig 
av eksterne og spesialiserte tjenester som det stort sett ikke finnes midler til på eget bud-
sjett. Likevel må det sies at tilstanden på bygningene generelt er bra.

fredrikshalds teater. Reparert takskader. Revet ned et forfallent tilbygg. Reparert stoler. 
Snørydding og strøing av fortau utføres av egen vaktmester. Det haster med større løft som 
nytt tak, maling og reparasjon av råteskader ved Fredrikshalds Teater. Kostnad 1, 5–2 mill. kr. 
Her må det tilføres eksterne midler.

berg bygdetun. Laget støttemur under et stabbur som akuttiltak. Lagt ned strømkabel og 
fordelingskasse. Flyttet og satt opp gammel smie (vedlikeholdsansvar og drift tilligger Berg, 
Rokke og Asak historielag). Drenert i området.

kulissemagasinet. Ytre og indre vedlikehold. Snørydding og strøing av fortau.

fredriksten festning. Bygningene eies av Nasjonale festningsverk, og HhS leier lokaler her. 
Fredriksten har fått mye vedlikeholdsmidler i de siste årene, og ytre vedlikehold er blitt bedre. 
HhS har ansvar for indre vedlikehold som renhold og vedlikehold av alarmanlegg, ventila-
sjon	og	utstillinger.	En	del	feilmeldinger	grunnet	gammelt	anlegg.	HhS	flyttet	ut	av	Gamle	
kommandantbolig etter avtale. En stor utstilling ble demontert, og materiellet ble flyttet til 
Bomuldspinderiet i Tistedalen.
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bomuldsPinderiet i tistedalen. Ferdigstilt og godkjent ny heis i bygget, kostnad 1,5 mill. kr. 
Innredningsarbeider til gjenstandsmagasin er påbegynt i 1. og 3. etasje, kostnad vel 2 mill. kr. 
Et stort løft for å få bygningen mer funksjonell og gi HhS nødvendig infrastruktur for en god 
samlingsforvaltning. Veireparasjoner i nærområdet har gjort adkomsten vanskelig.

rØd herregÅrd. HhS organiserer og utfører delvis drift og vedlikehold av bygninger og 
anlegg. Eiendommen er stor, og hovedbygningen er fredet. Det kreves høy og spesialisert 
kompetanse for tiltak her. Stiftelsen Rød Herregård har eget vedlikeholdsbudsjett. Det 
skaffes til veie offentlige og private sponsormidler. I 2012 ble stier og murer i parken restau-
rert, og utskifting av tak ble påbegynt – kostnad 1,3 mill. kr. Dette blir ferdig våren 2013. 
Drenert og reparert mur ved gårdsplass. Drift og vedlikehold av have og park tilligger Halden 
kommune etter gammel avtale. Det samarbeides med ekstern rådgiver for tiltak i have og 
park.

Vedlikeholdsinnsatsen er god innenfor våre ressurser (1 stilling / 50 prosent annet halvår). De 
årlige driftsbudsjettene dekker stort sett faste kostnader. Vedlikeholdsbudsjettet har lett for 
å bli en salderingspost. 

Fredrikstad Museum
•	 	Et	dårlig	magasin	er	fraflyttet	(Bjølstad).
•	 	Nytt	båthus	for	oppbevaring	av	småbåter	er	reist	på	Isegran	for	testamentarisk	gave!
•	 	Kunstregistrering	foregår	med	øremerkede	midler	bevilget	av	Fredrikstad	kommune.

elingaard

•	 	Har	fullført	nytt	elektrisk	opplegg	i	Østfløya	på	Elingaard,	inkl	ny	inntakstavle	for	hele	
huset. 

•	 	Søkte	Stiftelsen	UNI	om	midler	til	videre	el-utbedring	på	Elingaard,	og	fikk	kr	500.000!	
Østfoldmuseenes styre bevilget samme beløp, slik at vi kan ferdigstille i 2013.

•	 	Mottok	også	fra	UNI	kr	300.000	til	gjenoppbygging	av	veranda	og	frontispis.	Mangler	da	
kr 500.000. Har søkt Fylkeskonservator om dette.

•	 	Oppussing	av	soveromsfløy	på	Elingaard	herregård.
•	 	Volontører	arbeider	med	fotosamlingen	én	dag	hver	uke.	Har	også	to	NAV-utplasserte	som	

arbeider med foto og arkivalia.

Kystmuseet Hvaler
•	 	Emilstua	er	satt	i	stand	i	henhold	til	Stokk	&	Steins	anbefalinger.	Huset	har	fått	murt	pipe	

opp over taket slik at det nå kan fyres. Det er laget bedre lufting i grunnmuren, og det er 
lagt inn strøm og alarmanlegg for brann- og innbruddsvarsling. 

•	 	Våningshuset	har	behov	for	utvendig	maling.	Framdrift	for	dette	er	ikke	vedtatt.
•	 	Låven	må	følges	opp	med	henys	til	vanninnsig	i	fjøsrommet.
•	 	Smia/spisebrakka	og	Maskinbrakka	i	Brottet	er	ikke	fulgt	opp;	ansvarsforholdet	mot	

Hvaler Kulturvernforening er uavklart. Det er ingen truende vedlikeholdsmessige forhold 
for disse bygningene.

•	 	Det	er	satt	opp	belysning	ved	nedkjørselen	til	museumstunet.Tiltaket	har	i	særdeleshet	
bedret sikkerheten for publikum ved kveldsarrangementer.

•	 	Arnebua	trenger	ny	utvendig	maling.

Vedlikeholdssituasjonen på Kystmuseet er ganske tilfredsstillende nå, etter de tiltak som 
er gjort på Emilstua. De kritiske punktene som nå må holdes under oppsikt, er malingen på 
våningshuset og vanninnsiget på låven.
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ARKIV (PRIVATARKIV)

Størsteparten av privatarkivene i Østfold er i museenes eie. Museene har ansvar for til 
sammen 5.011 hyllemeter med arkiv. Kun 2.305 hyllemeter er tilfredstillende ordnet. 
Halden historiske Samlinger har fått støtte fra den statlige tilskuddsordningen for privatar-
kiver i tre omganger for å ordne arkivene etter Haldens Bomuldspinderi & Væveri. Arbeidet 
startet i 2011 og ble avsluttet 31.01.2012 via to separate bevilgninger. I desember 2012 ble vi 
tildelt den tredje bevilgningen, på 180.000 kroner. Arbeidet videreføres nå i 2013. Østfold 
fylkes billedarkiv fikk kr 140.000 over den samme ordningen for å iverksette digitaliserings-
prosjektet «Fotograf Chr. E. Larsens arkiv ut til sarpingene». Prosjektet er gjennomført og ble 
avsluttet høsten 2012.

Moss by- og industrimuseum har vedtatt å definere seg som en privatarkivinstitusjon. Museet 
mottok	Moss	Jernverks	arkiv	i	deponi	fra	Høegh	Eiendom	Øst	AS	høsten	2012.	Arkivet	ble	
sendt	til	Studio	Västesvensk	Konservering	i	Gøteborg,	hvor	skal	rengjøres	for	mugg,	støv	og	
soppsporer. En mindre del av materialet er i så dårlig forfatning at det bare vil bli digitalisert. 
Det er bevilget midler til dette tiltaket fra Norsk Kulturråd, Moss kommune, Østfold fylkes-
kommune og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. I tillegg er det avsatt midler over avdelin-
gens eget budsjett.

04. Forskning
Overordnet mål
Østfoldmuseene skal legge til rette for forskning og kunnskapsproduksjon som en viktig 
oppgave for avdelingene.

Delmål
•	 	Østfoldmuseenes	forskningsarbeider	skal	synliggjøres	på	museets	nettsider,	i	relevante	

tidsskrifter, nasjonalt og internasjonalt, gjennom foredrag og annen formidlingsvirksomhet.
•	 	Det	skal	stilles	ressurser	til	rådighet	for	frikjøp	slik	at	medarbeidere	kan	gjennomføre	egne	

forskningsprosjekter eller delta i andre forskningsopplegg og nettverk.

Kulturdepartementet pålegger museene å øke forskningsinnsatsen. Styret har også opp-
fordret	organisasjonen	til	å	prioritere	dette.	Torill	Wyller	er	tilsatt	som	fagkoordinator	for	
forskning. Det er etablert et forskningsråd og et forskerforum. Det ble i 2012 avsatt kr 20.000 
til frikjøp for forskningstiltak.

Forskningsråd og Forskerforum
Forskningsrådet	består	av	direktør	Gunn	Mona	Ekornes	(leder),	konservator	NMF	Camilla	
Gjendem,	arkivar	James	Archer	(førstekonservator	NMF)	og	forskningskoordinator	og	avde-
lingsdirektør	Torill	Wyller	(sekretær).	Gruppen	skal	legge	til	rette	for	forskning	og	utvikling	i	
Østfoldmuseene. 

Det er også opprettet et Forskerforum hvor de ansatte kan møtes og bistå hverandre i utvik-
lingen og gjennomføringen av egne forskningsprosjekter. Forumet har hatt ett møte i 2012. 
Forskningsplan for Østfoldmuseene ble vedtatt av styret i 2011 og skal rulleres i 2013.

moss by- og industrimuseum 

•	 	Bjørg	Holsvik	har	sammen	med	Hege	Hauge	Tofte	bidratt	med	et	kapittel	i	læreboka	for	
høgskolesstudenter «Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring». Boka er utgitt 
på forlaget Cappelen Damm våren 2012. De har skrevet kapittelet «Minneinnsamling og 
digitale fortellinger – erfaringer fra et samarbeidsprosjekt mellom skole og museum», som 
tar for seg erfaringer og refleksjoner fra gjennomføringen av prosjektet Minneinnsamling 
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i	skolen	2010/11.	Redaktører	for	boka	er	Kristin	Holte	Haug,	Carsten	Ohlmann	og	Grete	
Jamissen.	

•	 	Mbi	er	med	i	Nettverk	for	arbeiderkultur	og	arbeidslivshistorie	og	er	et	av	tolv	museer	
som skal bidra i forskningsprosjektet «Det fleksible arbeidsliv». Prosjektet har mottatt 
kr 500.000 fra Norsk Kulturråd og skal være ferdig i 2014. Bjørg Holsviks bidrag er en artik-
kel om «Omstilling og fleksibilitet på Peterson, Moss 1990 til 2006».

•	 	Konservator	Camilla	Gjendems	arbeid	med	forskningsartikkelen	om	museumsutstillinger	
og utstillingsformidling, «Fra Hannover til Moss. Det abstrakte kabinettet og dets gyldig-
het i dag», pågår og vil bli fagfellevurdert våren 2013. Artikkelen er resultatet av et flerårig 
forskingsprosjekt som omfatter innsamling, dokumentasjon, utstilling, utstillingskatalog 
og avsluttende artikkel. 

•	 	Camilla	Gjendem	har	også	skrevet	artikkelen	«Lys,	luft	og	grønt.	Om	funkishager	i	Fjord-
veien Moss». Artikkelen er basert på arkivsøk i UMB, Moss kommune og intervju av profes-
sor	Magne	Bruun,	Ås.	Trine	Gjøsund	har	fotografert	fra	Fjordveien.	Dette	er	en	mindre	del	
av et utstillings- og bokprosjekt om hager som er initiert av Drammens Museum. I prosjek-
tet deltar Telemark Museum, Museene i Vestfold og Østfoldmuseene. Utstillingen og boka 
publiseres i 2013.

fredrikstad museum

•	 	Til	boka	i	det	planlagte	hageprosjektet	sammen	med	Drammen	Museum	er	det	levert	fire	
artikler, bl.a. om havene på Rød Herregård og om hagen på Elingaard herregård, begge skrevet av 
Frøydis Oseberg Pedersen. Tove M. Thøgersen har skrevet en artikkel om «Komandant haver». 

folkenborg museum

•	 	Bjørn	Høie	har	skrevet	manus	til	skriftserien	nr.	9	(utgis	2013)	om	O.	Sørensen,	Kongelig	
Hoffvognfabrikant fra Eidsberg.

TRyKKSAKER/PUBLIKASjONER

Østfoldmuseenes skriftserie
Østfoldmuseene gav i 2012 ut tre nye nummer i skriftserien:

•	 	Nr.	6	«Istidsinnvandrere	–	en	fascinerende	dyregruppe	i	Østfolds	store	og	dype	innsjøer»	av	
Ingvar	Spikkeland,	Gösta	Kjellberg	og	Jens	Petter	Nilssen.

•	 	Nr.	7	«Veien	mot	Mossekonvensjonen	–	14.	august	1814»	av	Åsmund	Svendsen.	
•	 	Nr.	8.	«Konventionsgaarden	på	Moss	verk	–	faser	i	hovedbygningens	historie»	av	Åsmund	

Svendsen.

De to siste numrene er finansiert av prosjektet «Konventionsgården 2014». Målet med 
prosjektet har vært å dokumentere Konventionsgaardens bygningshistorie og drøfte plassen 
bygningen	og	Moss	Jernverk	hadde	som	hovedkvarter	for	Christian	Frederik	sommeren	1814.	
Arbeidet	er	finansiert	av	Höegh	Eiendom	Øst,	Moss	kommune	og	Østfold	fylkeskommune,	
med Østfoldmuseene ved Moss by- og industrimuseum som vertskap.

Avdelingenes utgivelser
haldenvassdragets kanalmuseum 

•	 	Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og elver 2008–2011. 
Status etter to undersøkelser. Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum. 
Rapport 1/2012. Ingvar Spikkeland.

•	 	Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Vannplanter og eutrofiering. Bjørkelangen, 
Øymarksjøen og Aremarksjøen 2012. Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum. 
Rapport 3/2012. Ingvar Spikkeland.

•	 	Istidskreps på Jæren. Undersøkelser av innsjøene Bråsteinvatnet, Stokkalandsvatnet, 
Frøylandsvatnet og Orrevatnet september 2012. Østfoldmuseene – Haldenvassdragets 
Kanalmuseum.	Rapport	2/2012.	Ingvar	Spikkeland,	Björn	Kinsten	og	Gösta	Kjellberg.
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borgarsyssel museum 

•	 	Årbok	nr.	7,	St. Olavs Vold.
  Borgarsyssel Museum har etter mange års opphold gitt ut årbok i 2012. I perioden fra 

1983 til 2004 gav Borgarsyssel Museum ut til sammen syv årbøker. Vi håper nå at det via 
annonser, aktiv markedsføring og salg skal kunne skapes et økonomisk grunnlag for å gi ut 
årbok annethvert år, etter mønster av Fredrikstad Museums årbok «Mindre Alv». En rekke 
lokalhistoriske hendelser og personer med tilknytning til byens historie beskrives i årets 
utgave. Tre temaer vies imidlertid relativt stor plass: Sarpsborgs idrettsliv, tidligere og 
kommende byjubileer og ulike sider ved Olav Haraldssons liv, virke og helgenstatus.

 
 Årbokartikler:
 –  Mona Beate Buckholm Vattekar: «Olav Haraldssons liv og virke». En artikkel i foredrags-

serien «Olav på 1-2-3» under Olavsdagene 2011.. 
	 –	 	Siw	Hege	Nordgård:	Olav	Haraldsson	var	ingen	naturlig	helgen,	han	ble	ikke	drept	for	sin	

kristengjerning, men fordi han kom på kant med storhøvdingene i landet. Hvorfor ble han 
da helligkåret? Hva gjorde at Olav ble «den Hellige»? 

 –  Hilde Serine Krogstad: «Olavsskulpturene på Borgarsyssel Museum» – om skulpturenes 
opprinnelse og bruk i middelalderen, samt om hvorfor og hvordan kopiene ble anskaffet.

•	 	Forskningsforberedende	arbeid:	Hilde	Serien	Krogstad:	Gjennomgang	av	Borgarsyssel	
Museums eget arkiv for å kartlegge og planlegge en revisjon av bygningene i friluftsmuseet 
og frembringe ny kunnskap. 

folkenborg museum

•	 	«Den	kongelige	Stallforvaltning	,	1905–1940».	Artikkel	til	boken	Arv og tradisjon – de konge-
lige samlinger, Orfeus forlag 2012. Bjørn Høie.

•	 	Diverse	vognhistoriske	artikler	utgitt	i	bladet	Kjørehesten, som utgis av FKF 8, Foreningen 
til Kjørehestens Fremme. Bjørn Høie.

05. Formidling
Overordnet mål 
Den utadrettede virksomheten i Østfoldmuseene skal bidra til å styrke Østfoldmuseenes 
samfunnsrolle ved å være en attraktiv og relevant møteplass for alle.

Delmål
•	 	Østfoldmuseene	skal	ta	opp	samfunnsaktuelle	tema	gjennom	skiftende	utstillinger	og	

arrangementer – hovedsakelig basert på egne samlinger, gjerne løst gjennom fellestiltak på 
tvers av avdelinger.

•	 	Tilbudene	våre	skal	være	nyskapende	og	engasjere	brukerne	til	aktiv	deltakelse.	I	dette	
ligger også en analyse av publikumsundersøkelser og en nærmere definisjon av hvem som 
er kundene våre.

•	 	Østfoldmuseene	skal	inkludere	og	jobbe	for	mangfold	gjennom	å	fremme	et	demokratisk	
kunnskapssyn.

Østfoldmuseene har etablert et formidlingsforum som samler museets pedagoger og formid-
lere, for å fremme samarbeid på tvers mellom avdelingene. Arbeidet skal bidra til utvikling og 
nye tiltak i formidlingsarbeidet og ledes av fagkoordinator for formidling, som frem til august 
2012 var Hege Hauge Tofte. Hun sluttet da i dette vervet på grunn av overgang til annen stilling i 
organisasjonen. Funksjonen var ubesatt frem til desember. Da tiltrådte Tove Thøgersen vervet 
i delt funksjon med Espen Nordenhaug. Han skal ha ansvar for digitaliseringsarbeidet.

Arbeidet i forumet er i stor grad innrettet mot digital formidling, sosiale medier og mobile 
teknologier. Målet er å invitere publikum med bak kulissene, bak utstillingene og inn i samlings-
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forvaltningen og større prosjekter. Med disse virkemidlene ønsker vi å nå nye brukergrupper 
og engasjere et bredere publikum. Vi ønsker også å formidle hvilke oppgavene museet har, og 
vise at vi ønsker publikum inn som medskapere og aktive deltakere i museene. Dette er mulig 
ved å ta i bruk digitale verktøy, og satsingen er et svar på de utfordringene Kulturdepartemen-
tet og Norsk Kulturråd har gitt oss. Fornyingsarbeidet har fått oppmerksomhet utenfra og satt 
Østfoldmuseene på det norske museumskartet. Det planlegges nå internt kurs og opplæring i 
fortellerteknikk, manusutarbeidelse og levendegjøring.

SKOLETILBUD / SAMARBEID MED «DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN»

Alle museumsavdelingene har opplegg for skoleklasser. Det arbeides kontinuerlig med å utvide 
og utvikle tilbudet. Konkrete samarbeidsprosjekter knyttet til Den kulturelle skolesekken finnes 
ved Borgarsyssel Museum, Moss by- og industrimuseum, Fredrikstad Museum, Kystmuseet 
Hvaler, Folkenborg Museum, Halden historiske Samlinger og Storedal Kultursenter.

Borgarsyssel Museum
•	 	Det	har	vært	gjennomført	formidling	gjennom	mesteparten	av	året	i	friluftsmuseet	og	

utstillingene. De faste utstillingene var bare tilgjengelige frem til 1. juli på grunn av forbere-
delser til ombygging av administrasjonsbygget. Av samme grunn måtte juleomvisningene 
for skolene avlyses.

•	 	Et	eget	opplegg,	«Formkultur	før	1600»,	ble	gjennomført	i	mars	for	elever	fra	Kirkeparken	
vgs. Elevene laget Digitale fortellinger (DF) etter museumsbesøket.

•	 	680	4.-klassinger	fra	Sarpsborgskolene	deltok	i	museets	tilbud	i	Den	kulturelle	skolesek-
ken «Å leve som i gamle dager». Elevene fikk opplæring i baking av flatbrød på vedfyrt 
takke, spikking i rått tre, toving av ull, steking av vafler på grua og smørkjerning.

Folkenborg Museum
den kulturelle skolesekken

•	 	Alle	elever	i	6.	klasse	i	Eidsberg	kommune	har	opplegget	«Gammelt	gårdsarbeid».	Ca.	140	
elever deltar, og 50 medlemmer fra Historielaget bidrar som aktivitører.

•	 	Før	jul	inviterte	Folkenborg	museum	for	andre	gang	alle	4.-klasser	i	Eidsberg	til	å	komme	på	
et førjulsopplegg på museet. Her fikk elevene lære om gamle juletradisjoner helt tilbake til 
førkristen tid, synge julesanger og gå med grøt til nissen. Ca. 80 elever kom på besøk.

digitale formidlingsProsjekter

•	 	I	samarbeid	med	Mysen	videregående	skole	ble	det	i	oktober	avholdt	fagdag	for	skolens	
elever på Folkenborg. Elevene brukte museet som utgangspunkt for å lage presentasjoner 
og digitale fortellinger om lokalhistorie. Prosjektet var vellykket og kan bli videreutviklet.

Haldenvassdragets Kanalmuseum 
•	 	Elever	fra	Mysen	videregående	skole	deltok	på	isfiske	på	Gjølsjøen.	Til	sammen	fikk	gruppa	

38 abbor. 
•	 	Agronomelever	fra	videregående	skole	var	på	omvisning	i	utstillingene,	med	skogbruk	og	

fløting som tema. Biologielever deltok på ekskursjon med biotiske og abiotiske faktorer 
som tema.

•	 	Fremmedspråklige	elever	fra	Oslo	deltok	på	fisketur,	tok	ut	fisk	av	garn	og	dissekerte	
fisken. Viktig og morsom læring om norsk kultur og natur, nye ord og utrykk. Noen av 
elevene oppdaget likheter til fiskearter fra sitt hjemland.

•	 	Tre	klasser	fra	fjerde	trinn	på	Marker	skole	besøkte	museet	for	å	lære	om	ulike	byggeskik-
ker. Elevene prøvde seg på å sette opp en lavvo og å lafte hus i ulike størrelser. De lærte 
også om ulike mosearter brukt ved lafting.

•	 	2.	klasse	fra	Marker	skole	hadde	temadag	om	redskaper.	Første	tema	var	smedens	redska-
per. Den nyrestaurerte smia ble satt i gang, og elevene fikk se smeden i arbeid med å lage 
kroker. Neste tema var skogsarbeid. Her fikk elevene se og prøve seg på eldre redskaper fra 
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skogen som sager, tømmersaks og barkespade. Det siste temaet var biologens redskaper. 
Her fikk elevene se ulike feller og håver for å samle insekter. De fikk også titte i museets 
mikroskoper og se på preparater av alt fra fiskeskjell, løk, hodet til en sommerfugl, testik-
kel til frosk osv.

•	 	4.	trinn	på	Marker	skole	bygde	gapahuk.	Langs	Ørjeelva	ved	idrettsplassen	begynner	det	å	
forme	seg	et	lite	friluftsområde	med	bålplass	og	nå	tre	gapahuker.	Gapahukene	står	elever	
fra Marker skole for, mens bålplassen og den opplagrede veden er det elever fra Mysen vgs. 
som står for.

Kystmuseet Hvaler
den kulturelle skolesekken

•	 	Kystmuseet	Hvaler	har	utviklet	et	formidlingstilbud	til	skoler	og	barnehager	på	Hvaler	
knyttet til Den lokale kulturelle skolesekken. Tilbudet ble etablert i 2011 og videreført i 
2012. Det har blitt lagt til rette et tilbud for barnehagenes 5-åringer og skolenes 2., 5., 7. og 9. 
trinn. Med utgangspunkt i museets anlegg, samlinger og kompetansefelt er det laget et for-
midlingsprosjekt som er knyttet til den lokale kulturhistorien slik den kommer til uttrykk på 
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Formidlingsprosjektet har derfor fått 
navnet «Hvaler rundt 1900». Denne tiden i vår nære historie er samtidig en brytningstid, 
hvor store og viktige endringer fant sted. Prosjektet er ment å gi et innblikk i både tiden og 
den utvikling som fant sted. 235 elever med til sammen 367 besøk gjennomførte opplegget 
i 2012.

 digitale formidlingsProsjekter

•	 	I	forbindelse	med	Den	kulturelle	skolesekken	arbeidet	7.	trinn	med	digitale	historiefortel-
linger. Museet var på skolen sammen med elevene i fire dager og jobbet med innsamling av 
kulturminner og arbeidsminner på Hvaler samt produksjon av digitale historiefortellinger. 
Prosjektet har fokus på den lokale kystkulturen. Det ble produsert fem digitale historiefor-
tellinger på Åttekanten skole og seks fortellinger på Floren skole. Prosjektet ble avsluttet 
med premierefest for elevene, hvor foreldre, lærere, museet og ordføreren var til stede. 

•	 	Kathrine	Sandstrøm	har	produsert	to	digitale	fortellinger,	«En	sjøgutt	ser	tilbake»	og	
«1. mai-feiring på Hvaler 1912». Den sistnevnte er lagt ut på Østfoldmuseenes hjemmesider, 
You Tube og Digitaltfortalt, den andre venter på publisering.

Moss by- og industrimuseum 
tilbud til skoleklasser

•	 	Som	en	del	av	Arbeidsarven	ble	prosjektet	«Minneinnsamling	i	skolen»	videreført	skoleåret	
2011/2012. Prosjektet var organisert som en konkurranse med pengepremier til de tre beste 
bidragene. To skoler deltok, og det ble levert inn ni digitale fortellinger, der to var innenfor 
rammen vi hadde satt. Det ble gjennomført en grundig evaluering av prosjektet, og i 2013 vil 
vi	velge	å	fokusere	på	én	skole.	Dette	er	den	skolen	som	har	gitt	klarest	signaler	på	at	de	vil	
imøtekomme våre gitte minimumskrav, og som har innarbeidet prosjektet i skolens årsplan 
og lagt til rette for at lærere og elever får jobbe med prosjektet på en god måte.

 den lokale kulturelle skolesekken

•	 	Industridesign	for	8.	klassetrinn	i	Moss	ble	gjennomført	høsten	2012.	764	elever	deltok.	
•	 	Papirprosjektet	for	4.	klassetrinn	ble	gjennomført	våren	2012.	371	elever	deltok.	

andre skoletilbud

•	 	For	barnehager:	Korn	og	mølle
•	 	1–3.	trinn:	Korn	og	mølle
•	 	For	8.	trinn:	Minneinnsamlingsprosjektet
•	 	For	vgs.:	Geografi	og	byutvikling
•	 	For	vgs.:	Lokal	industriutvikling
•	 	For	vgs.:	Funkis	i	Moss
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nye formidlingstiltak

•	 	Moss	by-	og	industrimuseum	deltok	i	Østlandsutstillingen	2012,	«Stereo	not	mono»,	i	
samarbeid	med	Galleri	F15	og	Kirkeparken	vgs.	Formidlerne	fra	Galleri	F15	og	fra	Moss	by-	
og industrimuseum laget et formidlingstilbud til elevene på programfaget trykk og foto. 
Elevene	fikk	i	oppgave	å	lage	portretter	av	byen	Moss,	en	installasjon	som	ble	vist	på	Galleri	
F15 og i museet. I tillegg ble et av verkene i Østlandsutstillingen utstilt i museets lokaler.

Halden historiske Samlinger
den kulturelle skolesekken / delta fredriksten 2012

•	 	Vel	4200	skoleelever	fra	hele	Østfold	besøker	Fredriksten	to	uker	i	august/september.	HhS	
bidrar til prosjektet med eget betjent undervisningsopplegg i museene, noe de fleste klas-
sene benytter. Nytt av året var en post med informasjon om museets arbeid med gjenstan-
der og digital formidling.

•	 	Museet	inviterer	og	tilbyr	i	august/september	fri	omvisning	på	Rød	Herregård	for	barneha-
ger	og	skoleklasser	fra	Halden.	Grunnet	mangel	på	guider	ble	dette	ikke	gjennomført	i	2012.

digitale formidlingsProsjekter

•	 	Det	er	laget	en	digital	fortelling	om	en	båndopptaker	fra	Tandberg	Radio,	med	proviniens	
Halden.	Giver	var	med	og	fortalte.

•	 	Reisendekartet	(se	omtale	under	eget	kapittel).

nye formidlingstiltak

•	 	Omvisninger	i	sommerhalvåret	i	Fredrikshalds	Teater.	Tilbudet	ble	etablert	i	samarbeid	
med Halden Turist, som også støttet tiltaket økonomiskt. Elever fra Kulturskolen bidro med 
underholdning.

•	 	Konservatorskolen,	et	internasjonalt	samarbeid	om	en	sommerskole	for	konsevatorstu-
denter, og HhS holdt åpen dag i Kulissemagasinet, kombinert med omvisninger i Fredriks-
halds Teater.

•	 	Restaureringen	av	kulissene	formidles	via	blogg	og	nettsider.
•	 	Student-TV	fra	UiO	laget	reportasje	fra	Fredrikshalds	Teater	og	arbeidet	med	kulissene.
•	 	Omvisninger	i	arkivet.
•	 	Rød	Herregård	har	gjennomført	sju	arrangementer	med	foredrag	og	konserter.
•	 	Filmprosjekt	på	Rød	Herregård	med	tema	om	stedet	og	familiehistorien.
•	 	Bak	kulissene.	Åpne	dager	i	inntaksrommet	i	Øvre	magasin	i	festningen,	for	å	formidle	

arbeidet med samlingene.

Fredrikstad Museum
•	 	Museet	tilbyr	skolesekk	til	5.	klasse	(opplegg	i	Gamlebyen	og	på	museet)	samt	undervis-

ningsopplegg til 6. klasse på Elingaard. (Kommunen har strøket tilbudet til 3. klassetrinn 
pga. økonomi.)

•	 	De	dramatiserte	omvisningene	på	Elingaard	herregård	har	vært	populære	i	sommer.	Mange	
av visningene samlet over 30 personer. Det har også vært gjennomført dramatiserte 
omvisninger på Tøihuset.

•	 	Skoleopplegget	på	Elingaard	har	etter	sommeren	blitt	redusert	til	å	gjelde	bare	6.	klasse.	
Pedagogisk senter har omdisponert sine ressurser, slik at ikke 3. klasse lenger besøker 
Elingaard. På Tøihuset er det 5.-klassene i Fredrikstad som besøker museet gjennom Den 
kulturelle skolesekken. I tillegg deltok peronalet i to dager på et prøveprosjekt om gamle 
håndverkstradisjoner gjennom Den kulturelle skolesekken og FLID-prosjektet.

•	 	Fotballmuseet	har	høsten	2012	tatt	seg	opp	som	et	besøksmål	for	barnebursdager.
•	 	Museets	aktivitetsrom	«Arsenalet»	har	blitt	tatt	godt	imot	av	barn	som	ønsker	å	lafte,	

prege mynt, sy skinnpung, lage hoppetau, heise seg i talja eller tegne.
•	 	Museet	har	vært	samarbeidspartner	med	Turistkontoret	på	aktiviteten	«Dyra	i	byen.	

Museet var siste post med premieutdeling. Museet viser også utstillingen «Dyra i byen», 
hvor barna får anledning til å løse rebus.
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Barnas museumsstafett
Barnas museumsstafett ble arrangert i 2012 på alle de 8 avdelingene i perioden 27. mai til 
26. august. Flere avdelinger hadde nye aktiviteter i år. Målet for 2012 var å gi 5.000 barn pass, 
slik at de hadde mulighet til å være med på aktiviteter og eventuelt motta premier. Dessverre 
nådde vi ikke dette målet. Evalueringen av årets stafett viste at vi delte ut ca. 3.000 pass, 
61 premier for tre besøk og 11 premier for 8 besøk. 6.278 barn var på museene i perioden. 

ARRANGEMENTER

Alle museumsavdelingene har større, årlige arrangementer.

Borgarsyssel Museum
•	 	Påskeverksted	med	påskeharens	rebus	i	friluftsmuseet	1.	april	i	samarbeid	med	Sarpsborg	

Husflidslag og Østfold Husflidslag.
•	 	«Smaalensmarken»	ble	arrangert	2.	og	3.	juni	og	oppnådde	besøksrekord	med	3.100	besø-

kende. 
•	 	Den	tradisjonelle	Olsokgudstjenesten	29.	juli	ble	avholdt	i	ruinen	etter	St.	Nikolas-kirken.	I	

tillegg var det anlagt vikingleir i ruinparken, hvor publikum kunne delta i ulike vikingaktiviteter. 
•	 	«Olav	den	heldige»,	et	skuespill	for	små	og	store	barn,	spilt	i	Olavskapellet	i	august	(arran-

gør Olavsdagene).
•	 	«Barnas	dag»,	30.	september,	ble	for	første	gang	arrangert	i	samarbeid	med	Borg	speider-

gruppe. Barn og voksne fra speidergruppa sto for forskjellige barneaktiviteter i frilufts-
museet.

Folkenborg museum 
•	 	Folkenborg	museum	arrangerte	også	i	2011	«Folkenborgdagen»	for	6.	klasse	fra	skolene	

i Eidsberg kommune. Museet arrangerer også førjulsarrangement og «Barn og dyr» på 
høsten.

•	 	Levendegjøring:	For	femte	året	på	rad	gjennomførte	museet	levendegjøringsprosjektet	
«Daglig liv for 100 år siden». En liten familie «bebor» et av husene, lager mat, steller dyr og 
henter inn råvarer fra egen grønnsakshage og egg fra hønen. De ansatte på museet deltar 
bl.a. med onnearbeid med hest. 

Kystmuseet Hvaler
•	 	Åpent	museum:	Det	ble	arrangert	ti	Åpent	museum,	seks	kvelder	med	foredrag	og	fire	med	

kulturhistoriske vandringer. Temaene var:
 –  Om restaureringen av D/S «Hvaler». Ved restaureringsarbeidets leder Ottar Blekken og 

folk fra arbeidsgruppa.
	 –	 Historien	om	Hvaler-tunellen.	Foredrag	ved	rådmann	Torleif	Gjellebæk.
 –  Akerøy fort. Foredrag ved prosjektleder Nils Erik Saugstad.
	 –	 Kystlyngheiene	på	Hvaler.	Kulturhistorisk	vandring	med	naturveileder	Grethe	Hillersøy.
 –  1. mai-feiringa 1912. Foredrag ved fagkonsulent Kathrine Sandstrøm.
 – Nordre Sandøy. Kulturhistorisk vandring med Ottar Blekken.
 – Botneveten og Stafsengen. Kulturhistorisk vandring med Kjell Bothne.
 –  Natur- og kulturhistorie på Spjærøy. Kulturhistorisk vandring med Paul Henriksen og 

Kathrine Sandstrøm.
	 –	 	Leander	Olsen	–	en	skötsam	stenhoggerformann	i	grenseland.	Foredrag	ved	historiker	

Ida-Anette Holm Hansen.
 –  Sjøens kvinner. Foredrag ved lektor og historiker Elisabeth Lønnå.
•	 	Andre	arr.:	Kystmuseet	har	vanligvis	hatt	tre	større	arrangementer	i	året:	Bygdedagen,	
Barnas	dag	og	Julemarkedet,	det	første	og	siste	i	samarbeid	med	Hvaler	Kulturvern-
forening. Museet har tidligere også hatt påskearrangement for barn, men avlyste i 2012 
påskearrangementene og Barnas dag pga. ressursmangel. 

 – Bygdedagen ble arrangert pinseaften 26. mai med ca. 300 deltagere.
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	 –	 Julemarkedet	ble	avholdt	lørdag	8.	desember	med	ca.	900	deltagere.
 –  I tillegg holdt museet sammen med Hvaler kommune et folkemøte mandag 22. mai på 

Rådhuset på Skjærhalden, med åpen diskusjon om ideer til feiring av stemmerettsjubi-
leet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014.

Haldenvassdragets Kanalmuseum
•	 	Haldenvassdragets	Kanalmuseum	samarbeider	med	venneforeningen	om	kulturkvelder,	

Slusefestivalen i juni og en årlig julemesse i desember. Museet samarbeider også med ulike 
aktører om «Lørdag i slusene» hele sommeren og «Kanallekene» i august.

•	 	Det	ble	arrangert	kurs	om	istidskreps	i	september.	Målgruppen	var	primært	forskere	og	
personer som jobber innen naturforvaltning i fylkeskommuner/kommuner. Deltakerne 
fikk en grundig innføring om ulike arter av istidskreps, deres utbredelse og miljøkrav av 
foredragsholder	Björn	Kinsten	fra	Sverige,	som	er	Skandinavias	fremste	ekspert	på	denne	
interessante dyregruppen.

•	 	Sammen	med	fotohistorisk	foreninget	ble	det	i	mars	arrangert	kulturaften	på	Ørje	Brug	om	
gamle husmannsplasser i Marker. Det ble også arrangert temakveld med Knut Eng, som i sin 
tid startet metallstøperi i Ørje Brug og utviklet bedriften NorMetall AS.

Fredrikstad Museum
•	 	Det	har	i	2012	vært	45	arrangementer	ved	museet,	enten	i	egen	regi	eller	som	museet	har	

vært deltagende i. Blant annet
 –  tirsdagskvelder på Fotballmuseet med foredrag
	 –	 		foredrag	på	Tøihuset,	Kafe	Galeien	og	Elingaard	Herregård
 –  Elingaards Litterære Salonger
 –  Barnas dag på Isegran med ny besøksrekord
	 –	 	Jul	på	Herregården
 –  arrangert omvisninger i nye utstillinger

Halden historiske Samlinger
•	 	Julemarked	Fredriksten	festning.	Åpne	utstillinger	og	bakeriet	i	drift.	
•	 	Kulturfest	på	Rød	Herregård.	Utstillinger,	utekonserter,	teater	i	parken	og	to	konserter	i	

ballsalen. Samarbeid med Halden kulturskole.
•	 	I	Fredrikshalds	Teater	er	det	gjennomført	31	forestillinger,	22	prøver,	11	konserter,	9	møter	

og 8 omvisninger i 2012. I alt 7.578 gjester.
•	 	Omvisninger	i	Kulissemagasinet	under	Kulturnatt	i	Halden.

Moss by- og industrimuseum
•	 	Strikkekafé	i	vinterferie.
•	 	Moss	Dagblad	–	typografi	og	trykking.	Finn	Olaf	Nilsen	og	Bjørn	Wisth.
•	 	Påskeharen	har	gjemt	egg	i	museet.
•	 	Seljefløytespikking	for	barn.
•	 	Byvandring	«Moss	1937»	på	Skarmyra	ved	Camilla	Gjendem.
•	 	Mossefossens	dag	–	Christian	Fredriksdagene.
•	 	Kulturminnedagen,	Øvre	Torg,	i	samarbeid	med	Moss	Historielag.
•	 	«Kapteinssida	og	matrossida»,	foredrag	ved	Odd	Are	Berkaak,	i	samarbeid	med	Punkt	Ø	og	

Stereo Not Mono.
•	 	«Eplekjekt»	i	høstferien.
•	 	Avduking	av	industriskulptur	nr.	3,	Trykklufttank	fra	Moss	Verft,	ved	Tage	Pettersen.
•	 	«Kjøkkentøy	i	100»,	foredrag	ved	Kjetil	Fallan.	Lansering	av	IloVan-samlingen	på	Digitalt	

Museum.
•	 	«Fløyelsmykt	og	leskende.	Om	øl,	akevitt,	konjakk	og	sjokolade	i	Moss».	Mosseølets	Venner,	

Morsa 1833, herreklubben Martin Å. Dragelade.
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NyE UTSTILLINGER

Borgarsyssel Museum
•	 	«4	brudekjoler	–	4	generasjoner»	i	Olavskapellet:	Utstillingen	var	et	samarbeid	mellom	
eieren	av	kjolene,	Kari	Gro	Wiik,	og	museet.	Tre	av	brudekjolene	hadde	tilknytning	til	
Østfold, og den eldste hadde 100-årsdag 28. juni 2012. Utstillingen ble vist i sommerseson-
gen og på Barnas dag 31. september.

•	 	Torbjørn	Egners	tablåer:	I	1939	feiret	Sarpsborg	at	det	var	hundre	år	siden	byen	hadde	fått	
tilbake sin bystatus. Til byjubileet laget Torbjørn Egner en rekke tablåer til den nye utstil-
lingshallen Olavsgalleriet på Borgarsyssel museum. Tablåene forteller byens historie fra 
Borg ble grunnlagt av Olav den hellige til den moderne industribyen vokste frem. I forbin-
delse med markeringen av at det i 2012 var 100 år siden Torbjørn Egners fødsel, ble tablåene 
profesjonelt avfotografert slik at bildene kan bli publisert i en egen nettutstilling. 

om utstillingsvirksomheten for Øvrig

•	 	Olavsgalleriet	ble	stengt	for	publikum	i	forbindelse	med	den	kommende	ombygging	ved	
museet. Bygningen blir nå benyttet som lager og skal senere rives i forbindelse med nytt 
formidlingsbygg. Plasseringen av de verdifulle tablåene Egner laget, er ikke bestemt ennå. 

•	 	Den	arkeologiske	utstillingen	«Spor	i	tiden»	ble	digitalisert	slik	at	den	kan	tilgjengelig-
gjøres på nettet. Folkekunstutstillingen i Østfoldgalleriet ble fotodokumentert før den ble 
demontert, og innholdet gir grunnlag for formidling på digitale flater. 

Moss by- og industrimuseum
•	 	Moss	Dagblad	100	år:	Vi	ringer	paa	–	og	træder	ind!	10.	02.
•	 	Papirarbeiderne	–	en	fotoutstilling	fra	Peterson	Paper,	ved	Lasse	H.	Hansen.	17.06.
•	 	Stereo	not	Mono,	installasjon	og	formidlingsprosjekt,	i	samarbeid	med	Punkt	Ø.
•	 	MS	«Hadsel»	–	fra	tegnebord	til	tang	og	tare,	inkl.	båtverksted	for	barn.	02.12.

Fredrikstad Museum
•	 	Det	uryddede	bord	(kunstutstilling).
•	 	Nyervervelser	(kunstutstilling).
•	 	Kaffe,	te	&	sjokolade.
•	 	Si	det	med	blomster	(om	Hannestad	gartneri).
•	 	Dyra	i	by’n.
•	 	Mitt	barndoms	pikerom	(50-tallet	belyst	gjennom	utlån	fra	Venneforeningen).
•	 	40-års	jubileumsutstilling	for	den	1.	Norske	Internasjonale	Grafikkbiennale.

For øvrig har formidlingsavdelingen laget pressemeldinger, invitasjoner, plakater, forhåndsom-
tale, annonser og lagt ut på nettsider til alle arrangementene våre.

Halden historiske Samlinger
•	 	Utvidet	åpningstiden	i	festningen	ved	ny	utstilling	i	vinterferien.	Tema	«Vinter	i	Halden»,	i	

samarbeid med skiforeningen. Foredrag. 
•	 	To	vandreutstillinger	med	taterne	/	de	reisende	som	tema.
•	 	Kulissemagasinet	–	utstilling	og	formidling	av	konserveringsarbeidet	av	teaterkulissene.
•	 	Galleri	Rød	Herregård	har	hatt	13	skiftende	utstillinger.	

Folkenborg museum
Museet har i 2012 arrangert fire kunstutstillinger med svært godt besøk. Museet har på en 
vellykket måte fungert som galleri for skiftende utstillinger. Utstillingene er som følger:
•	 	Separatutstilling	med	«90	arbeider	av	Reidar	Aulie»	(største	Aulie-utstilling	noen	gang).	

Supplert med to foredragskvelder om kunstneren.
•	 	Salgsutstilling	med	Ana	Louisa	Rebora.
•	 	Fotoutstilling	med	arbeider	av	Espen	Tveit:	Endringer	i	Mysen	de	siste	30	år.
•	 	Salgsutstilling	med	Marianne	R.	Mysen:	Småfugler.
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•	 	Videre	har	museet	vist	vandreutstillingen	«Tilbakeblikk»,	om	endringer	i	det	norske	land-
skapet gjennom 100 år.

Haldenvassdragets Kanalmuseum
•	 	Museet	har	ferdigstilt	en	utstilling	om	edelkreps.	Den	nye	utstillingen	heter	«Stopp	pesten!	
Redd	edelkrepsen!»	og	er	finansiert	av	Direktoratet	for	naturforvaltning.	Utstillingen	
handler om krepsepesten som gjennom verten signalkreps nå truer med å utrydde edel-
krepsen fra Haldenvassdraget. Utstillingen er et ledd i revitaliseringen av en eldre basisut-
stilling.

Kystmuseet Hvaler
•	 	Hvalerprofiler	–	en	fotoutstilling,	var	sommerens	utstilling	på	Kystmuseet.	Bildene	var	tatt	

av den lokale amatørfotografen Odd Magne Ulvund, og utstillingen ble produsert av ham 
sammen med Kathrine Sandstrøm fra Kystmuseet.

•	 	Jula	ombord	–	en	utstilling	om	sjøfolkas	julefeiring,	bygget	på	hvalersjømenns	erfaringer.	
Utstillingen var en plakatutstilling produsert av fagkonsulent Kathrine Sandstrøm og laget 
til	Julemarkedet	2012.	Det	ble	også	laget	en	mindre	nettutstilling	publisert	på	hjemmesi-
dene.

BESØKSTALL

Østfoldmuseene hadde til sammen 91.551 besøkende i 2012. Det er en oppgang på 3,52 prosent 
fra 2011, noe som ligger over målsettingen for 2012 om en økning på 2 prosent. For de avdelin-
gene som har hatt nedgang, skyldes det i hovedsak ekstraordinære tiltak. På Borgarsyssel 
Museum har forberedelsene til ombyggingen medført at flere arrangementer i høst ble 
innstilt. Det er beregnet at dette innebærer ca. 2.000 færre besøkende. Kanalmuseet har 
vært uten ordinær bemanning i tre måneder i høst og dermed hatt lavere aktivitet enn ellers. 
Oppgangen på Folkenborg museum skriver seg fra den nye utstillingsvirksomheten, som har 
blitt veldig populær og har gitt godt besøkte arrangementer for museet.

besØkene fordeler seg PÅ avdelingene som fØlger: 

BESØKSTALL 2009 2010 2011 2012
BORGARSYSSEL	MUSEUM 20.558 27.094 15.387 14.090
FOLKENBORG	MUSEUM	 2.824 2.935 3.605 5.029
HALDENVASSDRAGETS	
KANALMUSEUM

13.296 8.842 8.742 8.369

KYSTMUSEET HVALER 3.409 4.183 4.131 4.242
MOSS	BY-	OG	INDUSTRI-
MUSEUM

7.682 8.539 5.173 5.700

HALDEN HISTORISKE 
SAMLINGER

28.783 27.180 27.997 30.619

FREDRIKSTAD MUSEUM 30.520 24.846 21.955 21.489
STOREDAL 2.915 1.960
ØSTFOLD FYLKES  
BILLEDARKIV

53

FELLESMAGASINET	
TROLLULL

53

TIL SAMMEN 107.072 103.619 76,108 91.551
DIFFERANSE
2011–2012

-3453
= 3,2 % nedgang

35.792
= 33 % nedgang

3152
= 3,52 % økning

NETTSIDENE 30.000 unike 
brukere

39.785 besøk

30.018 unike 
brukere 

71.876 besøk, en 
økning på 80,5 %

43.269 unike 
brukere

49 % økning

Avdelingene har forskjellig praksis for registrering av besøkende.
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06. Fornyelse
Overordnet mål
Gjennom	faglig	utvikling,	profesjonalisering	og	aktiv	involvering	av	publikum	skal	Østfoldmu-
seene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet.

Tiltak
•	 	Systematisere	evaluerings-	og	læringssystemer	gjennom
 –  å utarbeide prosedyre som sikrer de ulike fasene i en evalueringsprosess (kartlegge, 

analysere, diskutere og iverksette korrigerende tiltak)
 –  å bruke evalueringssystemer både på felles aktiviteter i organisasjonen og på avdelingsnivå
•	 	Profesjonalisere	Østfoldmuseenes	rolle	som	arena	og	vertskap	ut	fra	museumsfaglige	

hensyn og et ønske om å åpne Østfoldmuseene for et mangfold av aktiviteter og brukere.
•	 	Tydeliggjøre	fagfeltet	til	museumspedagogene	ved	å	avgrense	bredden	av	oppgaver	og	

delegere verts-, programmerings- og markedsføringsoppgaver til andre funksjoner.
•	 	Være	en	pådriver	i	utviklingen	av	digital	forvaltning	og	formidling.
•	 	Utrede	mulighetene	for	å	kunne	tilby	Wifi-løsninger	for	å	gi	til	våre	brukere	gratis	tilgang	til	

nettbasert formidling på alle avdelinger.
•	 	Utvikle	felles	visuell	profil	og	markedsføring	av	digitale	formidlingstilbud.

ØSTFOLDMUSEENES DIGITALE SATSNING

Strategimål 
•	 	Østfoldmuseene	skal	være	ledende	innen	satsning	på	sosiale	medier	blant	museer	i	Norge.
•	 	Østfoldmuseenes	nettsider	skal	utvikles	og	fylles	med	innhold	sammen	med	publikum	

og bør i større grad handle om dem. Museums- og historieinteresserte brukere skal være 
med å gi nettsidene våre et innhold som de synes er viktig. Ved å ta i bruk sosiale medier i 
det omfanget Østfoldmuseene har gjort, har vi tatt skrittet ut mot publikum og invitert til 
brukermedvirkning og dialog. 

Østfoldmuseene har i 2012 blitt invitert til å holde foredrag på ulike konferanser og samlinger i 
Norge om sin satsing på sosiale og digitale medier. Bl.a. har vi deltatt med innlegg på følgende 
konferanser: VIRKE Reisenettverk, Nasjonalmuseet i Oslo, Rockheim i Trondheim, «APPetitt 
på mobile teknologier», et seminar for museene i regi av Norsk Kulturråd, og på et intern-
seminar i regi av Østfold fylkesbibliotek. Østfoldmuseene har også bidratt til å arrangere 
Wikipedia-kurs	i	Østfold,	der	flere	ansatte	deltok.	

Redaksjonen for nettsider og sosiale medier består av Espen Nordenhaug (nettredaktør), Hilde 
Marthinsen	og	Gunn	Mona	Ekornes	(ansvarlig	redaktør).
 
Nettsider og innholdsproduksjon
Antall besøk totalt på nettsidene har økt betydelig, og en av årsakene er den tette koblingen 
mellom nettsidene og sosiale medier. Tallene er som følger:
•	 	Facebook:	1.154	følgere/likere.	
•	 	Twitter:	267	følgere	(mot	145	i	2011).	
•	 	YouTube:	93	filmer,	som	pr	11.2	har	blitt	spilt	av	14.678	ganger.
•	 	På	Instagram	(nyeste	SoMe-kanalen)	er	det	bare	lagt	ut	23	bilder,	men	vi	har	70	følgere.

Over 20 ansatte i Østfoldmuseene publiserer jevnlig innhold på nettsidene, og i 2012 har publi-
kum kommentert ulike nettsaker ca. 50 ganger.
 
Blogger
Bloggen reisendekartet.no er den bloggen som har fungert best i 2012, da den oppdateres med 
innlegg ukentlig. Det ble også lansert to andre blogger i 2011, Kystkulturbloggen og Herre-
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gårdsnettverket, men disse er under avvikling på grunn av endringer i personale og mangel på 
oppfølging.

Mobilformidling
Østfoldmuseene har tatt i bruk mobilformidling aktivt på to avdelinger. Publikum kan her 
skanne QR-koder (Quick Respons-koder) med sine mobiltelefoner og få fortalt en digital 
historie (film) om det aktuelle området, bygningen e.l.
•  borgarsyssel museum: 7 aksesspunkter med multimedialt innhold rundt om på museets 

område. Antall unike brukere registrert i juli måned var 120.
•	 	isegran – fredrikstad museum (friluftsområde, orologstasjon og fort): 5 aksesspunkter 

med multimedialt innhold samt eget opplegg for skolelever. Ble lansert i juli 2012 og 258 
unike brukere er registrert.

 
Den tekniske løsningen og innholdet i mobilformidlingen til Østfoldmuseene ble behørig 
omtalt i en tresiders reportasje i Museumsnytt 4/2012.
 
Østfoldmuseene	har	også	lansert	en	beta-versjon	av	en	web-applikasjon	som	publikum	kan	
laste ned fra våre nettsider til mobiltelefonene sine (både iPhones og Androide Smartphones 
kan bruke den). Med appen kan brukerne lese om våre største museumsavdelinger og hele 
«Hva skjer»–kalenderen. Mer innhold er under utvikling. 

Digitalt fortalt og Østfoldmuseene
Pr. idag har vi lagt inn 27 digitale fortellinger på den nasjonale nettsiden «Digitalt fortalt». Det 
er i stor grad elever som utvikler innholdet (digitale fortellinger) sammen med noen av våre 
museumsavdelinger. I 2012 var det spesielt Kystmuseet Hvaler og Moss by- og industrimuseum 
som sammen ulike skoler fra fylket bidro med nye fortellinger.

FELLES REKRUTTERING OG OPPLæRING AV SOMMERVERTER

Rekruttering av sommerverter foregår sentralt. Ansvarlig er personalsjefen. Vi har de siste 
årene rekruttert mange dyktige medarbeidere som sommerverter. Mange kommer tilbake år 
etter år. Administrasjonen i Østfoldmuseene evaluerer hvert år sommersesongen ved at alle 
våre engasjerte sommerverter blir bedt om å fylle ut et spørreskjema. Dette gir oss verdifulle 
tilbakemeldinger på hvilke forbedringstiltak som må iverksettes for å gi publikum en god 
opplevelse når de besøker museene våre i sommersesongen, og hva som skal til for at som-
mervertene skal kunne gjøre en god jobb. I 2012 la vi opp til tredagers obligatorisk opplæring, 
hvorav	én	dag	var	fellesopplæring	inkludert	et	førstehjelpskurs.	De	to	andre	dagene	var	viet	
individuell opplæring på den avdelingen de skulle jobbe. Det ble også arrangert en bussrundtur 
til noen av avdelingene for at vertene skulle bli kjent med øvrige deler av museet. 

INSPIRIA, ScIENcE cENTER, ØSTFOLD

Det nye vitensenteret i Østfold, Inspiria, åpnet i august 2011. Østfoldmuseene la ned mye 
arbeide med å levere materiell til «kildebordet»i Østfoldrommet. Etter å ha bidratt med et 
stort materiale frem mot åpningen, har samarbeidet blitt redusert. Vi har hatt planer om sam-
arbeid om markedsføringstiltak o.a., men organisasjonsendringer både på Science Centeret og 
i Østfoldmuseene har ført til at dette ikke har vært prioriterte oppgaver i 2012. Vi leverte fem 
nye digitale historier til Kildebordet i 2012. Vi har imidlertid planer om å etablere ett tettere 
samarbeid for 2013.
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MARKEDSFØRINGSARBEID

Markedsstrategi  Østfoldmuseene 2012
•	 	Egne	nettsider:  www.ostfoldmuseene.no
•	 	Sosiale	medier:	Facebook,	YouTube,	Twitter, 	Flickr,	Instagram
•	 	Telefonkataloger	og	søkbare	databaser	(kun	internett)
•	 	En	del	utvalgte	kataloger,	lister	og	nettsteder	(i	stor	grad	mot	turisme)
•	 	Annonser	i	lokalaviser
•	 	Plakater
•	 	Brosjyrer	som	sendes/deles	ut	på	hver	av	avdelingene	og	på	turistkontorene
•	 	Aktivitetskalender	–	trykksak,	kun	ved	Fredrikstad	museum	i	tilknytning	til	Interreg-

prosjektet IKON.

Dette er en god mediemix.  Med noen få justeringer og noen tilleggskanaler mener vi at Øst-
foldmuseene når sitt publikum. Det som bør vurderes og gjennomgås, er om disse aktivitetene 
planlegges i god nok tid til å få medieomtale, hvordan annonsene er utformet og hvordan det 
tekstlige innholdet presenteres.
 
Østfoldmuseenes overordnede markedsmål for 2012 var 
•	 å		øke	antall	besøkende	ved	museumsavdelingene	med	2	prosent	i	2012	(og	5	prosent	i	2013)
•	 	å	øke	antall	unike	besøkende	på	nettsidene	med	10	prosent
•	 	å	få	totalt	1200	likere/venner	av	Østfoldmuseene	på	Facebook	innen	utgangen	av	2012
 
Resultater for markedsføringsarbeidet i 2012
Østfoldmuseene økte antall besøkende med 3,52 prosent og nådde derved målet på 2 prosent 
besøksøkning for alle avdelinger. Størst økning var besøkstallet på Folkenborg museum, med 
nesten 40 prosent.

trafikken (unike brukere) PÅ nettsidene har Økt med 49 Prosent, fra 29.051 i 2011 til 
43.269 i 2012. Økningen skyldes utstrakt bruk av Facebook med linker rett til saker på nettsi-
dene. Nettsidene har også vært godt oppdatert, med mange ulike saker fra alle avdelingene.

Økt innhold til digitalt museum (nasjonal database). Sammen med Østfold fylkes 
billed arkivs bilder er det nå registrert 11.294 objekter, dvs. søkbare bilder av gjenstander og 
foto fra samlingene, på DigitaltMuseum. Dette gir økt trafikk på nettsidene.

Økt antall radio-, tv- og redaksjonelle oPPslag i aviser i 2012. Det var langt flere 
innslag i radio og TV og flere redaksjonelle oppslag i lokalavisene enn noen gang tidligere, noe 
som har medført økt interesse for museene. (NRK Østfold har vår nettside og «Hva skjer», vår 
aktivitetskalender, som fast innslag på sine redaksjonsmøter.) 

Reduserte antall trykksaker
I 2012 ble det bare trykket opp flere av de samme brosjyrene som vi laget for 2011, til de 
avdelingene som ikke hadde flere igjen. Fire avdelinger fikk engelskspråklig utgave. De trykte 
aktivitetskalenderne til Fredrikstad Museum ble droppet 2. halvår 2012. Vi har lagt ned mer 
arbeid og oppmerksomhet på å øke innholdet på nettet.

Gjennomføring av prøveprosjektet «Signaturopplevelser»
Det ble utviklet to guidede bussturer, en «Herregårdstur» og en «Arbeideropplevelsestur». 
Turene ble arrangert på søndager og kunne bookes gjennom VisitOslofjord.no og ostfoldmu-
seene.no. To av seks turer ble gjennomført, de øvrige ble avlyst pga. manglende påmelding. 
Opplegget var ressurskrevende og vil ikke bli videreført i 2013.

Egenproduksjon av nettjulekalender
Dette prosjektet vakte stor redaksjonell oppmerksomhet og fikk god oppslutning fra publi-



kum.	Østfoldmuseene	engasjerte	skuespiller	Erik-André	Hvidsten	til	å	presentere	ulike	
førjulstemaer. Tekstene var skrevet av Østfoldmuseets egne ansatte. Hele opplegget ble 
filmet	og	produsert	av	Espen	Nordenhaug	og	Hilde	Marthinsen.	Julekalenderen	ble	distribuert	
til publikum via nettsidene, Facebook og YouTube. Opptelling viser 770 sidevisninger og over 
100 likere av nettsiden. NRK Østfold radio laget seks radioinnslag med utgangspunkt i våre 
førjulshistorier. Disse ble sendt uken før jul og i romjulen. Stoffet ble ikke sendt bare i Østfold, 
men var tilgjengelig for bruk for distriktsredaksjonene i hele landet.

NASjONALE OG NORDISKE NETTVERK

Alle avdelingene er engasjert i et eller flere av de nasjonale nettverkene, samt i et par nordiske 
nettverk. Nettverkene har utviklet seg til å bli viktige fagarenaer for museumsansatte. Øst-
foldmusene ved Fredrikstad Museum leder Herregårdsnettverket og avdelingsdirektøren ved 
Borgarsyssel Museum deltar i rekrutteringsprogramstyret for mangfoldsnettverket. Arbeidet 
vil bli videreutviklet, og Østfoldmuseene er innstilt på å påta seg oppdrag for nettverkene 
fremover. Østfoldmuseenes avdelinger deltar i følgende nasjonale/nordiske nettverk: 

•	 	Nasjonalt	museumsnettverk	for	minoriteter	og	kulturelt	mangfold	–	Moss	by-	og	industri-
museum / Borgarsyssel Museum.

•	 	Nettverk	for	arbeiderkultur	–	Moss	by-	og	industrimuseum	/	Borgarsyssel	Museum.
•	 	Nettverk	for	industri-	og	teknologihistorie	–	Moss	by-	og	industrimuseum.
•	 	Nettverk	for	magasin	og	bevaring	–	Museumstjenesten.
•	 	Skognettverket	–	Haldenvassdragets	Kanalmuseum.
•	 	Nasjonalt	nettverk	for	bevaring	og	formidling	av	kulturhistorisk	fotografi	–	Østfold	fylkes	
billedarkiv.	Leder	det	nasjonale	prosjektet	«Widerøes	skråfoto	tilbake	til	folket».

•	 	Nettverk	for	kystkultur	–	Kystmuseet	Hvaler.
•	 Nettverksansvarlig	på	nasjonalt	nivå	for		Herregårdsnettverket	er	Fredrikstad	Museum.
•	 	Europeisk	teaternettverk	–	Halden	historiske	Samlinger.
•	 	Folkenborg	museum	deltar	også	i	«Landbrugspuljen»,	det	danske	nettverket	for	landbruks-

museer.

KULTURELT MANGFOLD

Delmål (fra strategiplanen)
•	 Østfoldmuseene	skal	by	alle	på	kunnskap	og	opplevelser,	basert	på	våre	samlinger	og	egen	
 forskning. 
•	 Østfoldmuseene	skal	være	en	dialoginstitusjon	og	spille	en	aktiv	samfunnsrolle.
•	 	Østfoldmuseene	skal	tilrettelegge	for	et	virtuelt	museum	og	slippe	brukerne	til	gjennom	

sosiale medier.
•	 	Østfoldmuseene	skal	være	en	tilgjengelig	institusjon,	hvor	brukerne	våre	medvirker,	påvir-

ker og kjenner seg representert.

Med kulturelt mangfold i museet mener vi at mennesker fra flere generasjoner, på tvers av 
ulike etniske grupper, kjønn og seksuell legning, utdannelse og klassetilhørighet skal kjenne 
seg representert, føle det naturlig å delta og være medskapere til innhold. Østfoldmuseene 
ivaretar dimensjonen kulturelt mangfold gjennom flere tiltak i museets arbeid, men det er 
en utfordring å utvikle og øke mangfoldsarbeidet ytterligere, og 2012 har ikke medført noen 
nysatsing innenfor dette feltet i Østfoldmuseene

Tiltak
Det produseres hele tiden digitale historiefortellinger hvor mange lag av befolkningen involve-
res. Disse formidles gjennom våre nettsider og sosiale medier slik at de når ut til et bredt, nytt 
publikum. 



Vi har søkt etter sommerverter på bred basis og har en bevisst rekrutteringspolitikk som gir alle 
arbeidssøkere en mulighet for engasjement i museene våre. Vi har deltatt i et nasjonalt rekrut-
teringsprosjekt for minoriteter og hatt to hospitanter utplasser ved museene i løpet av 2012.

Vi deltar i et Interreg-prosjekt om tatere. Prosjektet skal kartlegge boplasser og øke kunnska-
pen om de reisendes historie. Museet har en egen blogg, «Reisendekartet», hvor taterne selv 
bidrar. 

Våre planer for 2014-jubileet er bl.a. et samtidsdokumentasjonsprosjekt som skal vise hva 
Østfold er i dag. Prosjektet vil avspeile det kulturelle mangfoldet som finnes i regionen, og 
være et verdifullt bidrag til økt oppmerksomhet om mangfoldsdimensjonen.

ØSTFOLDMUSEENES ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV

Østfoldmuseenes rapportering om immateriell kulturarv knytter seg til definisjonen om 
praksis, fremstillinger, kunnskap, og ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, 
kulturgjenstander og kulturelle rom som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner 
anerkjenner som en del av sin kulturarv.

Muntlig tradisjon
Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum har et omfattende tradisjonsarkiv med intervjuer 
om Østfold-dialekten, håndtverkstradisjoner, boforhold og hverdagsliv. Materialet er samlet 
inn over en 30-årsperiode fra slutten av 1960-årene til slutten av 1990-årene. Materialet er 
delvis skrevet ut. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. De øvrige avdelingene arbeider også med 
innsamling av muntlig dokumentasjon innenfor et bredt temafelt.

Gjennom	prosjektet	Arbeidsarven	har	Moss	by-	og	industrimuseum	satset	på	innsamling	av	
minner fra arbeidslivet. 

Tradisjonelt håndtverk
Avdelingenes formidlingsopplegg innebærer tilbud til publikum/skoleklasser innfor en rekke 
praktiske ferdigheter som stenhugging, flatbrødbaking, smørkinning, lysstøping, repslaging, 
maling av korn, spikking av seljefløyte og papirlaging. 

Østfoldmuseenes planer for markeringen av Stemmerettsjubileet 2013
Det ble i 2010 dannet en arbeidsgruppe i Østfold bestående av representanter fra en rekke 
frivillige organisasjoner som ønsket være med i forberedelsene til markeringen av stemme-
rettsjubileet. Østfoldmuseene har vært representert i gruppen hele tiden. 

gruPPens Planer for markeringen er

•	 en	vandreutstilling	som	vil	gå	Østfold	rundt	i	hele	jubileumsåret	
•	 et	spesialnummer	av	WiWar	om	kvinners	kår	i	Østfold	etter	stemmeretten

Vandreutstillingen	åpner	den	8.	mars	2013	i	Wegenerbrakka	på	Borgarsyssel	Museum.	
Østfoldmuseenes involvering i prosjektet har økt fram mot åpningen. Vi har bidratt med faglig 
bistand til utvikling av selve utstillingen og med å finne bilder. Arbeidsgruppa har søkt og fått 
midler fra blandt annet flere Østfoldkommuner, Østfold fylkeskommune, Barne- og Likestil-
lingsdepartementet og Fritt Ord. 

Østfoldmuseene har som målsetting at jubileet skal markeres på de fleste av våre avdelinger, 
og det er nå bestemt at utstillingen skal vises på Borgarsyssel Museum, Haldenvassdragets 
Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Fredrikstad Museum og på 
Folkenborg museum.  Det planlegges også andre arrangementer, som foredragskvelder og 
andre tiltak knyttet til eksisterende utstillinger.
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Østfoldmuseenes planer for markeringen av grunnlovsjubileet 2014
Østfoldmuseene vil i 2014 formidle historien om hva som skjedde i Østfold i 1814, men samti-
dig trekke linjene fremover til Østfold-samfunnet i 2014. Østfoldmuseene ønsker å utarbeide 
felles planer og koordinere aktivitetene museumsavdelingene imellom, og vi ønsker å samar-
beide med ubemannede museer og historielag.

Planlagte tiltak

•  Østfold fylkes billedarkiv planlegger en nettutstilling som viser utviklingen som har skjedd 
i fylket gjennom 200 år, basert på billedarkivets unike fotosamling. 

•  Fredrikstad Museum vil fokusere på den svenske okkupasjonen av byen fra august 1814 til 
1815. Dette er et tema som er relevant for større deler av søndre Østfold, som likeledes var 
svensk-okkupert til våren 1815. 

•  Moss by- og industrimuseum vil fokusere på Konvensjonsgården, Moss jernverk og samar-
beid med Moss 2014. Byen hadde en helt sentral posisjon i 1814-historien, og det er allerede 
et sterkt fokus på tematikken i Moss. Museet vil åpne en visningsleilighet i Værket.

•  Halden historiske Samlinger vil rette fokus mot statsråd Carsten Tank, som eide og bodde 
på Rød herregård. Tank hadde en helt sentral rolle i forhandlingene sommeren 1814, og som 
landets finansminister – og med nære kontakter til Sverige – var han en av Norges ledende 
personligheter i 1814.

•  Kystmuseet Hvaler ønsker å fokusere på Hvalers rolle i 1814 og særlig gjøre noe rundt den 
optiske kysttelegrafen, kommunikasjonssystemet som var utviklet i krigsårene. Kystmu-
seet starter markeringen allerede 20. mai 2013, datoen da prins Christian Fredrik steg i 
land i Norge for første gang. Dette skjedde på Hvaler. 

•  «Folkenborg museum og reisen til Eidsvoll». Hvordan man reiste i 1814 skal være utgangs-
punktet for en utstilling og formidling på Folkenborg museum i 2014.

For å utvikle planene har Østfoldmuseene fått midler til et forprosjekt, «Østfoldmuseene i 
2014», fra Østfold fylkeskommune. Tor Ulsnæs leder dette arbeidet fra 01.01.2013

Kystkultur
Østfoldmuseene har vedtatt å prioritere arbeidet med kystkultur og opprettet derfor en 
stilling som Kystkonservator fra 2010. Kystkonservatoren sa opp sin stilling våren 2012, og 
stillingen ble stående ubesatt til Morten Skadsem tiltrådte i 60 prosent fra 1. august 2012. Den 
resterende stillingsressursen er tillagt Maritime Center Fredrikstad AS i perioden frem til 
«Tall Ships race» i juni 2014. Arbeidet og oppgavene som tilligger kystkonservatorstillingen er 
nedfelt i den nylig utarbeidede Kystkulturplanen for Østfoldmuseene. En av hovedoppgavene 
er å ferdigstille en fartøyvernplan. En annen oppgave blir å arbeide med historien til sjekter 
og snekker langs Østfoldkysten. I desember ble det ved en dendrokronologisk undersøkelse 
klarlagt	at	fartøyet	«Jelsa»,	som	ligger	ved	slippen	på	Isegran,	er	bygget	i	ca.	1743	av	tømmer	
fra Østlandet. Det betyr at vi her har Norges eldste seilende fartøy og et av svært få kjente 
eksempler på østnorsk båtbygging fra 1700-tallet. Det er besluttet å avholde et seminar våren 
2013	for	å	diskutere	strategier	for	framtidig	vern	og	restaurering	av	«Jelsa».

Det er i 2012 nedlagt et omfattende arbeid med å få ryddet opp i forholdene omkring utleie av 
bryggeplasser til antikvariske (eller bevaringsverdige), privateide båter på Isegran.

07. Andre tiltak
MUSEUMSTjENESTEN

Museumstjenesten er opprettet som en fellestjeneste for museene i Østfold, men de ansatte gir 
råd og veiledning til andre kulturhistorisk interesserte så langt kapasiteten rekker. Museumstje-
nesten har to faste stillinger, en teknisk konservator og en kulturhistoriker/konservator.
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Museumstjenestens hovedoppgave etter konsolideringen er å styrke den faglige bistanden til 
museene i Østfold. Museumstjenestens arbeidsområder er knyttet til innsamling og bevaring 
av gjenstander, dokumentasjonsteknikker samt formidling generelt. Tjenestens geografiske 
arbeidsområde er hele Østfold fylke. Museumstjenesten er opptatt av å videreformidle og 
bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter. Museums-
tjenesten kan anbefale metoder og materialbruk innen bygningsvern, veilede innen metoder 
for systematisering og registrering av museale eller andre kulturhistoriske samlinger. 
Museums tjenesten opererer også gjerne som en rådgivende instans ved spørsmål om formid-
lingsmetoder og dokumentasjonsteknikker.

Oversikt, kontroll og tilgang til samlingene 
Oversikten over samlingene blir stadig bedre ved Østfoldmuseenes avdelinger. Endrede 
rutiner for inntak, aksesjonsføring, bedre planlegging av registrering/ordning, samarbeid på 
tvers av avdelingene gjennom ulike arbeidsgrupper, publisering over internett, oppstart med 
innflytting i fellesmagasinet Trollull samt revidering og flytting av samlinger ved flere avdelin-
ger, bidrar til å gi oss oversikt over samlingene og bedre kontroll over hva vi har. 

•  Siri	E.	Gjems	har	i	2012	bidratt	i	registreringsarbeidet	for	flere	avdelinger	i	Østfoldmusene,	
og	Randa	Arntzen	har	utarbeidet	og	lagt	inn	interne	plasseringskoder	for	Moss	by-	og	
industrimuseum.

•  Randa	Arntzen	har	hatt	det	museumsfaglige	ansvaret	i	fylkeskommunens	prosjektgruppe	
som har utviklet og etablert Trollull fellesmagasin. I 2012 avsluttet prosjektet med utvendig 
isolering av bygg C, montering av reolsystem i magasinene og montering av befuktere i 
arbeidsrom. 

•  Museumstjenesten har vært medansvarlig i utarbeidelsen av pilotprosjekt og logistikkplan 
for innflytting i Trollull fellesmagasin.

Konserveringstiltak (Randa Arntzen)
•  Veiledet arkivar og deltatt i muggsanering av angrepet arkivmateriale på Borgarsyssel 

Museum.
•  Har rengjort og tilstandsvurdert Egner-bildene i Olavsgalleriet (Borgarsyssel Museum) i 

forbindelse med nedtaking for fotografering til nettutstilling.
•  Har deltatt i arbeidet med samlingene på Trollull fellesmagasin, bl.a. med liming av Herre-

bøe-fajanse, varmebehandling og rengjøring av gjenstander.

Strategier samlingsforvaltning
Museumstjenestens stab har hatt koordinatorfunksjon for de to områdene innsamling/doku-
mentasjon	(Siri	E.	Gjems)	og	bevaring	(Randa	Arntzen).	

Siri	E.	Gjems	har	jobbet	med	å	øke	både	registreringstallene	i	Primus	og	publiseringstallene	
på DigitaltMuseum gjennom planarbeid og møter i inntakskomiteen, registreringsforum og 
arkivgruppa. Det ble besluttet at Østfoldmuseene skulle operere med klare mål for registre-
ringsarbeidet i 2012. Disse målene er søkt nådd gjennom følgende tiltak:

•  Det ble vedtatt at alle samlingsansvarlige skulle aksesjonsføre inntak og registrere avviste 
gjenstander fortløpende gjennom året. De samlingsansvarlige har meldt inn tallene hvert 
kvartal, og kontrollen over hva vi får inn, begynner å bli god.

•  Konservatorene skulle – i en 100 prosent stilling – registrere minimum 70 gjenstander og 
publisere dem på Digitalt Museum. Arbeidet er fulgt opp i møter i registreringsforum. Selv 
om Østfoldmuseene har publisert mye på Digitalt Museum i 2012, er det flere avdelinger 
som ikke har nådd målet om registrering/publisering av 70 gjenstander.

•  Arkivarene har i 2012 publisert tidligere års ordnede privatarkiver i Arkivportalen. Det 
betyr at publikum lettere kan gjøre seg kjent med hvilke arkiver avdelingene har. Det 
ble satt opp tall for hvor mange hyllemeter hver av arkivarene skulle ordne i 2012. Dette 
arbeidet ble ikke fulgt opp grunnet flytteprosessen ved Borgarsyssel Museum og Halden 
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historiske Samlinger. Arbeidet med arkivene er fulgt opp i arkivgruppemøter. 
•  Det ble ikke satt opp tall for registrering av foto fra museumsavdelingene siden ingen har 

fast personale til å prioritere gjenstander og foto samtidig. ØFB står, i all hovedsak, for 
registreringen og publiseringen av foto i Østfoldmuseene i 2012.

Det ble besluttet å gjennomføre et forsøk med fellesregistreringer for alle konservatorene 
to arbeidsdager i måneden i 10 mnd. av året. Koordinator for innsamling og dokumentasjon 
har koordinert og fulgt opp dette arbeidet. Før sommeren ble en skosamling fra Fredrikstad 
Museum registrert og fotografert. Noe arbeid gjenstår, men prosjektet kan karakteriseres 
som vellykket.

På høsten ble det gjennomført en to måneder lang turnus for å bidra til å tømme og pakke ned 
gjenstander fra Østfoldgalleriet og Magasin 1 på Borgarsyssel Museum. Museumstjenesten 
har utarbeidet arbeidsturnus for team bestående av konservatorgruppa, ansatte ved Borgar-
syssel og Museumstjenesten, samt vært faglig veileder for nedpakkingsmetodikken. Begge 
de nevnte fellesprosjekter har ført til økt kunnskap om samlingsforvaltningsfeltet og til å løse 
oppgaver	som	kan	synes	for	store	for	én	avdeling	å	ta	fatt	på	alene.	

For å bedre lokalitetene for registreringsarbeidet ved Østfoldmuseenes museumsavdelinger 
gjennomførte koordinator for bevaring befaringer i samarbeid med fotograf i ØFB. Nødven-
dige tiltak ble beskrevet, og administrasjonen bevilget midler til oppgradering/nyetablering av 
registreringsrom. Museumstjenesten deltok også i oppmaling av registreringsrom på Kystmu-
seet Hvaler.

For å bedre oppbevaringsforholdene for vintermagasinering av de store og tunge tekstilene i
friluftsmuseene har teknisk konservator anskaffet store plastkasser i godkjent materiale. 
Disse vil bli utprøvd på de aktuelle museumsavdelingene.

Status bygningsvedlikehold (rapport Stokk & Stein)
Randa	Arntzen	har	ledet	Østfoldmuseenes	bygningsgruppe.	Gruppa	har	utarbeidet	en	priori-
tert liste over vedlikeholdstiltak. Lista inneholder følgende tiltak for 2012: 
•  Legge om tak på Bærbystua (Borgarsyssel Museum)
•  Nytt el-anlegg (deljobb) på Elingaard (Fredrikstad Museum) 
•  Stabilisere	svalgang	på	Gutustua	(Folkenborg	museum)
•  Etablere pipe i Emilstua (Kystmuseet)

Samtlige	tiltak	er	gjennomført,	unntatt	arbeidene	på	Gutustua.	Her	ble	arbeidene	forhindret	
av vanskelige arbeidsforhold, forårsaket av mye nedbør.

Om omfanget av innsatsen
Innsatsen på feltet innsamling og dokumentasjon kan sees som tilfredsstillende for 2012, men 
enkelte avdelinger må i større grad innstille seg på endrede rutiner for inntak/aksesjonsføring 
og registrering/publisering av samlingene. Forsøket med fellesregistreringer oppleves som 
særdeles produktivt og vellykket.

Innsatsen på bygningsvedlikehold kan ikke sies å være tilfredsstillende sett i forhold til 
behovet. Store deler av bygningsmassen har ikke akseptabel vedlikeholdsstandard. Enkelte 
store	vedlikeholdstiltak	kan	gjennomføres	i	etapper,	men	flere	tiltak	må	gjøres	i	én	operasjon	
og krever derfor store enkeltbevilgninger for å kunne gjennomføres. De årlige beløpene avsatt 
til vedlikehold av museale bygninger er for lave til å kunne få bygningsmassen opp på aksepta-
bel standard innen rimelig tid.
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ØSTFOLD FyLKES BILLEDARKIV

Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inne-
holder ca. 350.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1980. 
Av disse er ca. 58.000 registrert og tilgjengelig for publikum.

Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold (søkbare), portrettarkiv 
etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon 
av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via 
innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt 
magasin etablert i 2002. Arkivet har 2,5 stillinger.

Forvaltning
•  Fotografier: 2.420 gaver.
•  Registrering i Primus: 1.363 fotografier, til sammen 47.790. 
•  Registrert i Primus: 2.293 kunstverk og gjenstander.
•  Til sammen 50.0083 poster i Primus pr. 31.12.2012.
•  Publisert på Digitalt Museum: 5.700 fotografier, til sammen 10.000 pr. 31. 12. 2012 mot 4.300 

i 2011.
•  Revidere fotobase jevnlig med knytting av bilder: 7.872 fotografier. Registreringsposter 

med bilde er totalt 9.257. Yter råd og veiledning i fotobevaring.

Formidling
•  Har deltatt i diverse bok-, utsmyknings- og utstillingsprosjekt, bl.a. bryllupsutstilling på 

Borgarsyssel Museum, boka Hvalersamfunnets glansdager og Årbok for Borgarsyssel 
Museum.

•  Bidratt med foto til stemmerettsjubileet – nettutstilling Digitalt Museum.
•  Identifisering av flyfoto fra Rakkestad i samarbeid med Rakkestad Avis.
•  Foredrag om Østfoldutstillingen i Skjeberg Rotary og Sarpsborg Rotary.
•  Diverse innlegg på ØMs nettsider og Kulturnett.no.

Fornyelse
•  Deltakelse	i	museumsnettverk,	Fotobevaringsnettverket,	deltakelse	i	Widerøe-prosjektet.	
•  Brukerne enkel tilgang til digitalt innhold og digitale tjenester, økt kontakt med publikum (i 

alt 97 kommentarer via Digitalt Museum).
•  Digitaliseringsprosjekt med Støtte fra Norsk Kulturråd (arkiv): «Fotograf Chr. E. Larsens 

arkiv ut til sarpingene», innvilget 140.000 kroner, gjennomført. Avsluttet høst 2012.
•  Beredskapsgruppe for industrielle kulturminner: Fotodokumentasjon av Petersons siste 

produksjonsdag (foto og film).
•  Dokumentasjon: Borregaard Kolonihage.
•  Forbedring av nettsider for å gjøre dem mer publikumsvennlige.

STOREDAL KULTURSENTER

Storedal Kultursenter er et park- og kulturanlegg som ligger i naturskjønne omgivelser i 
Skjeberg utenfor Sarpsborg. Anlegget er skapt av kunstnere, naturvitenskapsfolk og hage-
arkitekter til et kulturanlegg for opplevelse av natur og kunst for alle mennesker, men spesielt 
lagt til rette for synshemmede. Anlegget består av lydskulpturen «Ode til lyset» av Arnold 
Haukeland med musikk av Arne Nordheim, utendørs amfiteater og studiehage med over 200 
forskjellige planter. Storedal har også et kulturhus med mulighet for leie av lokaler til både 
kurs/møter og selskap

Forvaltning
Råtne gulvplanker og gulvplater i Erlingstua er byttet ut. Erlingstua er et hus i dårlig stand og 
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med uavklart status. Her må snart hele gulvet byttes hvis det i det hele tatt skal kunne brukes 
videre. Hagen har vært godt skjøttet hele sommeren av egen gartner.

Formidling
For å spare penger ble ikke arrangementer som Barnas dag og markering av Olavsdagene 
gjennomført i 2012. Dette har vært en medvirkende årsak til det synkende besøkstallet.
Tilbud til skoleklasser er opprettholdt ved gjennomføringen av arkeologiprosjektet «En reise 
i historien», i regi av Den kulturelle skolesekken. Alle femteklasser i Sarpsborg kommune 
kommer til Storedal og lærer både om Erling Stordahl og hans arbeid – og om historie og 
arkeologi. Etterslep fra høsten 2011 ble tatt igjen i april og mai 2012, og årets versjon for femte-
klassingene ble gjennomført i august og september. 

Storedal fortsatte i 2012 arbeidet med å få oppgradert skiltingen i hagen. Det er nå produsert 
et nytt taktilt kart og nye infotavler som henges ved inngangen. 

storedal hadde sommeren 2012 to kunstutstillinger:

•  Den første var malerier og tegninger av Anne Langsholt Apaydinli (24. juni til 22. juli).
•  Den	andre	var	fotografier	av	Roderick	Ewart,	som	stilte	ut	fotografier	fra	sitt	fødested,	øya	

Islay i de skotske Hebridene. 
•  Hele	sommeren	sto	også	den	japanske	billedhuggeren	Kazuhiro	Nomuras	kunstverker	

utstilt i Erlingstua. Disse verkene har vært utstilt på Storedal flere ganger tidligere.

Barnas museumsstafett gikk med vanlige aktiviteter: en natur- og kultursti i hagen, med 
spørsmål og bilder av Ømus som ledetråder. I tillegg kunne besøkende barn tegne et minne fra 
Storedal og henge opp i utstillingen vår. De kunne få lære nok blindeskrift til å skrive navnet 
sitt, og årets nye aktivitet gikk ut på å bruke hendene til å finne ut av innholdet i en boks. 
Meningen var å la barna sette seg i synshemmedes sted og få økt forståelse for hvordan det er 
å «se med hendene», som mange blinde må.

TATERPROSjEKTET 

Visionen (skrevet av vår svenske prosjektleder, Bodil Andersson)
•  Genom	Den	skandinaviska	resandekartan	synliggörs	ett	dolt	kulturarv.	Kartan	ritas	om	och	

resandekulturen får sin rättmätiga plats i samhället och historien.
•  Vi som ligger bakom «Den skandinaviska resandekartan» är kopplade till Bohusläns 

museum / Västarvet i Sverige och Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger i Norge. 
Vi arbetar med de kulturhistoriska spåren av den nationella minoritetsgruppen resandefol-
ket/romanifolket/taterne i gränstrakterna mellan Sverige och Norge.

Just	nu	jobbar	vi	för	att	förverkliga	«Den	skandinaviska	resandekartan».	Tillsammans	med	
svenska och norska resande ska vi «rita om» kartbilden så att även resandefolkets kulturhisto-
ria blir känd. Vi tycker att allas historia är värd att berätta, och både resande och icke resande 
är välkomna att kontakta oss med information om platser med anknytning till resandefolket.

Samarbetsparter
Projektet samarbetar med fler resandeorganisationer. Landsorganisasjonen for Romani-
folket,	LOR,	Taternes	Landsforening,	TL,	och	Kulturgruppen	för	resandefolket	–	Göteborgs-
regionen har platser i projektets styrgrupp och referensgrupp. I referensgruppen är också 
Glomdalsmuseet	representerat.

Prosjektet har pågått siden 2010 og er inne i en avsluttende fase. Det avsluttes formelt den 
17. april 2013, men er søkt videreført på grunn av de gode resultatene. Prosjektet kartlegger 
taternes kulturhistorie i et bredt samarbeid med taterne selv og er i ferd med å bli et godt 
eksempel på hvordan man på en god måte kan jobbe med minoritetskulturer.
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BEREDSKAPSGRUPPA FOR INDUSTRIDOKUMENTASjON I ØSTFOLD

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold ble formelt etablert etter et vedtak i 
Østfold Museumsråd i 2008. Det ble først dannet en mindre gruppe som tok ansvar for å gjen-
nomføre	et	dagskurs	i	industridokumentasjon	i	august	2008.	Kursleder	var	Gustav	Rossnes	fra	
Riksantikvaren. I kurset inngikk en besiktigelse av Kambo Karosserifabrikk i Moss. 

•  Camilla	Gjendem	ved	Moss	by-	og	industrimuseum	har	ledet	gruppa	fra	2009.	Gruppas	
mandat ble forankret i Østfoldmuseene og hos Fylkeskonservatoren i 2011.

•  Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold består av 10 fagpersoner fra 
Østfoldmuseene samt konservator/antikvar fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskom-
mune. 

Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold fylke. 
Dokumentasjon av mindre industribedrifter og håndverksbedrifter blir overlatt til den enkelte 
avdeling i Østfoldmuseene i samarbeid med nærmiljøet. Beredskapsgruppa kan gi råd og hjelp 
der det er behov for det. Dokumentasjonsarbeidet som Beredskapsgruppa bedriver, er først 
og fremst en «førstehjelpsdokumentasjon» som består av

•  film- og fotodokumentasjon av bedriftens produksjonslinjer, bygninger, beliggenhet m.m, 
samt intervju i forbindelse med dokumentasjonsarbeidet på stedet 

•  å utarbeide informantlister til bruk for den museumsavdelingen bedriften sogner til 
•  å lage oversikt over omfang av fagforeningsarkiver, bedriftsarkiver, tegningsarkiver m.m.
•  å lage oversikt over annen type dokumentasjonsmateriale som befinner seg på og utenfor 

bedriften, som f.eks. film og foto, bedriftsaviser, håndbøker, jubileumsskrifter m.m. 
•  å foreta oppmålinger og risse situasjonsplaner om slikt materiale ikke finnes fra før 
•  å listeføre gjenstander tilknyttet produksjon og produksjonsforhold. Bistå med vurderinger 

for mulig inntak til museet

Gruppa	skal	rapportere	etter	endt	«førstehjelpsarbeid»;	hva	er	utført	og	hva	anbefales	å	gjøre	
videre. Det videre dokumentasjonsarbeidet blir senere overlatt til den avdelingen i Østfold-
museene som bedriften sogner til.

Arbeidet i gruppa skal på forhånd forankres i museumsavdelingene. Arbeidet skal også for -
ankres både hos bedriftens ledelse/bostyre og hos klubblederne. Første kontakt bør oppret-
tes fra ledelsen hos den museumsavdelingen bedriften sogner til.

Finansiering
Gruppa	har	mottatt	kr	60.000	fra	Fylkeskonservatoren	i	Østfold	som	oppstart	av	et	fond	til	
gruppas arbeid. Midlene brukes bl.a. til innkjøp av nødvendig digitalt utstyr som video- og 
fotoapparater, opptakere, oppmålingsutstyr samt verneutstyr og arbeidstøy for gruppas 
medlemmer.	Gruppa	har	søkt	NHO	og	LO	om	finansiell	støtte,	men	fått	avslag.

Oppdrag 2012
•  Befaring på TrioVing / VingCard Moss 13. mars 
•  Dokumentasjonsprosjekt i forbindelse med nedleggelsen av M. Peterson Moss

08. Avslutning
2012 er Østfoldmuseenes tredje driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og legge til 
rette for økt samarbeid mellom fagmiljøene har preget virksomheten. Fagkoordinatorene har 
gjennom en prosess i 2012 fått større handlingsrom og gjennomslagskraft i organisasjonen. 
Det er et riktig grep fordi det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innova-
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sjon og nytenkning oppstår, og det er her den største gevinsten av konsolideringen ligger. 
Museene må utvikles og fornyes i tråd med mandatet fra staten, men det må gjøres i et tempo 
som er tilpasset den enkelte organisasjon.

Året har ellers vært preget av arbeidet med å bringe vår valgte organisasjonsform i overens-
stemmelse med gjeldende lovverk: regnskapslov, mva.-lovgivning og stiftelsesloven. Ved 
utgangen av året har vi ryddet av veien uklarhetene knyttet til stiftelsesloven, og vi er veldig 
nær ved å få godkjenning for forslaget om langsiktige leieavtaler på 40 år med stifterne. Dette 
mener vi vil løse problematikken rundt mva.-refusjoner og vil kunne sikre oss en ren revisor-
beretning for 2012.

Fellesmagasinet Trollull er ferdigstilt og tatt i bruk i år. Det er en solid milepæl for samlings-
forvaltningsarbeidet ved Østfoldmuseene. Det forberedende arbeidet med å registrere 
samlingene har gitt mange av avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene sine som 
de aldri har hatt tidligere. Det er et profesjonelt og faglig godt arbeid som nå pågår ved alle 
avdelingene. Det er på denne måten vi får frem kunnskap om det som er museenes hovedkilde: 
gjenstandene. Den kunnskapen skal igjen skape grunnlag for kommende utstillinger, skole-
klassetilbud og forskning. 

Registrering av samlingene i PRIMUS er en av de mange tiltakene som inngår i Østfoldmu-
seenes digitaliseringsarbeid. Vår satsing på digitalisering, både i samlingsforvaltningen og i 
formidlingsarbeidet, videreføres. Vi har vært enda mer til stede i sosiale medier og på andre 
digitale flater i 2012, og vi har blitt et foregangsmuseum som bidrar til å hjelpe andre museer 
i gang med sin digitale satsing. Vi er godt synlige innenfor dette feltet i det norske museums-
landskapet. 

2012 har vært et spesielt år for Østfoldmusene på flere måter. På Borgarsyssel Museum har 
personalet tømt administrasjonsbygget og klargjort for ombygging. Det er nesten en umulig 
oppgave, men de har klart det ved hjelp av god planlegging, et utrolig pågangsmot og bistand 
fra kollegaer i Østfoldmuseene for øvrig. Ved HhS har et lignende ryddeprosjekt funnet sted, 
nærmere bestemt i Bomuldspinderiet i Tistedal. Der er 3. etasje ryddet og bygget om til et 
godt magasinareale, og dit skal Borgarsyssel Museum kjøre de gjenstandene som ikke kan 
sendes til fellesmagasinet Trollull. HhS får også et etterlengtet nærmagasin i lokalene. På 
denne måten bruker vi midlene våre til investering i egne bygg isteden for å leie eksterne 
lagerlokaler.

Østfoldmuseene fikk gjennomslag for søknaden til staten om 15 millioner kroner til nytt 
formidlingsbygg på Borgarsyssel Museum. Det var kanskje årets gladeste nyhet. Ved Fred-
rikstad Museum er det skaffet til veie nesten 1 million kroner fra eksterne finansieringskilder, 
det meste til Elingaard herregård. Folkenborg museum har hatt en besøksvekst på nesten 
40 prosent på grunn av satsingen på kunstutstillinger. Moss by- og industrimuseum har i 2012 
inngått leieavtale om en leilighet i Verket som skal utvikles til ny formidlingsarena for museet.

Besøkstallene har samlet hatt en liten økning i 2012. Det er et positivt tegn, og Østfoldmu-
seenes arbeid i tråd med målsettingen om å danne et godt grunnlag for hensiktsmessig og 
profesjonell museumsdrift i Østfold er i god utvikling.  

26.02.2013

Gunn Mona Ekornes / ledergruppa



39 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g

Vedlegg



40

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12



41 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



42 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



43 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



44 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



45 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



46 (Vedlegg)

Ø
s

t
fo

ld
m

u
s

e
e

n
e

 •
 Å

r
s

m
e

ld
in

g
 2

0
12

 •
 v

e
d

le
g

g



1 
 

Stiftelsen Østfoldmuseene 

Regnskap 2012 - noter til regnskapet 

 
Østfoldmuseene er et konsolidert museum for Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum, Folkenborg 
Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Moss by- 
og industrimuseum ved Moss kommune, Storedal Kultursenter og Museumstjenesten/Østfold fylkes 
billedarkiv ved Østfold fylkeskommune. Østfoldmuseenes primære oppgave er å virke som en drifts-, 
plan og utviklingsorganisasjon for de forannevnte museer. 
 
Balansen i Stiftelsen Fredrikstad Museum og Stiftelsen Halden historiske Samlinger ble 01.01.2010 
overført til Stiftelsen Østfoldmuseets balanse. Likeledes balanse med egenkapitalkonti for de enkelte 
avdelingene i Stiftelsen Østfoldmuseet og den i 2009 opparbeidede egenkapitalkonto for Interimsstyret i 
Østfoldmuseene ble per 01.01.2010 overført til Stiftelsen Østfoldmuseenes balanse. Fra 01.01.2011 ble 
balansen i Stiftelsen Storedal Kultursenter overført til Stiftelsen Østfoldmuseene. Dette omfattet 
anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. Differansen her, stiftelsens egenkapital, 
er i balansen til Stiftelsen Østfoldmuseene ført opp som gjeld til eierstiftelsene. I regnskapene til 
eierstiftelsene står den kapitalen de kom inn med bokført som egenkapital og som en fordring på 
Stiftelsen Østfoldmuseene. Det skal i utgangspunktet ikke være bevegelse i eierstiftelsenes regnskaper. 
All aktivitet blir registrert i Stiftelsen Østfoldmuseenes regnskap og Østfoldmuseenes avdelinger 
opparbeider seg kapital som avdelingsvis bokført egenkapital i Østfoldmuseenes regnskap.  
 
Det vises spesielt til note 6 Egenkapital og stiftelseskapital og note 8 Avdelingens kapitalkonto i 
eierstiftelsene. Note 8 viser de konsoliderte eierstiftelsenes egenkapital ved konsolideringstidspunktet og 
utgjør kr 50.409.584,41. I balansen til stiftelsen Østfoldmuseene fremkommer dette beløpet som gjeld til 
eierstiftelsene og i eierstiftelsenes balanser ført som tilgodehavender overfor stiftelsen Østfoldmuseene. 
Note 6 viser bl.a. avdelingenes akkumulerte resultat (kr 6.298.388,34) for regnskapsårene etter 
konsolideringstidspunktet. I tillegg fremkommer netto pensjonsforpliktelse etter aga med kr 15.490.654. 
Denne forpliktelsen er opparbeidet over mange år – både før og etter konsolideringstidspunktet, men er 
først innarbeidet i regnskapet til stiftelsen Østfoldmuseene for 2012.  

Den negative egenkapitalen per 31.12.2012 på kr 9.092.265,66 bør derfor sees i sammenheng med 
eierstiftelsenes egenkapital kr 50.409.584,41 for å få et samlet bilde av de konsoliderte museenes 
egenkapital. 
 
 
Note nr 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
ØM har i 2012 endret regnskapsprinsipp for føring av pensjonsforpliktelser. Regnskapsloven skiller 
mellom små foretak og øvrige foretak. ØM har tidligere fremlagt regnskap etter små foretak, men siden 
ØM ikke oppfyller minst to av følgende tre kriterier: 

 Salgsinntekt: mindre enn 70 mill. kroner (oppfylt)      
 Balansesum: mindre enn 35 mill. kroner (ikke oppfylt) 
 Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: færre enn 50 årsverk (ikke oppfylt) 

kan ØM ikke lengere fremlegge regnskap etter små foretak. Som en konsekvens av dette må også 
selskapets pensjonsforpliktelser regnskapsføres annerledes. Endring av regnskapsprinsipp skjer i henhold 
til Norsk RegnskapsStandard 6. Der fremkommer det at implementering av denne standard skal 
korrigeres direkte mot egenkapitalen ved periodens begynnelse. Netto pensjonsforpliktelser med 
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arbeidsgiveravgift utgjorde per 01.01.2012 kr 15.490.654,-. Med denne korrigeringen har ØM ved 
periodens begynnelse en negativ egenkapital på 9.362.911,91. 
 
ØM skal (som følge av at de ikke lenger er definert som små foretak) også foreta en 
kontantstrømoppstilling som viser foretakets faktiske kontante inn- og utbetalinger for 2012. Med 
bakgrunn i at det er behov for å etablere nye avstemmingsrutiner mellom regnskapsoppstilling og 
likviditetsstrømmer, har vi ikke fått dette på plass ved regnskapsavleggelsen per 31.12.2012. Dette vil bli 
implementert og rapportert for 2013. 
 
ØM har i 2012 endret metode ved mottak av offentlige øremerkede investeringstilskudd fra nettoføring til 
bruttoføring. Ihht. Norsk RegnskapsStandard 4 – offentlige tilskudd legges det som et utgangspunkt en 
bruttoføring til grunn. Eiendelen bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives 
over den økonomiske levetiden. Det øremerkede investeringstilskuddet behandles som utsatt 
inntektsføring og resultatføres som en korreksjonspost til avskrivningene i takt med 
avskrivningsperioden. I 2012 er det mottatt tilskudd på kr 650.000 fra kulturdepartementet til nybygget 
ved Folkenborg Museum. En slik omlegging medfører ingen resultatmessige effekter. 
 
Inntekter inntektsføres det året de er opptjent. Prosjektinntekter inntektsføres i takt med forbruk av 
kostnader og avsettes i regnskapet til den perioden forbruket skjer. 
 
 
Note nr 2 - Anleggsoversikt med anskaffelsesverdi, akkumulerte avskrivninger, 
avskrivninger og nedskrivninger 2012 og bokførtverdi per 31.12.2012 

     

Anlegg 
under 

 
 

Driftsløsøre Maskiner Bygg/tomter Samlinger utførelse Totalt 
Anskaffelser 

      Per 01.01.12     2 483 006    2 814 148     59 641 226   9 972 807            883 512    75 794 699  
 + Tilgang        349 272       390 764       1 686 666                  -           1 772 556      4 199 258  
 - Avgang                   -                    -                       -                    -                         -                       -    
Anskaffelseskost 31.12.12     2 832 278    3 204 912     61 327 892   9 972 807         2 656 068    79 993 957  

       Av- og nedskrivninger 
      Akk. Av- og nedskrivn. 01.01.12        673 469    1 297 258       3 232 606      384 280                       -        5 587 613  

Ordinære avskrivninger        405 134       394 654          930 685      144 000  
 

    1 874 473  
Ekstraordinære nedskrivn.        314 138                  -              27 107        30 000                       -           371 245  
Akk. Av- og nedskrivn. 31.12.12     1 392 741    1 691 912       4 190 398      558 280                       -        7 833 331  

       Bokført verdi per 31.12.12     1 439 537    1 513 000     57 137 494   9 414 527         2 656 068    72 160 626  
 
De største anskaffelsene i 2012 er kostnader knyttet til: 

 Smia      kr    683.151 
 Kulissemagasinet    kr 1.591.350 
 Bomuldsspinneriet – Heis   kr    317.864 
 Bomuldsspinneriet – nærmagasin i 3. etasje kr 1.089.404 

Det opereres med forskjellige avskrivningstider avhengig av avskrivningsgruppe og innenfor hver gruppe 
slik: 

 Driftsløsøre    3 – 8 år avhengig av objekt 
 Maskiner    5 – 20 år avhengig av objekt 
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 Bygg/tomter    5 – 40 år (tomter avskrives ikke) 
 Samlinger    8 – 20 år (museale samlinger avskrives ikke) 
 Anlegg under utførelse   Er ikke ferdigstilt og avskrives ikke 

 
Østfoldmuseene har anskaffet et anleggsregister hvor alle organisasjonens eiendeler er lagt inn som egne 
objekter. Som et utgangspunkt for registreringen ble opplysninger i regnskapet per 31.12.2011 lagt til 
grunn. Per 31.12.2011 var disse eiendelene fordelt over 71 konti i regnskapet. I forbindelse med 
etableringen av anleggsregisteret ble oppbyggingen av konti revurdert og det er lagt opp til 8 konti. Det 
enkelte objekt er nå lagt inn med anskaffelseskostnad, tidspunkt for anskaffelse, akkumulert avskrivning, 
bokført verdi, levetid og avdeling som aktiveringen og avskrivningen tilhører. I forbindelse med 
innleggingen av det enkelte objekt er det også foretatt en vurdering av om bokført verdi og 
avskrivningstid er reell. I forbindelse med denne vurderingen er det konkludert med at det trengs en 
gjennomgang og revurdering av enkelte av objektenes bokførte verdi og avskrivningstid. Dette vil være 
en omfattende prosess som må prioriteres og foretas i løpet av 2013. Likevel er det for noen av objektene 
blitt foretatt en revurdering per 31.12.2012. 
 
Inventar Gartnerboligen (Halden historiske Samlinger) 
Anskaffelseskost 314.137 kr. Bokført verdi kr 314.137. Har ikke blitt avskrevet. Av fremskaffet 
dokumentasjon fra 1992 og 1993, viser det seg at dette er knyttet til rehabilitering av Gartnerboligen på 
Rød. Dette er en eiendom som Halden historiske Samlinger ikke eier, men som eies av stiftelsen Rød 
herregård. Siden det er ca. 20 år disse arbeidene ble gjennomført, er ny vurdering at dette objektet bør 
nedskrives til 0 kr. Konsekvens for regnskapet 2012 er en nedskrivning på kr 314.137.  
 
Takaka (Kystmuseet Hvaler) 
Anskaffelseskost kr 50.000. Bokført verdi kr 50.000. Har ikke blitt avskrevet. Båten TAKAKA ble kjøpt 
inn i 2009 for kr 50.000 med formål om istandsetting . Den 15.10.2012 ble det lagt frem en 
tilstandsrapport og en kalkyle av Maritime Center Fredrikstad. Der fremkommer det at «dersom båten 
skal tilbakeføres som seilende og i sjødyktig stand vil det være behov for omfattende utskiftninger». Dette 
er kostnadsberegnet til kr 2.240.000. Det konkluderes med at «det råder betydelig usikkerhet rundt 
prosjektet». Ut fra denne faglige vurderingen, har Østfoldmuseene konkludert med at det ikke vil bli 
foretatt istandsetting av TAKAKA. Antatt verdi bør nedjusteres som følge av tilstandsrapporten og 
vurderingen er at båten bør føres opp med kr 20.000 i balansen og at kr 30.000 nedskrives. Konsekvens 
for regnskapet 2012 er en nedskrivning på kr 30.000. 
 
Vollgt. 10 (Borgarsyssel Museum) 
Anskaffelseskost kr 2.110.530. Bokført verdi kr 1.942.500. Avskrevet i 2009 og 2010, men ikke i 2011. 
 
Eiendommen ble kjøpt inn i 01.06.2009 for kr 2.110.530. Kjøpet ble gjort for å sikre et viktig tomteareal i 
tilknytning til allerede eide eiendommer ved Borgarsyssel Museum. Etter god regnskapspraksis ble 
objektet avskrevet i 2009 med 7 måneder og i hele 2010. I 2011 ble det foretatt en vurdering som tilsa at 
eiendommen ikke skulle avskrives inntil byggingen av formidlingsbygget KRAKA stod ferdig. En 
revurdering av dette er gjort og vi mener at god regnskapsskikk er avskrivning av denne eiendommen helt 
frem til formidlingsbygget står klart. Da må det foretas en ny vurdering av hva som skal skje med bokført 
verdi. 
 
I tillegg er vår vurdering at denne eiendommen bør deles opp i to objekter; a) selve tomta som i seg selv 
er et viktig strategisk objekt og b) bygningene som står på tomta. Bygningene under punkt b vil bli revet 
når formidlingsbygget skal bygges. Av takstrapporten fremkommer det at normal tomteverdi for denne 
tomten er vurdert til kr 600.000 og vår vurdering tilsier at tomteverdien på kr 600.000 er reell. Vi legger 
derfor videre til grunn i vår balanse en oppsplitting av anskaffelsesverdi for Vollgt. 10 slik: 

 Tomteverdi kr 600.000 
 Bygninger kr 1.510.530 
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Tomteverdien på kr 600.000 avskrives ikke. 
 
Bygninger kr 1.510.530 avskrives over 20 år siden dette er gamle bygninger. Med utgangspunkt i 
avskrivningstid fra 01.06.2009 og i 20 år, skal bokført verdi per 31.12.2012 være 197/240, som tilsvarer 
kr 1.239.893. Bokført verdi per 31.12.2011 er kr 1.342.500. Differansen på kr 102.607 er derfor 
nedskrivning/avskrivning og konsekvens for regnskapet for 2012 blir avskrivning kr 75.500 og 
nedskrivning fra tidligere år kr 27.107. 
 
 
Note nr 3 - Varebeholdning/varekostnad 

Avdeling   01.01.2012  Økning   Avgang  
 

Nedskrivning  31.12.2012 
Fredrikstad Museum 

 
      311 000,00                          -                24 151,00                       -            286 849,00  

Moss By- og industrim.                        -            103 763,00                            -                         -            103 763,00  
Borgarsyssel Museum 

 
                       -              85 811,00                            -                         -              85 811,00  

      
        476 423,00  

 
Det er foretatt en telling og vurdering av varebeholdningen pr. 31.12.2012. Varelageret består av 
handelsvarer og er vurdert til anskaffelseskost. Varelagerverdi er redusert med ukurans som totalt utgjør 
kr 401.700. Det er i regnskapet tidligere kun registrert varelager på avdeling Fredrikstad Museum. I årets 
regnskap er varelager ved Moss by- og industrimuseum og Borgarsyssel Museum blitt tatt inn i 
regnskapet. Dette medfører en endring i årets regnskap med økt varelager og en reduksjon i varekostnad 
med kr 189 574 for disse 2 avdelingene. 
 
 
Note nr 4 - Pensjon 
 
I note 1 er det redegjort for endret regnskapsprinsipp for føring av pensjonsforpliktelser. Endring av 
regnskapsprinsipp skjer i henhold til Norsk RegnskapsStandard 6. Der fremkommer det at 
implementering av denne standard skal korrigeres direkte mot egenkapitalen ved periodens begynnelse. 
 
ØM har sine pensjonsordningen i KLP og disse sikrer tjenestepensjon for de ansatte som omfatter alders-, 
uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra 
folketrygden. 
 
Medlemsstatus    01.01.2011  01.01.2012  01.01.2013 
Antall aktive    65   64   62 
Antall oppsatte    18   42   47 
Antall pensjoner   29   31   31 
Gj. snitts pensjongr. aktive  341.125  355.045  382.089 
Gj. snitts alder, aktive   48,38   47,38   49,72 
Gj. snitts tjenestetid aktive  10,54   10,06   11,73 
 
Forutsetninger:   31.12.2011  31.12.2012 
Diskonteringsrente   3,80 %   4,20 % 
Lønnsvekst    3,50 %   3,50 % 
G-regulering    3,25 %   3,25 % 
Pensjonsregulering   2,48 %   2,48 % 
Forventet avkastning   4,10 %   4,00 % 
Agasats     14,10 %  14,10 % 
Amortiseringstid   15 år   15 år 
 
Pensjonskostnader inkl. aga 2011 2012 
Nåverdi av årets opptjening        3 524 006         3 771 098  
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Rentekostnad        2 092 365         2 026 241  
Brutto pensjonskostnad        5 616 371         5 797 339  
Forventet avkastning       -1 661 965        -1 457 062  
Administrasjonskostnad/rentegaranti           165 748            176 480  
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost        4 120 154         4 516 757  
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. Kost           580 942            636 863  
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)                      -                         -    
Resultatført planendring                      -                         -    
Resultatført pensjonskostnad        4 701 096         5 153 620  
Herav resultatført aga av akturielt tap (gevinst)                     -                        -    
 
Pensjonsforpliktelse 31.12.2011 31.12.2012 
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse      50 221 715       50 452 414  
Pensjonsmidler      34 044 851       37 821 705  
Netto forpliktelse før arb.avgift      16 176 864       12 630 709  
Arbeidsgiveravgift        2 280 938         1 780 930  
Netto forpliktelse inkl. aga      18 457 802       14 411 639  
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga       -2 600 480            958 093  
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga          -366 668            135 091  
Ikke resultatført planendringer                      -                         -    
Balanseført nto forpl./(midler) etter aga      15 490 654       15 504 823  
Herav balanseført aga        1 914 270         1 916 021  
 
Avstemming 2012 
Balanseført nto forpliktelse/ (midler) UB i fjor      15 490 654  
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost        5 153 620  
Aga innbetalt premie/tilskudd          -635 112  
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm       -4 504 339  
Balanseført neto forpliktelse/(midler) UB i år      15 504 823  
 
Egenkapitalinnskudd i KLP 
Det er i 2012 foretatt et egenkapitalinnskudd i KLP med kr 96.328. Per 31.12.2012 er ØMs totale 
egenkapitalinnskudd på kr 792.849. 
 
 
Note nr 5 – Kontanter og bankinnskudd 
 
                      31.12.2012 
Kontanter             28 074,80  
Skattetrekkskonto        1 207 748,00  
Stiftelseskapital           101 985,07  
Øvrige bankinnskudd        3 909 208,79  
Sum kontanter og bankinnskudd        5 247 016,66  
 
Østfoldmuseene har ikke kassekreditt. 
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Note nr 6 – Egenkapital og stiftelseskapital 
 
Østfoldmuseenes Stiftelseskapital  

   
Bundet EK 

 
    100 000,00  

      
Resultat 

 Egenkapital  
   

01.01.2012 
 

2012 31.12.2012 
Fellestjenester, administrasjon Avd. 1 

 
    4 054 548,86  

 
   -131 608,65     3 922 940,21  

Borgarsyssel Museum 
 

Avd. 2 
 

        -20 854,46  
 

   -300 989,77       -321 844,23  
Folkenborg Museum 

 
Avd. 3 

 
       187 321,12  

 
   -158 596,14          28 724,98  

Moss By- og Industrimuseum Avd. 4 
 

    1 964 304,99  
 

       74 777,85     2 039 082,84  
Kystmuseet Hvaler 

 
Avd. 5 

 
      -296 776,92  

 
     -44 749,98       -341 526,90  

Østfold fylkes Billedakriv Avd. 6 
 

       174 545,94  
 

     -75 136,53          99 409,41  
Museumstjenesten i Østfold Avd. 7 

 
       412 360,50  

 
       53 611,47        465 971,97  

Haldenvassdragets Kanalmuseum Avd. 8 
 

        -16 310,63  
 

     324 075,15        307 764,52  
Storedal Kultursenter 

 
Avd. 9 

 
        -37 435,07  

 
     -41 362,67     -78 797,74  *) 

Fredrikstad Museum 
 

Avd.10       -731 189,63  
 

     526 655,36    -204 534,27 *) 
Halden historiske Samlinger Avd.11         -89 813,54  

 
     -85 317,45    -175 130,99 *)  

Trollull Fellesmagasin 
 

Avd. 13        427 040,93  
 

     129 287,53        556 328,46  
Tilført egenkapital og akkumulert 

  
    6 027 742,17         270 646,17     6 298 388,34  

        Netto pensjonsforpliktelse etter aga 
  

  15 490 654,00  
  

 15 490 654,00  

        Sum egenkapital og stiftelseskapital 
  

   -9 362 911,91        -9 092 265,66  
*) Resultatene ved konsolideringstidspunktene kommer i tillegg: Stiftelsen Østfoldmuseet kr 
3.690.970,38, Storedal Kultursenter 191.522,63, Fredrikstad Museum kr -1.171.250 og Halden historiske 
Samlinger kr 1.859.380. 
 
Se note 1 for prinsippene for føring avdelingenes egenkapital. 
 
 
Note nr 7 – Gjeld til kredittinstitusjoner 
 

   
01.01.2012 Opptak 12 Nedbetalt 31.12.2012 

KLP a) Opptatt i 2009 Avd. 1       1 837 500,00  
 

     105 000,00     1 732 500,00  
Eidsb. Spb. b) Opptatt i 2010 Avd. 3      3 516 700,40  

 
       40 692,64     3 476 007,76  

KLP c) Opptatt i 2010 Avd. 10      1 125 000,00  
 

     125 000,00     1 000 000,00  
Sparebank1 

 
Avd. 11         700 000,00  

 
     700 000,00                       -    

KLP d) 
 

Avd. 9         264 068,00  
 

       71 758,00        192 310,00  
Sparebank1 b) Opptatt 2011 Avd. 3      2 300 000,00  

  
   2 300 000,00  

Sparebank1 Opptatt 2011 Avd. 11      2 468 749,00  
 

  2 468 749,00                       -    
Sparebank1 e) Opptatt 2012 Avd. 11                        -      2 954 219,00  

 
   2 954 219,00  

    
 12 212 017,40    2 954 219,00    3 511 199,64   11 655 036,76  

 
Pantstillelse er gitt av eierstiftelsene som formelle eiere av bygninger, jf. inngåtte forvaltningsavtaler. 
Regnskapsført balanseverdi per 31.12.2012 i de pantsatte eiendommene er: 

a) Borgarsyssel Museum – Vollgt. 10   kr 1.839.893 
b) Folkenborg museum – administrasjonsbygget  kr 7.063.740 
c) Fredrikstad Museum – Kongsten Fort   Kommunal garanti 
d) Storedal Kultursenter – kulturhus   kr 376.000 
e) Halden historiske Samlinger – Kulissemagasinet kr 2.693.721 

Rentekostnadene er økt fra kr 414.751 i 2011 til kr 734.198 i 2012. Vedrørende lånet opptatt i Eidsberg 
sparebank i 2010 for nytt lokale/kontorbygg ved Folkenborg museum, ble det gitt avdragsfrihet og 
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rentefritak i perioden 31. mai 2010 til 31. mai 2012. Etter den datoen har det vært normale 
lånebetingelser, noe som har medført økte rentekostnader. 
 
 
Note nr 8 – Avdelingenes kapitalkonto i eierstiftelsene 

    
31.12.2012 

Stiftelsen Borgarsyssel Museum Egenkapital 01.01.2010      297 444,21  
Stiftelsen Folkenborg Museum Egenkapital 01.01.2010   4 543 610,27  
Stiftelsen Fredrikstad Museum Egenkapital 01.01.2010 43 327 626,61  
Stiftelsen Halden historiske Samlinger Egenkapital 01.01.2010   1 859 380,69  
Stiftelsen Storedal Kultursenter Egenkapital 01.01.2011      381 522,63  

    
50 409 584,41  

Stiftelsen Borgarsyssel Museum,  Stiftelsen Folkenborg Museum, Stiftelsen Fredrikstad Museum og Stiftelsen 
Halden historiske Samlinger kom inn i Stiftelsen Østfoldmuseene 01.01.2010. Stiftelsen Storedal Kultursenter 
kom inn i Stiftelsen Østfoldmuseene 01.01.2011. Stiftelsenes egenkapital pr. 01.01.2010 og 01.01.2011 er i 
eierstiftelsenes balanse ført som et tilgodehavende overfor Stiftelsen Østfoldmuseene. Den har ikke vært rørt i 
regnskapsåret 2012.  Avdelingenes resultat i regnskapsåret 2012 er 31.12.2012 tilført avdelingenes egenkapital 
i Østfoldmuseenes balanse. Se for øvrig note 1 for prinsippene. 
 
 
Note nr 9 – Overførte bevilgninger, avsetninger mm 
 
Per 31.12.2012 er det i regnskapet avsatte bevilgninger, gaver, tilskudd mm på til sammen kr 
5.147.324,86 som er bevilget til øremerkede formål til bruk i senere år. Fordelt per avdeling: 
 
             31.12.2012 
Avdeling 1 – Administrasjon          160.148,13  
Avdeling 2 – Borgarsyssel Museum      2.169.705,65 
Avdeling 3 – Folkenborg museum         182.993,81 
Avdeling 4 – Moss By- og Industrimuseum        534.256,14 
Avdeling 5 – Kystmuseet Hvaler         122.805,80 
Avdeling 6 – Østfold fylkes billedarkiv           10.619,04 
Avdeling 7 – Museumstjenesten i Østfold            4.700,00 
Avdeling 8 – Haldenvassdragets Kanalmuseum          64.592,80 
Avdeling 9 – Storedal           207.472,50 
Avdeling 10 – Fredrikstad Museum         831.300,06 
Avdeling 11 – Halden historiske Samlinger        673.348,93 
Avdeling 13 – Trollull           185.382,00 
 
 
Note nr 10 – Bruttometode – utsatt inntektsføring tilskudd 
 
I note 1 er det redegjort for overgangen fra netto- til bruttometode i forbindelse med mottak av offentlige 
øremerkede investeringstilskudd. I 2012 er det mottatt tilskudd på kr 650.000 fra kulturdepartementet til 
nybygget ved Folkenborg Museum. Siden nybygget er avskrevet med 2/40 per 31.12.2012, avskrives 
også dette mottatte tilskuddet tilsvarende, dvs. kr 32.500. I balansen står derfor kr 617.500 oppført. En 
slik omlegging medfører ingen resultatmessige effekter, men balansen viser den riktige anskaffelses-
/påkostningsverdien på eiendommen. 
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Note nr 11 – Offentlige tilskudd 
 

 
Regnskap Regnskap 

Offentlige tilskudd, ordinære 2011 2012 
Driftstilskudd fra Kulturdep.                      21 931 000                                    22 931 000  
Driftstilskudd fra Østfold Fylkeskommune (ØFK)                      13 225 000                                    13 551 000  
Driftstilskudd Trollull, øremerket fra ØFK                        1 500 000                                      1 500 000  
Driftstilskudd fra vertskommuner                        9 918 500                                      9 904 620  
Sum offentlige tilskudd                      46 574 500                                    47 886 620  

   Offentlige tilskudd, prosjektrelatert 
  Prosjekttilskudd fra stat 250000                                     1 043 000  

Prosjekttilskudd fra ØFK 80000                                        680 167  
Prosjekttilskudd fra vertskommuner 1117014                                     1 808 170  
Prosjekttilskudd fra Interreg 1871902                                     1 652 281  
Tilskudd NAV mm 201753                                        198 447  
Sum prosjektilskudd                        3 520 669                                      5 382 065  

   Sum offentlige tilskudd/prosjekttilskudd                      50 095 169                                    53 268 685  
 
 
Note nr 12 – Annen driftsinntekt 
 

 
2012 

Prosjektmidler tilført avdelingene utenom driftsbudsjett (frie midler*)                                           1 373 850  
Prosjektstøtte ikke offentlige midler                                           1 486 123  
Leieinntekter                                           1 958 195  
Salg av varer, diverse tjenester og ytelser                                              346 302  
Avsatte midler brukt i 2012                                           5 105 114  
Sum                                         10 269 584  

 
* Frie midler er ordinært tilskudd som ikke inngår i avdelingens ordinære drift, og som har blitt øremerket 
til tiltak på museets avdelinger. Disse er utgiftsført fra fellesadministrasjonen som overføring av styrets 
frie midler til avdelingene og inntektsført på den enkelte avdeling som annen driftsinntekt. 
 
 
Note nr 13 – Lønns- og personalkostnader 
 

   
2011 2012 

Lønner inkl. lønn til leder 
  

                      24 365 176                              24 108 677  
Arbeidsgiveravgift 

   
                         3 683 445                                3 895 386  

Pensjonskostnader, forsikringer 
  

                         3 058 191                                4 410 672  
Avsatte feriepenger og avgift 

  
                         3 464 292                                3 424 349  

Offentlig reduksjon vedr. arbeidskraft 
  

                         - 984 198                             - 1 243 241  
Andre ytelser, HMS og rekr.kostnader 

 
                            272 441                                   302 149  

    
                       33 859 347                              34 897 992  

      Godtgjørelser 
   

2011 2012 
Lønn til leder 

   
                            657 582                                   717 782  

Kollektiv pensjonsordning leder 
  

                              82 329                                     89 866  
Annen godtgjørelse leder 

  
                                9 871                                     8 477 *)  

    
                            749 782                                   816 125  

*) Gjelder beskatning telefon, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring 
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Honorar styremedlemmer og varamedlemmer Østfoldmuseenes styre 

    
2011        2012 

          106.500 134.500 
 
Revisjonshonorar for 2012 er bokført med 80.000,00 som er avsatt til betaling i 2013. 
 
Det er ikke lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, leder av styret, styrerepresentanter eller 
ansatte. 
 
 
Note nr 14 - Resultat 
 
Årets resultat ble kr 270.646,17. Dette er tilført den enkeltes avdelings egenkapital, se note 6. 
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Østfoldmuseene 
Postadresse: Postboks 303, 1702 sarpsborg 
telefon: +47 69 11 56 50, faks: +47 69 11 56 99

postmott ak@ostfoldmuseene.no
besøksadresse: gamlebygata 10, 1721 sarpsborg
www.ostfoldmuseene.no

Vi fornyer og forundrer


