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01. OM ØSTFOLDMUSEENE
Østfoldmuseenes administrasjon
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 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.
Visjon:
Vi fornyer og forundrer
Verdier:
Begeistring
Involvering
Kvalitet
Østfoldmuseenes kjerneoppgaver
En viktig og ansvarlig samfunnsaktør som forsker, formidler, fornyer og forvalter kulturhistorie i
Østfold
Østfoldmuseenes hovedmål
For å samordne arbeidet i Østfoldmuseene er det opprettet fire fagkoordinatorfunksjoner. Gjelder
områdene; dokumentasjon, bevaring, formidling og forskning.
Forvaltning
Samlingsforvaltning skal være en kjerneaktivitet for Østfoldmuseene
Formidling
Formidlingen i Østfoldmuseene skal bidra til å øke Østfoldmuseenes attraksjonskraft, involvere
publikum og styrke Østfoldmuseenes samfunnsrolle til å bli en raus og mangfoldig møteplass.
Digital formidling
Østfoldmuseene skal være nyskapende og fremst blant museer i Norge på digitale flater, sosiale
medier og mobilformidling
Forskning
Østfoldmuseene skal forske og produsere ny kunnskap, og publisere nytt materiale hvert år.
Fornying
Østfoldmuseene skal være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet og aktivt involvere
publikum.
Styret er stiftelsens øverste organ

Eierforum
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 valgkomite.
De fastsetter styrets godtgjørelse og velger revisor.
Eierforums representanter i 2014 var:
Borgarsyssel Museum: Carl Einar Kure, Thomas Winther
Halden historiske Samlinger: Dag Strømsæther, Arild Stang
Haldenvassdragets Kanalmuseum: Amund Rakkestad, Reni Braarud
Folkenborg Museum: Unni Gangnæs, Tore Lund
Fredrikstad Museum: Unni Mathiesen, Bjørn Kjelsaas Andersen
Hvaler Kulturvernforening: Paul Henriksen, Arnt-Otto Arntsen
Moss kommune: Tage Pettersen, Unn Bøhm Tveito
Østfold fylkeskommune: Atle Haga, Ole Haabeth
Storedal Kultursenter: Ingebjørg Guslund/Signe Øye
Styrets arbeid
Styret har avholdt 9 styremøter, og behandlet 89 saker i 2014. Sentrale saker har vært utarbeidelse
av budsjett, økonomiarbeid og regnskapskontroll, videreføring av arbeidet med nytt formidlingsbygg
på Borgarsyssel Museum og oppfølging av ombyggingsarbeidet på administrasjonsbygget. Sak om
samarbeidsavtale med stiftelsen Rød herregård er påbegynt. Styret har fulgt opp arbeidet med ny
organisasjonsplan og drøftet valg av ny IT-leverandør.
Styret har godkjent strategi og handlingsplan for 2014-2017. I 2014 er det brukt ca. 1 million
kroner på reparasjon og vedlikehold av bygg. Dette er for lite i forhold til behovet. Styret har bedt
administrasjonen utarbeide langtidsbudsjett samt å videreføre den organisasjonsgjennomgangen som
det forrige styret satte i gang, i den hensikt å fristille midler og å konsentrere virksomheten om færre
tiltak for å heve kvaliteten på arbeidet.
Likestilling
Per 31.12.14 var det ansatt i faste stillinger 19 menn (16,7 årsverk) og 41 kvinner (33,6 årsverk),
totalt 60 faste stillinger (50,3 årsverk). 1 stilling var vakant (1,0 årsverk). I tillegg har det gjennom
året vært tilknyttet 8 menn (1,5 årsverk) og 34 kvinner (5,3 årsverk) i midlertidige stillinger.
Totalt 42 midlertidige stillinger (6,8 årsverk). Av dette er de fleste sommervikarer ved avdelingene.
Østfoldmuseene har et bevisst forhold til likestillingsarbeidet. Styret besto frem til august 2014 av
4 menn og 4 kvinner. Fra september og ut året var det 5 kvinner og 3 menn i styret. Styret har en sammensetning som oppfyller likestillingslovens krav. Østfoldmuseene har en overvekt av kvinnelig ansatt.
Diskriminering
Østfoldmuseene har en uttalt politikk om å øke mangfold og ikke forskjellsbehandle usaklig eller
diskriminere.
Ledergruppe
Som en følge av omorganiseringsarbeidet har ledergruppa endret sammensetning i løpet av 2014.
Frem til april besto den av avdelingsdirektørene for Fredrikstad Museum, Borgarsyssel Museum,
Halden historiske Samlinger, Moss by- og industrimuseum og lederen for fellesmagasinet (5 stk). I mai
ble ny organisasjonsplan delvis innført og ny klyngeleder for Fredrikstad Museum, HhS, Kystmuseet
Hvaler og Haldenvassdragets Kanalmuseum tilsatt. Ny økonomidirektør og personalsjefen ble også
innlemmet i gruppa fra høsten av. Siste halvår besto ledergruppa av 5 ledere og direktøren.
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Styremedlemmer 2014:
Harald Horne, styreleder
Petter Anker Rasch, nestleder. (Gikk ut av styret i august 2014. Vararepresentant Gerd Gulbrandsen
møtte for ham frem til desember 2014. Da ble Mette Bakken valgt inn i styret).
Gunn Karin Karlsen, overtok som nestleder i oktober 2014.
Lisbeth Sandbæk
Halstein Sjølie
Sissel Utne
Roderick Ewart, ansattes representant
Lillian Nyborg, ansattes representant
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Allmøte
Det ble avholdt ett allmøte for Østfoldmuseenes ansatte i 2014. Møtet var den 10. februar med
temaet: Ny organisasjonsplan for Østfoldmuseene.
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) (egen årsrapport er utarbeidet)
AMU for Østfoldmuseene har i 2014 avholdt 2 møter og behandlet 13 saker. Østfoldmuseenes
arbeidsmiljøutvalg består av 4 stemmeberettigede representanter fra hver av partene.
Arbeidsgiversiden v/Gunn Mona Ekornes har vært utvalgets leder dette året. Sammensetningen i
2014 har vært som følger:
Arbeidsgiversiden
		
Gunn Mona Ekornes			
Torill Wyller				
Tove Thøgersen (frem til juni 2014)
Steinar Helgesen 			

Arbeidstakersiden		
Hilde Lauvland
Bjørg Holsvik
Sven Søderberg
Tom Lauritsen

					
					

Vararepresentanter (m/møterett)
James Archer							

Øvrige representanter
Gorm Kile (Stamina Helse)
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Bedriftshelsetjeneste
Østfoldmuseene har bedriftshelsetjenesteavtale med Stamina Helse. Bistand fra bedriftshelsetjenesten benyttes i henhold til avtalt aktivitetsplan. Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU. Egen
årsrapport fra bedriftshelsetjenesten er utarbeidet.
Sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeid
Østfoldmuseenes 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.
Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2014 har vært som følger:
Kvinner		
Menn		
Totalt		

5,18%
4,10%
4,83%

Tillitsvalgtforum
Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av tillitsvalgt 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 tre møter i
tillitsvalgtforum i 2014. Det skrives referat fra alle møtene som ligger tilgjengelig for alle ansatte på
fellesområdet på IT-plattformen.
Avdelingsvise personalmøter
Avdelingene avholder egne personalmøter etter vedtatte møteplaner.
Dagligarkiv
Østfoldmuseene har utarbeidet egen arkivplan og arkivnøkkel. Det er innført gode rutiner for
oppfølging av arkivarbeidet. I nær fremtid må Østfoldmuseene innføre et elektronisk saks- og
arkivsystem. Dagens arkivsystem tilfredstiller ikke organisasjonens behov for søkbarhet og enkel
gjenfinning. Dagligarkivet er sentralisert til Borgarsyssel Museum for alle avdelingene bortsett fra
Fredrikstad Museum som arkiverer ved avdelingen i E-phorte. Siw Nordgård (administrasjonen) og
Lillian Bekhus (Fredrikstad Museum) er ansvarlig for dagligarkivet.
Ny organisasjonsplan
I februar 2014 ble det besluttet å innføre ny organisasjonsplan for Østfoldmuseene.
Begrunnelsen var:
• Vanskelig økonomisk utvikling årene som kommer
• Ønsker mer fokus på faglighet og publikumstiltak samt vedlikehold ved bedre planlegging, mer
struktur og samordnet ledelse.

Ny driftsavdeling som omfatter fire håndtverkere. Ledes av driftssjef Steinar Helgesen (fra
01.12.2014).
Samlingsbevaring, ledes av avdelingsdirektør Siri Eriksen Gjems (fra 01.08.2014).
• Fellesmagasinet Trollull
• Museumstjenesten
• Østfold fylkes billedarkiv
«Museumsklynge 1», ledet av avdelingsdirektør Gra Kraft (01.05.- 22.08.2014). Gaute Jacobsen ny
direktør fra 01.01.2015.
• Fredrikstad Museum
• Kystmuseet Hvaler
• Halden historiske Samlinger
• Haldenvassdragets Kanalmuseum

OM ØSTFOLDMUSEENE

Den nye modellen, som i sin helhet ble innført i 2015, består av fire nye sammenslutninger og er
sammensatt som følger:

Tema:
– Festninger, forsvars- og fortifikasjonshistorie
– Herregårdshistorie
– Vassdrags- og maritim kultur
– Teaterhistorie
«Museumsklynge Fossen», ledes av avdelingsdirektør Hege Hauge Tofte (fra 01.01.2015).
• Borgarsyssel Museum
• Storedal Kultursenter
• Moss by- og industrimuseum
• Folkenborg Museum
Tema:
– By- industri og arbeidslivshistorie
– Landbrukshistorie, bondekultur og hestekjøretøyer
– Middelalder
Stab:
• Økonomi, ledes av økonomisjef Torunn Gudesen
• Administrasjon
– Personal
– Telefoni, arkiv, booking
– Markedsføring
– Nettutvikling
Den nye organisasjonsmodellen er gjennomført i sin helhet fra 1. januar 2015.

Vi
fornyer
og
forundrer

7

FORVALTNING

02. FORVALTNING
Samlingsforvaltning skal være en kjerneaktivitet for Østfoldmuseene (forvaltning av arkiver,
gjenstander, foto, kunst, bygg og anlegg).
• Museene skal samle inn, bevare, dokumentere, registrere og formidle samlingene. Samlingsforvaltningen skal utføres på en planmessig måte på tvers av klynger og avdelinger. Arbeidet med
samlingene skal foregå som en integrert del av forskning, formidling og fornying.
• Samlingsforvaltningen skal gjennomføres med en bevisst forståelse av samlingens formål, i tråd
med gjeldende samlingsplaner, gjennom verdi- og statusvurdering, bruk av digitale verktøy og
tilgjengeliggjøring.
• Oppbevaringsforholdene for gjenstandssamlingene, de historiske arkivene og fotosamlingene skal
være tilfredsstillende innen 2020.
• Det er etablert en bygningsgruppe i Østfoldmuseene. Bygningsgruppas oppgave er å vurdere og gi
faglige råd for vedlikehold av de antikvariske bygningene og utarbeide en standard for den
antikvariske bygningsmassen.
• Den nyetablerte driftsavdelingens mål er å samordne og koordinere ressursene og bedre effektiviteten
for drifts- og vedlikeholdsarbeidet ved Østfoldmuseene. Driftsenheten skal utarbeide årlige
vedlikeholdsplaner for antikvariske bygninger basert på oppdatert status på samlet vedlikeholdsbehov.

Østfoldmuseenes samlinger
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Østfoldmuseene har til sammen 76 antikvariske bygninger/anlegg hvorav Kongsten Fort er det største
anlegget. Museet har 4955 kunsthistoriske gjenstander, 90.011 kulturhistoriske gjenstander, 62 fartøy
og 785.299 fotografier. Ca. 28000 gjenstander og 108.000 bilder er registrer i elektronisk format.
Østfoldmuseene har til sammen ca. 5.042 hyllemeter med historisk privatarkivmateriale hvorav
2235 hyllemeter er ordnet. Tilveksten til avdelingenes samlinger er på ca. 2145 kulturhistoriske
gjenstander, 16 kunsthistoriske gjenstander og 2400 fotografier i 2014.

Samlingsforvaltningsarbeidet i ØM i 2014
Hovedvekten av samlingsforvaltningsarbeidet på tvers i organisasjonen ble dette året planlagt rundt
forberedelsene til den nye SPECTRUM standarden. Kulturrådet valgte i 2014 å gå for anbefaling av
den britiske SPECTRUM standarden for forvaltningsarbeidet ved museene. Østfoldmuseene, har i
likhet med flere andre museer, en jobb å gjøre for å bedre rutiner for avgjørelser ved inntak/aksesjon,
registrering, magasinering og også ved endring i samlingenes interne status eller ved kassasjon og
avhending. Det har vært et møte med inntakskomiteen ved Vestfold Museene for å diskutere rutiner
og utveksle erfaringer. Det er i år fokusert på arbeidet i en nyopprettet gruppe kalt arbeidsgruppa for
verdivurdering, avhending og kassasjon.
Arbeidsgruppa for verdivurdering, avhending og kassasjon
Etter et seminar om prioritering og avhending av museumsgjenstander ved Bryggens Museum i
Bergen, valgte Østfoldmuseene å knytte den nyopprettede arbeidsgruppa for verdivurdering,
avhending og kassasjon til et nasjonalt prosjekt med samme tema. Syv personer fra ulike avdelinger i
ØM har gjennom 2014 arbeidet med et forslag til rutiner for dette arbeidet. Gjenstandene og fotoene
som er plukket ut til prosjektet befinner seg ved HhS. Det vil bli sendt rapport om våre erfaringer til
den nasjonale arbeidsgruppa våren 2015.
Samlingsforvaltningsplan
Frøydis Oseberg Pedersen har høsten 2014 ført ØMs samlingsforvaltningsplan i pennen. Denne planen
skal være et overordnet dokument for alt samlingsforvaltningsarbeidet i ØM. Planen omtaler mål for
arbeidet fem og ti år fram i tid. Planen vil bli lagt frem for styrebehandling vår 2015.
Fellesregistrering 2014
Det er gjennomført en fellesregistrering i 2014. Konservatorer fra de fleste avdelingene har deltatt i
arbeidet med rengjøring og registrering av en samling hummerteiner på Kystmuseet Hvaler. Fotograf
ved Trollull fellesmagasin har deltatt og veiledet i fotograferingen av gjenstandene.
Bygningsgruppa og bygningsvedlikehold på verneverdige- og antikvariske bygg.
Teknisk konservator i Museumstjenesten har ledet arbeidet i bygningsgruppa og har utarbeidet
prioriteringsplan for bygningsvedlikeholdet for 2015.

Folkenborg Museum: På Askerud låven er søndre side av tak skiftet. Det er laget en egen rapport om
arbeidet.
Borgarsyssel Museum: Ved restaurering av Middelalderhagen valgte man å steinlegge den som ved
opprinnelsen i 1930. Det innebærer steinkanter rundt alle fire bed. Skilt og planteinformasjon er
oppdatert.
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Følgende bygningsvedlikeholdsarbeider er utført på verneverdige- og antikvariske bygg i 2014:

Halden historiske Samlinger: Kulissemagasinet har fått fjernet sine jernvinduer. Disse er murt igjen
og vinduene er i stedet malt på muren for å illudere fasadens symetri. På Fredrikshalds Theater er
yttertak på hovedbygget lagt om og råteskader reparert. Maling på deler av søryttervegg er også
fjernet. På Rød Herregård er deler av tak over vognremisse lagt om. Det er også laget en utredning for
havesalong og drivhus om malings- og pussarbeidet.
Fredrikstad Museum: Ved Kongsten Fort er det foretatt midlertidig reparasjon av tak i henhold til
vedlikeholdsplan for stedet. På Elingaard er gjenoppbygging av veranda og frontispis på sydsiden av
bygningen påbegynt. Deler av det gamle elektriske anlegget ble skiftet på Elingaard også i 2014.
Inntak gjennom inntakskomiteen
Østfoldmuseenes felles inntakskomité skal sikre en forsvarlig og hensiktsmessig innsamlingspolitikk
ved avdelingene. I 2014 mottok Østfoldmuseenes avdelinger, gjennom inntakskomiteen, 976
gjenstander fordelt på 33 inntak. De fleste knytter seg til nedleggelsen av to store hjørnestensbedrifter
i Moss, samt nedleggelsen av Haldens eldste konditori. 5696 foto fordelt på 13 inntak. De fleste
knytter seg til nedleggelsen av de sammen hjørnestensbedriftene i Moss. 30,19 hm arkiv, også her
det meste i tilknytning til nedleggelse av hjørnestensbedriftene i Moss. 1,184 GB datafiler, 7 filmer,
1 trykksak og 15 kart/tegninger. Til sammen mottok ØM 278 rekvisitter, de fleste til pågående
utstillinger. 24 objekter er avvist.
PRIMUS, regional database for gjenstandsregistrering
Det ble nyregistrert 1191 gjenstandsobjekter, av disse er 498 lagt inn med foto. Det ble revidert 4065
eksisterende gjenstandsregistreringer. Revideringene er bl. annet gjort i forbindelse med innflytting
på fellesmagasin, eller for å legge til foto. Det ble nyregistrert 1145 fotomotiver, av disse er 1076 lagt
inn med foto. Digitalt Museum.no (DiMu) er den nasjonale basen for publisering av innhold fra PRIMUS.
I 2014 publiserte Østfoldmuseene 1307 nye gjenstander og 2543 nye fotografier. Østfoldmuseene
hadde ved utgangen av 2014, 3593 gjenstander og 16270 foto publisert i DiMu. Østfoldmuseene har
vært tilknyttet DiMu siden april 2011.
Det er satt som mål at avdelingene skal registrere 200 gjenstander pr. år (pr konservator med
samlingsansvar ansatt i 100 % stilling). Mange avdelinger har klart dette målet. De av avdelingene
som ikke har klart målsetningen har det til felles at konservator med samlingsansvar har måttet
prioritere utstillingsarbeid i 2014.

Fellesmagasinet Trollull
2014 er det tredje driftsåret til fellesmagasinet, og det har blitt en sentral del av Østfoldmuseenes
samlingsforvaltningsarbeid. Bemanningen bestod i 2014 av magasinforvalter i hel stilling, teknisk
leder i 40 % stilling, og fotograf i 60% stilling. Museumstjenesten har, i 50 % av sin 100 % stilling,
bidratt med teknisk konservator for å styre varmekammeret og bistå med konserveringsarbeid på
stedet. Det er behov for en 100 % stilling i tillegg til ordinær stab. Fellesmagasinet inngår i klynge 2
og deler fra 1. august 2014 leder med Museumstjenesten og Østfold fylkes billedarkiv.
Om driften på Trollull
I 2014 ble 433 gjenstander ferdig behandlet, rengjort, revidert og plassert i magasin på Trollull. Av
disse ble 135 gjenstander fotografert. 440 bilder ble totalt tatt av de 135 gjenstandene. Det var ved
utgangen av 2014 plassert 2942 gjenstander på magasin.
Magasinforvaltervikaren, som var ansatt i årets 4 første måneder, avsluttet konserveringsarbeid av
et helgenhode fra middelalderen, tilhørende Borgarsyssel Museum. Vikaren skrev også en artikkel om
konserveringsarbeidet. Denne er publisert i Borgarsyssel Museums nye årbok.
Lagerhallen (D-hallen) i skitten sone er fortsatt full. Museene som har gjenstander her måtte også
i 2014 arbeide med å tømme hallen. Museene dette gjelder er: Borgarsyssel Museum, Folkenborg
Museum og Kystmuseet Hvaler. Borgarsyssel Museum arbeidet i 2014 for en stor del med gjenstander
fra det gamle administrasjonsbygget (SMIA-prosjektet). Museene som har gjort større innflyttinger
fra egen avdelings magasiner/lagre i 2014 er Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger og
Folkenborg Museum.
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Etter stort innsektproblem, oppdaget i 2013, er det nå innført renholdsrutiner i ren sone. Disse ser ut
til å fungere tilfredsstillende.
Staben på Trollull, med bistand fra Museumstjenesten, gjennomførte to åpne dager for publikum
Det kom til sammen 44 besøkende til Trollull i 2014. Fellesmagasinet har i 2014 hatt fokus på økt
produksjon av artikler og foto til ØMs nettsider. Fotograf ble lånt ut til MBI i 20 arbeidsdager, i
forbindelse med produksjon av utstilling i Verket 20. Han dokumenterte også utstillingen Munchs
Mødre for Fredrikstad Museum.

Museumstjenesten
Museumstjenesten inngår i klynge 2 og deler fra 1. august 2014 leder med fellesmagasinet og
Østfold fylkes billedarkiv. Staben består av en teknisk konservator i 100 % stilling. I 2014 var teknisk
konservator i 50 % av sin arbeidstid tilknyttet fellesmagasinet. Ved Trollull hadde teknisk konservator
bl.a. ansvar for varmekammer og oppsyn med lagerhall, samt deltakelse i planlegging og innflytting av
samlingene fra museene.
Museumstjenestens arbeid ved Østfoldmuseenes avdelinger:
• Planlegging, innkjøp reoler, deltakelse i plassering av arkiver BRM, kjeller adm.bygn.
• Planlegging utflytting av gj.st. fra Borregårdsvn.5/Vollgt.10/Olavsgalleriet, samt deltakelse i
f lytteforberedelser av gjenstander Borregårdsvn.5 BRM.
• Gjennomgått og pakket tekstiler BRM for frakt fra skjul Vollgt.10 til Tistedalen.
• Behandlet sak om kopiering av dørhåndtak på Bærby BRM
• Veiledet i rensing av tagging på St. Olavs Vold og Stampejordsgarasjen BRM.
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De ubemannede museene:
• Hjemmefrontmuseet i Rakkestad: bistått i veiledning/hjelp/oppstart av digital formidling.
• Trøgstad bygdemuseum: Ansvarlig for konservering av jubileumssøyle for utstilling grunnlovsjubileet.
• Aremark bygdemuseum: Varmebehandlet/registrert/fotografert seng på Trollull. Seng fraktet
tilbake til museet.
• Hobøl museum: Utvelgelse av tekstiler fra Riggesem gård til museets samlinger, varmebehandlet/
registrert/magasinert dåpsdrakt på Trollull.
• Arrangement for de ubemannede museene.
• Deltatt på møte med Museumsringen i Indre Østfold.
Eksterne:
• Leder for Museumstjenesten har gjennom 2014 hjulpet Eidet Lensemuseums venner med søknader
til utstilling, samt noe rådgiving.

Østfold fylkes billedarkiv
2,5 faste stillinger og ett midlertidig engasjement, 6 mnd. våren 2014. Østfold fylkes billedarkiv
inngår i klynge 2 og deler fra 1. august 2014 leder med fellesmagasinet og Museumstjenesten.
Forvaltning
Fotografier-aksesjon/gave: Arkivet etter fotograf Kjell Bertheau Johannessen (30 esker). Primus (pr.
31.12.14): Fotografier (49.829) og gjenstander/kunstverk (2436), totalt 52.065. Poster med bilde
er totalt 14.806 fotografier. Publisert i Digitalt Museum (pr.31.12.14) totalt 15.431 fotografier
publisert. Nyregistrering 675 poster i Primus (mål 1000). Nyrevidering: 2117 poster i Primus.
Nydigitalisering: 700 fotografier. Nypublisering: 2000 fotografier på Digitalt Museum (mål 2000).
Dokumentasjonsfotografering av faner returnert fra Sverige til Fredriksten for HhS.
Ca. 150 ØM-saker og 84 bestillinger.
I 2014 hadde nettsiden Flyfoto fra Widerøes flyveselskap i arkiv 4.899 sidevisninger, noe som gjør at
den ble den 5. mest trafikkerte siden på ostfoldmuseene.no
Inntekter fra salg av fotografier 2014; kr. 35.980.Andre tiltak
ØFB flyttet fra fylkeshuset til Borgarsyssel Museum i oktober (kontor, arkiv, bibliotek,
fotolaboratorium).

I perioden var 2 av 3 arkivarstillinger ubesatt.
Besøkstall
Det har vært 52 besøkende på lesesalen på HhS. I tillegg har 24 personer fått formidling i form av
spesialomvisninger/orienteringer angående arkivfaglige emner, se under formidling. Det reelle tallet
er høyere fordi det ikke er tatt med besøkende i forbindelse med avlevering.
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Arkiv

Forvaltning
Aksesjon (tall for 2013 i parentes)
Protokollen for Halden historiske Samlinger viser 24 (42) aksesjoner som i omfang varierer fra
enkeltdokumenter til 1,2 hm, i alt 5,83 (25,8) hm samt 1,184 gb (21,243825 gb) datafiler.
Av aksesjonene for HhS i 2014 nevnes Fredriksten heste- og kvegassuranseselskap, misjonsforeninger
i Berg, familien Andersen (håndverkssaker, husholdningsregnskaper, krigshistorie) og Saugbrugsforeningens bryggefolks hjelpekasse, dagbok fra 1940 og kultursamlinger.
Ordning generelt (tall for 2013 i parentes)
Det er ikke ordnet eget arkivmateriale i 2014 på grunn av forskningsoppdrag.
«Tråden i arkivet»
Arbeidet er utført med midler fra Norsk kulturråd, og to medarbeidere har vært engasjert på
timebasis (Kristin Søhoel og Andreas Skouen Pedersen). I tillegg har to ansatte deltatt som ledd i det
ordinære arbeidet, og er ikke belastet prosjektet. Ca. 200 timer i tillegg som egeninnsats i prosjektet.
Arbeidet er utført i henhold til planen, under oppsyn og veiledning av arkivar, og har hatt god fremdrift.
Alle de uspesifiserte kassene med 1800-tallsmateriale er pakket ut. Det samme gjelder diverse løst
materiale fra ca. 1940–1960 i flyttekasser. Alt er støvsuget, sett over og grovsortert i hyller, og utgjør
om lag 30 hyllemeter. 1800-tallsmaterialet er deretter skilt etter arkivskaper og serie, og brettet
ut fra pakker og til omslag og mapper. Av dette er fem årganger med brev endelig beskrevet, lagt i
mapper og esker, og listeført, i alt ca. 4 hyllemeter. Det øvrige materialet er under bestemmelse og
arkivering.
Arkivene etter familiene Tank/Anker, Wiel og Stang innlemmet i Norges Dokumentarv
Det ble i anledning utlysingen utarbeidet søknader til Den norske komitéen for verdens kulturarv
om opptakelse på Norges dokumentarvliste i Unesco for to arkiver, Halden Bomullspinneri og Veveri
og Handelshusarkivene 1653-1960, dvs. de tre arkivene etter familiene Tank/Anker, Wiel og Stang.
Handelshusenes arkiver ble tatt opp i Norges dokumentarv sammen med 28 andre arkiver desember
2014. Pressemelding og omtale ble skrevet til distribusjon og utlegg på hjemmesidene.
Formidling
Arkivformidling
Alle henvendelser til HhS angående arkiver blir besvart, enten med generell kildeveiledning og
referanser eller ved veiledning til egeninnsats og orientering om arkivene HhS forvalter. I mange
tilfeller foretas direkte undersøkelser i arkivene eller materiale transkriberes så langt tiden tillater.
250 (273) forespørsler er behandlet i 2014. Det er mottatt og besvart 198 (221) henvendelser
muntlig og skriftlig, av dem er 141 (173) besvart i brevs form, de øvrige 57 (48) muntlig. 52 (58)
gjester har besøkt lesesalen på Halden historiske Samlinger for å bruke arkivsaker eller få veiledning. I
brevtallet inngår kommentarer med faglige innspill, henvendelser om saker, enklere henvisninger o.a.
Diverse mindre dokumenter er transkribert for private. Det er i henhold til sedvane praktisert enkelte
tilbakelån av arkivmateriale til arkivskapere.
Arkivarbeidet med temaer Carsten Tank og Berg Sogneselskap ble formidlet sammen med en
miniutstilling til Mikroklubbens medlemmer på Rød 17. mars med 24 personer til stede.
Tall og formidling ut over arkivfaget fremgår under.
Deltakelse i andre avdelingers arbeid
På grunn av vakanser i de øvrige arkivarstillingene har James Ronad Archer utført arkivoppgaver ved
både Fredrikstad Museum, Borgarsyssel Museum og for Haldenvassdragets kanalmuseum.
Ekstern rådgivning
Det er holdt en orientering/kurskveld i arkivarbeid for Rygge Museum og Historielag
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03. FORSKNING
Overordnet mål
• Forskning – Østfoldmuseene skal forske og produsere ny kunnskap, og publisere nytt materiale hvert år.

Om forskning i Østfoldmuseene:
1. Østfoldmuseene har et forskningsråd
Forskningsrådet består av direktør Gunn Mona Ekornes (leder), seniorrådgiver/konservator NMF
Camilla Gjendem, arkivar/ 1. konservator NMF James Ronald Archer, avdelingsleder/konservator
NMF Torill Wyller og forskningskoordinator seniorrådgiver/konservator NMF Tor Ulsnæs (sekretær).
Gruppen skal legge til rette for forskning og utvikling i Østfoldmuseene. Rådet har hatt to møter(et
arbeidsmøte) i 2014.
2. Østfoldmuseenes forskningsarbeider skal synliggjøres på museets nettsider, i relevante tidsskrifter nasjonalt/internasjonalt, gjennom foredrag og annen utstillings- og formidlingsvirksomhet
I året som gikk ble den faglige innsatsen i ØM for størsteparten fokusert mot tiltak i forbindelse med
Grunnlovsjubileet. Det ble produsert publikasjoner, utstillinger, foredrag og nettbaserte tiltak. Alle
avdelinger bidro.
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3. Det skal stilles ressurser til rådighet (frikjøp/permisjoner) slik at medarbeiderne kan
gjennomføre egne forskningsprosjekter eller delta i andre forskningsopplegg og nettverk
Konservatorene har for størsteparten vært bundet opp i arbeid med Grunnlovsjubileet og andre
driftsoppgaver. Egen tid til disposisjon er knapp. Noen tiltak er blitt fulgt opp og ferdigstilt. Arkivar/1.
konservator Archer ble delvis frikjøpt for å konsentrere seg om en fagartikkel/publikasjon. Et
uformelt nettverk for forskningskoordinatorer ble formalisert som nasjonalt nettverk i 2014.
4. Forskningskompetansen i Østfoldmuseene skal økes. Det legges til rette for at ansatte kan oppnå
autorisert konservatorkompetanse NMF / kompetanse som 1.konservator NMF.
Forskerkompetansen er generelt lav i norske museer, Østfoldmuseene ikke unntatt. Konservatorene
får skrivetrening gjennom sine bidrag til nettartikler, årbøker, hjemmesider o.l., men dette er ikke nok
til å heve Østfoldmuseenes forskningsarbeid til et tilfredstillende nivå. Andre tiltak som skrivekurs,
fagfellevurderingsordninger mm. må iverksettes.
5. Organisasjonen må legge til rette for forskningsfellesskap, på linje med andre interne
fellesprosjekter.
Det er opprettet et Forskerforum hvor de ansatte kan møtes og bistå hverandre i utviklingen og
gjennomføringen av egne forskningsprosjekter. Mer formalisert forskningstid internt er ønskelig.
Liste over tiltak innen forskningstiltak pr. avdeling og trykksaker/publikasjoner finnes i vedlegget
til årsmeldingen.

Vi
fornyer
og
forundrer

• Østfoldmuseene skal være en aktiv samfunnsaktør og en attraktiv møteplass for alle
• Østfoldmuseene skal ta opp samfunnsaktuelle tema, søke å forklare problemstillinger i lys av fortida
og være en arena hvor vi diskuterer framtida. Østfoldmuseene skal være nyskapende, engasjerende
og by på aktiv deltakelse for alle.
• Østfoldmuseenes arenaer og samlinger skal tilrettelegges slik at de blir aktive kilder til kunnskap og
opplevelser.
• Østfoldmuseene skal prioritere formidling av egne samlinger gjennom større tradisjonelle arrangementer, gode pedagogiske tilbud og skiftende utstillinger.
• Østfoldmuseene fordeler ansvar for formidling av ulike tema mellom museumsklyngene og søker å
løse oppgavene gjennom fellestiltak på tvers i organisasjonen.
• Østfoldmuseene søker forpliktende samarbeid med frivillige og relevante institusjoner i fylket og
skal jobbe aktivt med nettverksbygging.

FORMIDLING

04. FORMIDLING

Østfoldmuseene har et Formidlingsforum som samler museets pedagoger og formidlere i den hensikt
å fremme samarbeid og utvikling på tvers mellom avdelingene. Fra 2014 har arbeidet blitt fordelt på
fire ulike arbeidsgrupper med ansvar for hver sine satsningsområder på formidling i strategiplanen;
1) Arenautvikling,
2) Frivillige i museene,
3) Skoleprogrammer på nett
4) Utstillinger.
Dette er organisert som fire prosjekter med hver sin prosjektleder. Østfoldmuseenes digitale satsning
over flere år er godt etablert og i stadig utvikling. Med dette godt integrert som en naturlig del av
arbeidet, satser museet nå på konkrete tiltak for å øke attraksjonskraften. Målgruppene er skolene,
frivillige, lokalsamfunn og turister. Det arbeides målrettet for å bruke samlingene som utgangspunkt
for formidlingen. Det planlegges en felles vandreutstilling.

Nytt formidlingtiltak 2014
«Dropp-in» museum i Halden
Lørdag 11. oktober inviterte Halden historiske Samlinger haldensere til å «droppe innom» sitt
arrangement i Storgata 16, de gamle lokalene til bokhandler Andersen. Museets ansatte tok imot
publikum, deres gjenstander og historier fra kl. 11 til kl. 15. Dette var et tiltak for å inkludere
haldenserne i planleggingen av den nye byutstillingen som skal åpne 23. mai 2015. Museet ønsket å
høre hva byens innbyggere er opptatt av, hvilke gjenstander fra Halden de mener bør få plass på et
museum og være en del av en utstilling som skal fortelle byens historie. Det kom 400 personer i løpet
av dagen, og tiltaket skapte et stort engasjement bland haldenserne.
Barnas museumsstafett
I 2014 deltok 3052 barn i Østfoldmuseenes fellessatsning på formidling til barnefamilier i sommersesongen. Stafetten arrangeres på åtte museumsavdelinger i skoleferien (ca. 23. juni – 17. august).
Aktivitetene passer best for barn i skolealder, ca. 6 -14 år, men alle som ønsker får delta. Årets utgave
av Barnas Museumsstafett kunne by på nye aktiviteter ved alle museene, mange av dem knyttet opp
mot grunnlovsjubileet. I tillegg var det innført populære bonuspremier. De som besøkte alle museene
deltok i trekningen av to nettbrett. 15 barn besøkte alle de åtte museene.
Nye utstillinger
Østfold fylkes billedarkiv har produsert to nye utstillinger til grunnlovsjubileet:
«Østfold 1814 2014», Samtidsfotografier – Roderick Ewart: Sted: Solbergtårnet. Skjeberg mai –
oktober
«Østfold 1814 1914 Smaalenenes amt», en fotoutstilling fra samlingen. Utstillingen er vist på
Storedal Kultursenter, Haldenvassdragets kanalmuseum og Moss by- og industrimuseum.
Borgarsyssel Museum
• Fra søndag 23. juni til søndag 18. august vistes utstillingen «Med kulturminner i skolesekken» i
vognskjulet/Aarslandsstuas uthus. Utstillingen var tilgjengelig for publikum i museets åpningstid
hele sommeren, og det finnes ikke egne besøkstall for utstillingen.
• 1814-2014 – Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon
Moss by- og industrimuseum
• Moss Dagblad 100 år: «Vi ringer paa – og træder ind»
• «Fra Moss jernverk til Peterson Moss» – en utstilling om dagligliv, arbeid og industri i Verket 20.
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Folkenborg museum
• «Østfolds kulturlandskap fra 1814 til 2014». Kunstutstilling.
• Carl Lumholtzs fotografier fra Mexico 1890-1910; Møter mennesker mellom
Halden historiske Samlinger
• «Fashionistas» i Øvre magasin på Fredriksten festning. En utstilling om klær og interiør fra
Fredrikshald i perioden 1790 til 1850.
• «Frykt og ære – Fredrikshald & Fredriksten1814» en utstilling med norske faner som ble tatt med
fra Fredriksten festning i 1814. Armémuseum i Stockholm, som i dag er den som forvalter fanene og
den svenske krigshistorien, har stilt fanene til disposisjon for Halden historiske Samlinger og
Fredriksten festning på ubestemt tid!
Kystmuseet Hvaler
• Østfold 1814-1914. Smaalenenes Amt
Haldenvassdragets Kanalmuseum
• «Huset i skogen» ny del av de faste utstillingene som samtidig er et pedagogiske tilbud til de
minste. Åpning 20. juni
• Kunstutstilling: ”Fra Lerret til Leire”

14

Fredrikstad Museum
• «Söta Bror? - Fredrikstad under svensk okkupasjon 1814/1815», Tøihuset
• Militærtromme fra Armemuseet i Sverige, Tøihuset
• «Tixi - Made in Fredrikstad», Tøihuset
• «Skål for Norge», utstilling av drikkeglass på Elingård Herregård
• «Sjømannstatoveringer», Isegran

Besøkstall
Besøkstallene viser en økning på cirka 5% for Østfoldmuseene samlet i 2014 og det er en bedring fra
fjoråret der museene hadde en nedgang på 9,6%. Årsaken til endringen er blant annet at vi i fjor markerte
grunnlovsjubileet og dermed hadde en rekke nye utstillinger og flere arrangementer knyttet til 1814
og feiringen. I Moss åpnet vi også en ny besøksarena, Verket 20 som ga en rekke nye besøkende.
Nedgang ble det nok en gang hos Borgarsyssel Museum som blant annet på grunn av sykdom måtte
kansellere et to dagers tradisjonelt og godt besøkt julearrangement. Storedal Kultursenter hadde
også en fin vekst mye på grunn av Ridderrittet som hadde flere deltagere enn tidligere.
Utstillingsbesøk utenom egne arenaer
Østfold fylkes billedarkiv viste i perioden mai til oktober en stor fotoutstilling i Solbergtårnet v/E6.
Det er ikke installert teller i Solbergtårnet, men basert på jevnlig tilsyn og vedlikehold at vi har lagt ut
brosjyrer og fylt på regelmessig, vakthold o.l, har tellinger av ansatte gitt et forsiktig estimat på 6.500
besøkende (35 pers pr dag i 6 mnd).
Besøkene fordeler seg pr avdeling som følger (se tabell).
(NB! Avdelingene har fortsatt noe forskjellig praksis hva gjelder registreringsrutiner av de besøkende)
Besøkstall				
Borgarsyssel museum			
Folkenborg museum			
Haldenvassdragets Kanalmuseum
Kystmuseet Hvaler			
Moss by- og industrimuseum		
Halden historiske Samlinger		
Fredrikstad Museum			
Storedal Kultursenter			
Østfold fylkes billedarkiv
Fellesmagasinet Trollull			
Samlet besøk			
Differanse		
				
Nettsidene ostfoldmuseene.no
(Unike brukere)				

2012
14.090
5.029
8.369
4.242
5.700
30.619
21.489
1.960
53
91.551
+ 3.152
(+ 3,52%)
43.269
(+ 49%)

2013
8.870
5.048
8.140
4.649
5.465
28.686
18.864
2.867
44
82.633
- 8.918
(- 9.69%)
51.384
( +19% )

2014
8.109
4.691
7.183
3.231
7.485
33.478
19.362
3.323
44
86.906
+4.273
(+5,17%)
62.600
(+21,83%)

Overordnet mål:
• Fornying – Østfoldmuseene skal være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet og aktivt
involvere publikum.
Delmål:
• Utvikle nye digitale formidlingsmetoder
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Østfoldmuseenes digitale satsning
Strategimål
Østfoldmuseene skal være nyskapende og ledende blant museer i Norge på sosiale medier, utvikle nye
digitale formidlingsløsninger og ha satsning på mobilformidling for og med sitt publikum.
Nettsider og innholdsproduksjon
I løpet av 2014 har det blitt publisert 399 innlegg på ostfoldmuseene.no (ca. 8 pr. uke). Nettsidene er
besøkt 105 081 ganger med totalt 258 155 sidevisninger. Unike besøk for 2014 er 62 600 (+21,8 %).
I 2014 er det utviklet og implementert nye digitale formidlingsmetoder på nett bestående av
lokasjonsspesifikke kart, bildesammenligninger, panoramabilder, kart med klikkbare hotspots,
quizmodul og tidslinjer.
Blogger
Østfoldmuseenes har opprettet og administrerer bloggene «Jernverksarkivet», «Reisendekartet»,
«Kystkulturbloggen» og «Herregårdsnettverket». Grunnet utskiftninger i personalet er det kun
«Reisendekartet» som har et høyt aktivitetsnivå. Bloggene har samlet hatt 18 642 sidevisninger og
5 792 unike brukere i 2014.
Grunnlovsjubileet og ostfold1814.no
I anledning markeringen av grunnlovsjubileet opprettet Østfoldmuseene et eget område på
ostfoldmuseene.no. Det ble også lansert et eget nettsted med interaktivt kart som ble godt mottatt
av publikum og ble omtalt i både lokal og nasjonal presse. Det er publisert 85 artikler på nettstedet
som ble besøkt 9 610 ganger med totalt 22 677 sidevisninger. Unike brukere var 6 877.
Østfoldmuseene gjennomførte også to uker intensivarbeid med to skoleklasser på Hvaler der det ble
produsert 13 digitale historiefortellinger. Disse er publisert på digitaltfortalt.no og på eget område på
ostfold1814.no/hvaler.
Mobilformidling
Østfoldmuseenes mobilformidlingstilbud har fått utvidet funksjonalitet med kart med støtte for
stedstjenester (GPS) der innhold plottes inn i Google kart og vises sammen med publikummerens
geografiske posisjon. Mye nytt multimedialt innhold er produsert og implementert både på
ostfoldmuseene.no og på mobilformidlingsplattformen. Totalt har Østfoldmuseene 152 punkter
fordelt på 18 løsninger på 6 museer: I 2014 lanserte vi følgende:
• Videovandring på Rød herregård og i Rødsparken (10 punkter)
• Videovandring på Elingaard Herregård
• 8 punkter på Folkenborg Museum
• Videovandring langs Olavsvollen på Borgarsyssel Museum (7 punkter)
• 14 punkter på Moss by- og industrimuseum. Engelsk audiobasert oversettelse av Glassverksutstillingen
• 1 punkt - Broene over Svinesund
• 1 punkt på Fredrikshalds Teater
• 2 punkter på Storedal Kultursenter - Sansehagen og Ode til lyset.
Digitale flater i utstillinger
Flere av modulene utviklet til nettbruk er også implementert på nettbrett og andre touchskjermer til
bruk i utstillinger.
Foredrag og seminarer
Østfoldmuseene har bidratt i utviklingen av Kultur- og naturreiser (Kulturådet) appKNappen. Vi
har også deltatt på VIRKEs nettverksmøter der tema har vært museer og samarbeidet med norske
reiselivsaktører.
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Sosiale medier
Østfoldmuseene bruker i dag følgende kanaler: Facebook (3 262 likere), Twitter (559 følgere),
Instagram (372 følgere) og YouTube (27 280 avspillinger/140 filmer) pr. 15. januar 2015.
Instagram og Facebook julequiz
Kampanjen gikk fra 1. – 24. desember og genererte samlet 327 likes og 238 kommentarer til de
daglige quizspørsmålene. Kampanjen skapte høyt engasjement, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra
publikum.

Markedsføringsarbeid i Østfoldmuseene
Østfoldmuseenes overordnede markedsmål og resultat for 2014:
• øke antall besøkende ved museumsavdelingene 5% (Resultat: + 5,17%)
• øke antall unike besøkende på nettsidene med 5% (Resultat: + 21,83%)
• øke antall likere på Facebook til 2.500 (Resultat: 3.131 likere pr 31.12.14 + 25,24 flere)
Markedsstrategi for Østfoldmuseene 2014
Strategien har vært å nå ut til hovedmålgruppen med gode arrangementer/aktiviteter og at
kommunikasjon og markedsføring (synlighet) rundt dette skulle bli forbedret. I 2014 inngikk derfor
Østfoldmuseene en byråavtale med Griff Kommunikasjon AS i Fredrikstad som sammen med
markedsansvarlig og de ulike avdelingene har utarbeidet profesjonelt markedsmateriell og ulike
kampanjer gjennom året.
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Felles brosjyremateriell
I 2014 produserte og lanserte Østfoldmuseene for første gang felles markedstiltak – alle avdelinger:
• Hovedbrosjyre (2 års levetid)
• Vår/sommer program
• Høst/vinter program
Grunnlovsjubileet 1814-2014
Grunnlovsjubileet ble markert ved alle avdelingene og Østfoldmuseene samarbeidet med Østfold
Fylkeskommune om markedsføring og synlighet rundt alle arrangementene blant annet ved å:
• levere redaksjonelle artikler og bilder + omtale alle ØMs grunnlovsjubileumsarrangementer i en
Grunnlovsjubileumsavis/magasin som ble produsert av Amedia. Avisen hadde full-distribusjon til alle
husstander fylket i februar 2014.
• lanserte nettsiden ostfold1814.no med Østfold-relatert innhold om fylkets rikholdige 1814 historie,
hendelser, personer og gjenstander blant annet fremstilt på et interaktivt kart. (nettsiden hadde
22.677 sidevisninger og 6.877 unike brukere i 2014)
• tilbød 1814 foredrag til foreninger, lag, skoler, kommuner med flere (ØM solgte ca 10 stk av disse)
• utviklet og leverte innhold til nettsiden og aviskampanjen 1814prek.no sammen med Østfold
fylkeskommune og kommuner i Østfold.
Østfoldmuseene og AMEDIA Østfold
Østfoldmuseene forhandlet og inngikk i 2014 en gunstig annonseringsavtale i 5 papiraviser og
nettaviser i fylket. Hensikten med avtalen var å gi museene mer synlighet i avisene.
Østfoldmuseene i pressen
2014 er det året Østfoldmuseene har hatt flest presseoppslag og saker i aviser, på radio, på nett
og på tv i Østfold. Det gode samarbeidet med NRK Østfold er videreført og ØM får god dekning
på de fleste av saker som blir meldt inn. ØM fikk også bred nasjonaldekning i år med tv-innslag på
NRK Lørdagsrevyen i april om fanene som ble ”utlånt” fra Sverige til Norge/Halden i forbindelse
med grunnlovsjubileet og stor dekning i VG avis og VG Nett om ØMs store grunnlovsjubileumsarrangementer, samt omtale i flere andre aviser.
Praksisstudent internasjonal kommunikasjon ved HiØ hos Østfoldmuseene
Østfoldmuseene huset i perioden januar til april 2014 en utplasseringsstudent fra internasjonal
Kommunikasjon studiet ved Høyskolen i Østfold og som var med og bidro til markedsføring- og
pressearbeidet.

Nasjonale og nordiske nettverk
Alle avdelingene er engasjert i et eller flere av de nasjonale nettverkene, samt i et par nordiske
nettverk. Nettverkene er viktige fagarenaer for museumsansatte. Arbeidet i nettverkene vil bli
videreutviklet og Østfoldmuseene er innstilt på å engasjere seg i nettverkenes arbeid.
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Østfoldmuseenes avdelinger deltar i følgende nasjonale / nordiske nettverk:
• Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold v/ Moss by- og industrimuseum /
Borgarsyssel Museum.
• Nettverk for arbeiderkultur v/ Moss by- og industrimuseum / Borgarsyssel Museum
• Nettverk for industri- og teknologihistorie v/ Moss by- og industrimuseum
• Nettverk for magasin og bevaring v/ Museumstjenesten
• Skognettverket v/ Haldenvassdragets Kanalmuseum
• Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistorisk fotografi v/ Østfold fylkes
billedarkiv. Leder det nasjonale prosjektet ”Widerøes skråfoto tilbake til folket”.
• Nettverk for Fiskerihistorie og kystkultur v/ Kystmuseet Hvaler
• Herregårdsnettverket. Nettverksansvarlig på nasjonalt nivå; Fredrikstad Museum
• Nordisk herregårdsnettverk
Andre nettverk
• Europeisk teaternettverk v/ Halden historiske Samlinger
• Folkenborg museum deltar også i ”Landbrugspuljen”, det danske nettverket for landbruksmuseer.
Fredrikstad Museum er sekretær for norsk Herregårdsnettverk. Herregårdsnettverket har
gjennomført et seminar støttet av Norsk Kulturråd. Tema for seminaret var «Vann i herregårdsanlegg»,
og ble avholdt på Elingaard herregård. Det deltok rundt 30 personer. Forøvrig distribueres jevnlig
informasjon mellom de nordiske nettverkene. Årets Herregårdssymposium ble avholdt i Danmark, på
Fyn, hvor Tove Thøgersen deltok. I egenskap av nettverkssekretær deltok hun på den årlige nasjonale
nettverkssamlingen i Oslo.

Kulturelt mangfold
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. Det er en utfordring å utvikle og øke mangfoldsarbeidet ytterligere.
Tiltak
• Det produseres hele tiden digitale historiefortellinger hvor mange lag av befolkningen involveres.
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 deltar i et Interreg-prosjekt om tatere. Prosjektet skal kartlegge boplasser, og øke kunnskapen om
de reisendes historie. Museet har en egen blogg, «Reisendekartet» hvor taterne selv bidrar.
Borgarsyssel Museum
Videreført prosjektet «Kulturminner i skolesekken», fra 2013. Det er et tilbud knyttet til Den kulturelle
skolesekken. Opplegget er ikke knyttet opp mot én historisk periode og derfor er det lettere å nå alle
– fra ulike sosiale lag, barn med annen etnisk bakgrunn enn norsk osv, I dette opplegget kan alle delta
aktivt med egen historie. Slik nås målet om å reflektere det kulturelle mangfoldet i Sarpsborg.

Taterprosjektet
I regi av Halden historiske Samlinger (skrevet av prosjektleder Bodil Andersson)
Genom det så kallade «taterprosjektet» drivs stor del av Östfoldmuseenes mångfaldsarbete. Arbetet
för dokumentation, forskning och förmedling om och med den nationella minoriteten och dess kulturarv
har pågått inom Halden historiske Samlinger sedan 2007.
Under 2014 genomfördes en uppföljning av Det skandinaviske reisendekartet, 2010-2013. Här
samarbetade museet med tre av romanifolket/taternes organisationer i Norge och Sverige samt
Glomdalsmuseet, Bohusläns museum, Värmlands Museum och Örebro läns museum. Projektet
initierades efter önskemål från minoritetsgruppen om att museet skulle fortsätta att samordna och
uppmärksamma det tidigare i stort dolda kulturarvet.
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Under mellanprojektet utarbetade parterna en gemensam projektplan för ett nytt treårigt arbete
med fokus på berättelsen om romanifolket/taternes kulturarv i den norsksvenska gränsregionen.
Kurser i dokumantationsteknik och formulering av metoder ingår i planen för att sprida den kunskap
som upptarbetats inom Östfoldmueene. Dessutom utveckling av en ny utställning i Halden samt en
ökad dokumentation av berättelserna runt kulturminnena. Processen för att söka finansiering har inte
avslutats. Romanifolket/taternes kulturfond har beviljat stöd til arbetet.
Mellanprojektet var till 70 procent finansierat av programmet för Interreg Sverige-Norge. Ytterligare
medfinansiärer var Romanifolket/taternes kulturfond, Fornyings- administrajons- og kirkedepartementet
samt de deltagande museerna.
Östfoldmuseenes arbete med den nationella minoriteten förmedlas idag på hemsidan www.reisendekartet.no (cirka 20 unika besökare per dag) och www.facebook.com/reisendekartet (420 följare).
Ansvarig för arbetet har under året presenterat det vid Nordiska historikermötet i Joensuu, nätverket
för samtidsdokumentation, Göteborg, för Interreg Sverige-Norge samt vid nätverksmöte arrangerat
av Kulturrådet.

Kystkultur
Østfoldmuseene har en 60 % stilling som kystkulturkonservator. Den resterende stillingsressursen
er tillagt Maritime Center Fredrikstad AS i perioden frem til «The Tall Ships Races» i juni 2014.
Arbeidet og oppgavene som tilligger stillingen er nedfelt i kystkulturplanen for Østfoldmuseene. En av
hovedoppgavene er å ferdigstille en fartøyvernplan. En annen oppgave er å arbeide med historien til
sjekter og snekker langs Østfoldkysten.
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I mars ble det holdt et seminar om strategier for det framtidige arbeidet med å bevare jakta «Jelse».
«Jelse» eies av lederen for Maritime Center Fredrikstad. Ved en dendrokronologisk undersøkelse er
det klarlagt at fartøyet, som ligger ved slippen på Isegran, er bygget i 1766 eller 1767 med tømmer fra
Østlandet. Det betyr at vi her har Norges, og kanskje verdens, eldste seilende fartøy og et av svært få
kjente eksempler på østnorsk båtbygging fra 1700-tallet. Alle 1700-talls materiale er påvist og målt
inn. Riksantikvaren har besluttet at båten skal restaureres tilbake til seilende fartøy fra ca. 1890, som
er det tidligste tidspunktet hvor vi har en avbildning av fartøyet. Kystkulturkonservatoren skal bidra i
dette arbeidet, og Fredrikstad Museum skal sørge for bevaring av alt materiale som må skiftes ut.
Kystkulturkonservatoren har bidratt til Interreg-prosjektet Business 2 Heritage i arbeidet med
å utvikle Isegran som en kulturhistorisk opplevelsesarena. I 2013 har dette i hovedsak bestått i
skilting av båtene som ligger ved museumsbryggene på Isegran og utvikling av ny båtbyggerutstilling i
Minemagasinet.
Det er etablert et samarbeid med Borg Havn om oppmudring av elvebunnen mellom slippen og
Fergekaia samt bygging av ny Fergekai. Fredrikstad kommune ved Parkering og transport har gitt
signal om at Byferga igjen, etter mange års opphold, vil legge til ved kaia på Isegran når den står ferdig.

Vi
fornyer
og
forundrer

Østfoldmuseenes arbeid med immateriell kulturarv
Østfoldmuseene arbeider ut fra følgende definisjon på begrepet immateriell kulturarv;
• kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner
anerkjenner som en del av sin kulturarv.

ANDRE RTILTAK

06. ANDRE TILTAK

Muntlig tradisjon
Østfoldmuseene avd. Borgarsyssel Museum har et omfattende tradisjonsarkiv med intervjuer om
Østfold-dialekten, håndtverkstradisjoner, boforhold og hverdagsliv. Materialet er samlet inn over en
30 års periode fra slutten av 1960 årene til slutten av 1990 årene.
Moss by- og industrimuseum
• Har jobbet aktivt med innsamling av intervjuer i samarbeid med skoleklasser som del av prosjektet
«Arbeidsarven».
• Museet har gjennomført og samlet inn fem digitale intervjuer av arbeidere fra den nedlagte
industribedriften Peterson samt fem intervjuer av tidligere beboere på Verket. Intervjumaterialet
inngår i dokumentasjon av arbeid og hverdagsliv og er en del av den nye utstillingen i Verket 20.
Informasjon om intervjuene skal også legges ut på www.arbeidsarven.net
• Museet har samlet inn ett skriftlig arbeidsminne som ble utgitt som eget hefte. Dette er hefte nr. tre
som skal inngå i en serie på fem.
• Det er gjennomført et møte med tidligere ansatte ved Peterson der «Arbeidsarven» og viktigheten
av å ta vare på de immaterielle minnene var et av temaene på dagsorden.
Opplæring og innsikt i tradisjonelt håndtverk
Ved alle museene er det utviklet tilbud om aktiviteter og formidlingsopplegg innenfor en rekke
praktiske ferdigheter som: stenhugging, flatbrødbaking, smørkinning, lysstøping, repslaging, maling av
korn, spikking av seljefløyte og papirlaging.

Østfoldmuseenes markering av grunnlovsjubileet 2014
Østfoldmuseenes arrangementer i forbindelse med grunnlovsjubileet er omtalt under kapitlene om
markedsføring og fornyelse, og står listete opp i oversikten over nye utstillinger og arrangementer 2014.
Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold
Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold ble etablert etter vedtak i Østfold
Museumsråd i 2008. 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 åtte fagpersoner fra
Østfoldmuseene inkludert konservator/antikvar fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.
Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggingstruede hjørnesteinsbedrifter i Østfold fylke.
Dokumentasjon av mindre industribedrifter og håndverksbedrifter blir overlatt til den enkelte
avdeling i Østfoldmuseene. Beredskapsgruppa kan etter kapasitet gi rådgiving og hjelp der det
er behov for det. Dokumentasjonsarbeidet som Beredskapsgruppa bedriver er først og fremst en
type «førstehjelpsdokumentasjon» som består av film- og fotodokumentasjon av produksjonslinjer
og bygninger, listeføring av hva som finnes av typer arkiv og arkivalia i bedriften, samt listeføre
gjenstander med sikte på mulig inntak til avdelingene.
Deltakere i gruppa 2014:
Fra Fylkeskonservatoren i Østfold: Andreas Ebeltoft
Fra Østfoldmuseene: Camilla Gjendem, James Ronald Archer, Hege Steen Langvik, Randa Arntzen,
Roderick Ewart, Siri Eriksen Gjems og Tor Ulsnæs.
Møter og samlinger:
Det har vært avholdt to møter i 2014, der fem saker er behandlet. Det har ikke vært «utrykkinger»
dette året. Innspill om å dokumentere bedriften Norselight i Halden ble avslått.
Camilla Gjendem har holdt innlegg om gruppas arbeid og organisering på Nettverk for teknologi og
industrihistorie i Kristiansund 28. og 29. januar 2014.
Økonomi:
Søknad om tilskudd i 2014 fra Østfold fylkeskommune ble avslått.
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07. AVSLUTNING
2014 er Østfoldmuseenes femte driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og legge til rette for
økt samarbeid mellom fagmiljøene og skape en handlekraftig og styringsdyktig ledelse har preget
virksomheten i form av et større omorganiseringsprosjekt. Ny organisasjonsplan ble innført ved årsskiftet. Fellesmagasinet Trollull har nå vært i drift i tre år. Det forberedende arbeidet med å registrere
samlingene pågår, men er svært ressurskrevende og ØM burde hatt større kapasitet på dette området.
Det er i år fokusert på arbeidet i en nyopprettet gruppe kalt arbeidsgruppa for verdivurdering,
avhending og kassasjon. Museene har store utfordringer med å rydde opp i samlingene sine. Det er
åpenbart at ikke alt som er samlet inn opp gjennom årene kan bevares, og de etiske utfordringene med
å avhende gjenstander må løses på en forsvarlig måte.
Satsingen på digitalisering, både i samlingsforvaltningen og i formidlingsarbeidet, har blitt videreført
og utviklet sammen med formidlingsarbeidet i sosiale medier og på andre digitale flater.
Østfoldmuseene er et museum som har kommet langt i sitt digitaliseringsarbeid, og er fremdeles godt
synlige innenfor dette feltet i det norske museumslandskapet.
Besøkstallene har økt med ca. 5% i 2014. Det er en riktig utvikling, men innsatsen for å gjøre
Østfoldmuseene til et attraktivt besøksmål må intensiveres. Styret har skissert to hovedmål for den
videre utvikling; økte besøkstall og større økonomisk handlingsrom. Museenes økonomi er en stor
utfordring. Mangelen på penger går i første rekke utover utstillingsfornyelsen og bygningsvedlikeholdet.
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Østfoldmuseene åpnet mange mindre utstillinger i 2014 i forbindelse med markeringen av
grunnlovsjubileet. Den største satsingen var åpningen av utstillingen i Verket 20, Moss «Fra Moss
jernverk til Peterson Moss».
Alle museer sliter med et bygningsvedlikeholdsetterslep, så også Østfoldmuseene. Med ny organisasjonsmodell og en ny driftsavdeling håper vi å få gjort mer med egne krefter, og på den måten få mer
bygningsvedlikehold igjen for de midlene vi har til rådighet. Oppgavene er mange, men Østfoldmuseene
har gode planer og en klar prioriteringsliste.
Østfoldmuseenes administrasjon, Borgarsyssel Museum og Østfold fylkes billedarkiv kunne høsten 2014
ta i bruk den ombygde administrasjonsbygningen på Borgarsyssel Museum til nytt administrasjonsbygg.
Bygningen rommer nå flotte kontorlokaler, arbeidsrom og stort, klimastyrt fotomagasin. Ca. 20
medarbeidere har fått tilfredstillende arbeidsforhold etter mange år i midlertidige og uegnede lokaler.
I 2012 skrev Østfoldmuseene «a letter of intent» med Lazienki Museum i Warsawa. Samarbeidet har nå
resultert i at det polske museet har fått ca. 30 millioner kroner over EØS-programmet «Norge-Polen»
for å sette i stand sitt kongelige teaterbygg fra 1787. Vi får ingen investeringsmidler, men har fått en
ekstrabevilgning for å innlede et faglig samarbeid om formidling og konservering. Prosjektet skal gå
fra desember 2014 til april 2016 med flere workshops i begge land. Det er viktig for Østfoldmuseene
å hente inspirasjon og ny kunnskap fra kollegaer utenfor egne landegrenser, og vi har i dette
samarbeidet sett stor profesjonalitet og har mye å lære.
Aktiviteten i Østfoldmuseene har vært stor også i 2014. Årsmeldingens vedlegg viser oversikter over
alle skoletilbud, arrangementer, forskningstiltak og utgivelser. Denne listen blir lengre for hvert år.
Arbeidsinnsatsen og motivasjonen blant de ansatte er stor på tross av stram økonomi og nøkterne
rammer. Vi retter en takk til alle som har bidratt til å utvikle Østfoldmuseene i 2014.
Gunn Mona Ekornes /ledergruppa
03.03.2015
Vedlegg:
Kap. 3.
Forskningstiltak
• Trykksaker/ Publikasjoner /artikler
Kap. 4
Formidling
• Arrangementer
• Undervisning og omvisninger

Halden historiske Samlinger
• En politisk biografi om Carsten Tank. Av arkivar/1.konservator James R. Archer. Manus er ferdig,
trykkes og utgis 2015.
• Prosjektet ”Romanifolket i grenselandet mellom Norge og Sverige”/Det skandinaviske
reisendekartet. Interreg-prosjekt med medfinansiering fra flere kilder som søkes videreført.
• Et prosjekt, «Det store Fallet», om Karl 12. og hans samtid, er blitt igangsatt. Det har et
internasjonalt perspektiv og søker samarbeid med andre nordiske museer.

VEDLEGG KAP. 3

3. Forskningstiltak 2014

Moss by- og industrimuseum
• Museet i Moss deltar i Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie, og er ett av tolv museer
som bidrar i forskningsprosjektet «Det fleksible arbeidsliv», støttet av Kulturrådet.
• I forbindelse med utstillingsprosjekt i Verket 20, har Camilla Gjendem gjennomført er et antall
intervjuer som grunnlag for artikkel om hus og hjem.
• Nasjonalt nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold har søkt Kulturrådet om midler til et
forskningsprosjekt kalt «Integrert mangfold – forskning og kompetanseheving».
Fredrikstad Museum
• I forbindelse med Grunnlovsjubileet ble et særtrykk av årboken MindreAlv presenteres med tema om
krigen i Fredrikstad 1814.
• Et internasjonalt seminar;» Vannanlegg på og omkring Herregårdene», ble gjennomført på Elingård i
regi av FM og Herregårdsnettverket.
Haldenvassdragets Kanalmuseum
Denne avdelingen er eneste i ØM som har kompetanse på og arbeider med naturvitenskap. Et internasjonalt forskningssamarbeid om den sjeldne arten istidskreps pågår.
1. Istidskreps. Kanalmuseet ligger midt i det norske kjerneområdet for denne interessante
dyregruppen som er knyttet til store og dype innsjøer, og vi satser på å være best på denne gruppen i
Norge:
a) Vi har konstruert et kaldtvannsakvarium for istidskreps hvor vi har muligheter til å viser fram disse
krepsdyrene.
b) Forskningsarbeidet er videreført i år, med månedlige innsamlinger av prøver fra Rødenessjøen for å
se på livssyklus til de forskjellige artene.
c) Vi har i år hatt et samarbeid med Universitetet i Oslo v/professor Dag Hessen om å skaffe
istidskreps til et forskningsprosjekt trollistidskreps
d) Det jobbes med en nordisk publikasjon om istidskreps
2. Miljøovervåkning i Haldenvassdraget. Dette arbeidet har fortsatt i år, og museet har i tillegg hatt
som oppdrag fra Vannområdet Haldenvassdraget å lage en oppsummeringsrapport om bunndyrovervåkningen 2008-2014.
3. Biomangfold i Haldenvassdraget. Det er på oppdrag fra Vannområdet Haldenvassdraget blitt laget
stor rapport og en kortversjon om biologisk mangfold i Haldenvassdraget.
4. Fiskebestander i Haldenvassdraget. Museet har videreført samarbeidet med amanuensis Arne
Linløkken ved Høgskolen i Hedmark om ekkolodd-registrering av fiskebestander i Rødenessjøen og
Øymarksjøen.
5. Samarbeid med Müller-Sars-Selskapet. Museet har videreført samarbeidet i 2014, med sikte på å
bygge opp både ferskvannsbiologisk kompetanse og forskningsaktiviteter.
6. Vannbibliotek. Arbeidet med å tilrettelegge for et bibliotek for lokal/regional og aktuell ferskvannsrelatert litteratur har fortsatt i 2014.
Kystmuseet Hvaler
• Kystmuseet har bidratt med foredrag og kunnskapsinnhenting i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
Spesielt å bemerke er innsatsen med å involvere lokale skoler.
Folkenborg museum
• Museet har bidratt med utstilling og kunnskapsinnhenting i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
• Museet bidrar med vesentlig kunnskap om hestetrukket vognmateriell i nasjonal og internasjonal
sammenheng.
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Østfold Fylkes Billedarkiv
• Deltakelse i europeisk prosjekt – Daguerreobase via Fotonettverket, deltakelse i Fotobevaringsnettverkets møter, dagsseminar i Kulturrådets regi, seminar/workshop om håndtering av skadede
fotohistoriske materialet på Preus Museum, fagfotograf-seminar på Maihaugen, fagfotografseminar Nasjonalmuseet.
• Billedarkivet har bidratt med foto og kunnskap om dette til utstillinger, publikasjoner o.l. i
forbindelse med Grunnlovsjubileet og annet.
• Seniorrådgiver/konservator NMF Kari Grindland arbeider med prosjektet Fotografer i Østfold og har
bidratt med flere artikler om temaet til årbøker o.l.

Trykksaker / publikasjoner / artikler
• Bjørg Holsvik; «Omstilling, opplæring og fleksibilitet på Peterson Moss 1990 til 2006». Artikkel i
Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv i 2014.
• Borgarsyssel Museum har utgitt årboka St.Olavs Vold 2014.
• Fredrikstad Museum har utgitt Jubileumsutgaven av årboka MindreAlv, nr. XVI. Tittel «Mot
Fredrikstad» Krig og okkupasjon i 1814.
• Moss by- og industrimuseum:
– Bjørn Grønna, «Eit arbeidsliv på Cellulosen». Arbeidsminne, en serie artikler utgitt av prosjekt
«Arbeidsarven».

4. Formidling:
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Arrangementer 2014
Borgarsyssel Museum
• Smaalensmarken
• Gjenåpning av Barnas gård
• Olsok
• Barnas dag
• Tildeling av Wilsemedaljen (arrangement lagt til Spydeberg prestegård)
• Årboklansering
• Førjul på Borgarsyssel (to søndager) (Det tradisjonelle julemarkedet måtte avlyses på grunn av sykdom)
Storedal kultursenter
• Familiedag med St Hans feiring
• Barnas dag
• Ridderdagene
Moss by- og industrimuseum
• Kjersti Løken Stavrum; Tre trusler mot ytringsfrihet
• Vinterferietilbud; modellbygging; Konvesnjonsgården og Verket
• Påskeferietilbud
• Byvandring; Verket
• 1814-markering, Mossefossens dag
• Lego; Building the Change
• Juleåpent
Folkenborg museum
• Barn og dyr
• Folkenborgfestivalen
• Pastakurs
• Atle Næss; I grunnlovens hus
• Trond Svandal; Krigen i Østfold sommeren 1814
• Jul på Folkenborg
• Boklansering; Den amerikanske presidentens norske datter. Olga Wilsons dobbeltliv
• Boklansering; «Nedenunder og hjem: Nordmenn i Australia gjennom 400 år»
Halden historiske Samlinger
• Julemarked, Fredriksten Festning
• Historisk byfest; Grunnlovsmarkering; Fredriksten Festning
• Brødbaking til inntekt fro barnehjemmet Ellenbarrie, India; Fredriksten Festning

Kystmuseet Hvaler
• 11.02: Åpent museum: Navnegransker Tom Schmidt: Fra Præstegaarden til Lorthølet. Om gamle
stedsnavn på Hvaler og i Østfold
• 12.03: Åpent museum: Ingun Hovden Christensen: Hvalers mannsdrakt – med lokal forankring
• 29.04: Grunnlovsarrangement i Hvaler kirke. Premiere på digitale fortellinger om Hvaler i 1814, ved
skolelever i Hvaler (Den kulturelle skolesekken); foredrag ved etnolog Tor Ulsnæs om begivenhetene
rundt Hvaler i 1814
• 14.05: Kulturhistorisk vandring til Arekilen
• 07.06: Bygdedag, i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening
• 11.06: Konsert med Ole Dørje og Ingar Guttormsen
• 20.08: Kulturhistorisk vandring til Skjelsbuveten
• 10.09: Åpent museum: Historiker Ruth Hemstad: Propagandakrigen Norge – Sverige i 1814
• 12.11: Åpent museum: Historiker Trond Svandal: Krigen i 1814 – og krigen på Hvaler
• 21.11: Teaterkonsert i Spjærøy kirke: «DOG VAAGNE VI VEL OP EN GANG», med Nina Ritzau, Knut
Jørgen Moe og Sigmund Kvam
• 06.12: Julemarked, i samarbeid med Hvaler Kulturvernforening
Haldenvassdragets Kanalmuseum
• Mats Tangestuen; Ørje Brug for å holde foredraget Carl Fredriksens transport – krigens største
redningsbragd
• Morten Brekke; Ørje Brug; Jakt- og villmarksopplevelser
• Julemesse
• Johan Henrik Schreiner; Ørje Brug; Antikkens kvinner
• Kanalfestivalen – Haldenkanalen
• Per Erik Gjesvold; “Sjuårskrigen 1807-1814
• Elling Utvik Wammer; Isens hemmeligheter
• Erik Frisch og billedkunstner Erik Wessel; Litterært og visuelt stunt
Fredrikstad Museum
• NisseNatt; Isegran
• “Jul i Gamlebyen” er det Stjernenatt i Gamlebyen og på Isegran
• Barnas dag på Isegran
• Elisabeth S. Koren; “Mellom hurragutter, beach-combere og bra sjøfolk”, Isegran
• Stein Stavdal Paulsen; Glimt fra dykkehistorien; Isegran
• Cathrine Iversen; høstkonsert på Elingaard
• Teselskap og eventyrfortelling på Elingaard
• Konsert med talenter fra Råde og Fredrikstad kulturskole; Elingaard
• Torkjell Berulfsen; Brennevin er sunt; Elingaard
• Vårtur med rebus i Elingaardsskogen
• Duo Saxe; konsert; Elingaard
• Fokus på Brasiliansk fotball, Fotballmuseet
• Nye FFK-spillerne i samtale med Dag Solheim, Fotballmuseet
• Dan H. Andersen; “Slaver, seilskip og sjøfolk”, Tøihuset
• Daniel Sandén-Warg; Konsert; Kongsten Fort
• «Prosjekt Hummeren» - maritimt foredrag, Isegran

VEDLEGG KAP. 4

• Slampoesi; Fredriksten Festning
• Foredragskveld; Fanene fra Fredriksten; Fredriksten festning
• Veslefrikk barne- og ungdomsteater; musikalen Annie, Fredrikshald Teater
• Historieseminar; Norge etter 1814 – frihet og union, Fredrikshalds Teater
• Resandeblod med Bennie Åkerfeldt og Pelle Jageby, Fredrikshalds Teater
• Per Magnus Finnanger Sandsmark; foredrag «Gjør publikum det vi tror?»; Fredrikshalds Teater
• Åpen dag i kulissemagasinet, Fredrikshald Teater
• Liljegren, Carolus Rex og Sabaton; Fredrikshald Teater
• Maria Berg Reinertsen; Henriette Schønberg Erken – En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken;
Fredrikshald Teater
• Mozartfestivalen; konsert i Fredrikshald Teater
• Arven fra 1814. Seminar i Halden om empiren som kulturuttrykk; Fredrikshald Teater
• Jørn Holme; De kom fra alle kanter – eidsvollsmennene og deres hus. Boklansering; Rød herregård
• Monia Berger – Veslefrikk barne og ungdomsteater; Eventyrisk vandreteater. Familieforestillingen i
skogen og parken rund Rød herregård
• Christine Wittenberg Meier; salgsutstilling på Galleri Rød Herregård
• Jan Baker; salgsutstilling; «Fra en reise»; Galleri Rød Herregård
• Dropp-inn museum; 400 publikummere
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• Gaffelriggseminar Isegran (3 dager), ved Maritimt Center
• «Musikal Fireworks» konsert Isegran amfi
• Tall ships Races Fredrikstad 11-15 juli, Isegran
• «Tordenskjold – en ekte sjøhelt?» 8 forestillinger, Isegran amfi
• «Blikkenslageren forteller» – foredrag ved Kai Lystad i blikkenslagerverkstedet på Tøihuset,
Gamlebyen
• «Ord i Grenseland» Under Litteraturfestival i Gamlebyen, foredrag i filmrommet, Tøihuset ved Trond
Svandal
• Randi Gaustad, kåseri om glassets historie, Elingaard herregård
• Najaden – foredrag om Najaden, ved Aleksander Hermansen, Isegran
• «Historisk trommespill» Foredrag og Tambour trommespill, Birger Mistereggen, Tøihuset, Gamlebyen
• Jul på Herregården , Elingaard
• Elingaards Litterære Salonger «Biskopens hemmelighet», Elingaard
• Elingaards Litterære Salonger, foredrag ved Petter Ringen Johannessen
• Omvisning i forb med grunnlovsjubileet, ved Trond Svandal, Tøihuset, Gamlebyen
• Bygdedagen, Elingaard Herregård
• Seminar (2 dager) via Herregårdsnettverket, ved Tove Thøgersen
• Cruiseskip til Tøihuset, Gamlebyen
•
Østfold fylkes billedarkiv
• 7 foredrag/omvisninger i tilknytning til de to utstillingene Østfold 1814 1914 2014 (grunnlovsjubileet)

Undervisning og omvisninger:
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Borgarsyssel Museum
• Middelalderomvisninger med særlig vekt på lokalhistorie for 55 elever.
• 515 skoleelever deltok i DKS-prosjektet «Kulturminner i skolesekken». Elevene fikk lære om hva
museet gjør for å ta vare på museumsgjenstandene, og ble invitert til å ta med seg en gjenstand som
var viktig for dem. Prosjektet munnet ut i en utstilling i museet i sommersesongen. Det ble også laget
en nettutstilling med foto av alle elevgjenstandene.
• I desember deltok 188 skoleelever i juleomvisninger
• Museet har i tillegg hatt omvisninger for til sammen 697 skoleelever. Temaene var blant annet byens
grunnlegging, den gamle skolestua, helse og hygiene før og nå, livet i de gamle husene.
• I august deltok 23 personer i en bestilt gruppeomvisning.
Storedal kultursenter
• 591elever fra 5. trinn, Sarpsborg kommune, deltok i DKS-prosjektet «En reise i historien»
• 30 barnehagebarn har deltatt på et eget barnehagetilbud med planter som tema.
• 129 mennesker har deltatt i gruppeomvisninger utenom sesong
Folkenborg Museum
Den kulturelle skolesekken: (DKS)
• Alle elever I 6 klasse I Eidsberg kommune har opplegget “Gammelt gårdsarbeid” 139 elever og 50
medlemmer fra Historielaget som aktivitører
• «Juletradisjoner i Østfold» for ca 70 elever i 4-klasse
• 160 mennesker har deltatt i gruppeomvisninger utenom sesong
Moss by- og industrimuseum
Skoletilbud / samarbeid med «Den kulturelle skolesekken».
• Papirprosjektet for 4. klassetrinn ble gjennomført våren 2014. 353 elever deltok.
• «Byplanleggerne» for 6. trinn ble gjennomført i samarbeid med Bylab i Moss kommune høsten 2014.
172 elever deltok.
• Industridesign for 8. klassetrinn i Moss ble gjennomført høsten 2014. 570 elever deltok.
Andre skoletilbud:
• For barnehager: Korn og mølle			
• 1 – 3. trinn: Korn og Mølle			
• For vgs: Geografi og byutvikling			
• For vgs: Lokal industriutvikling		
• For vgs: Funkis i Moss
				
356 mennesker har deltatt i gruppeomvisninger utenom museets åpningstid

Fredriksten festning
• Skoleomvisning for 77 elever
Berg Bygdetun
• Omvisning for 280 skoleelever/barnehager
Rød Herregård
• Omvisning for 138 ungdomsskoleelever
• Omvisning for 79 barnehagebarn
• Den kulturelle skolesekken: 30 elever deltok i dramatisert juleselskap i ballsalen med Carsten Tank
og hans familie
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HALDEN HISTORISKE SAMLINGER

Andre arenaer/aktiviteter
• 70 elever ved 2. trinn ved Os skole arbeidet med temaet steinalderen
• 55 barn ved Rødsberg og Os skole deltok i pedagogisk arrangement
• 200 elever ved Rødsberg så utstilling om eldre skoleutstyr. Samarbeidsprosjekt Rødsberg/HhS
Kystmuseet Hvaler
Undervisning og omvisninger
• 101 personer har deltatt i gruppeomvisninger utenom museets åpningstider.
• 81 elever (1-4.klasse) og 8 lærere har fått en orientering/ foredrag om hvordan det var på Hvaler i
1814.
Den kulturelle skolesekken (DKS)
• Barnehagene: «Barn i gamle dager». Tre barnehager og 30 barn.
• 2. klasse: «Barn i arbeid og lek». To skoler og 38 elever.
• 5. klasse: «Stenindustrien». To skoler og 42 elever.
• 5. klasse: «Jul på Hvaler i gamle dager». To skoler og 35 elever.
• 7. klasse: «Hvaler i 1814». Digitale historiefortellinger om lokale begivenheter på Hvaler i 1814.
Museet var sammen med elevene fire hele skoledager. Åttekanten skole 10-13. februar: 19 elever
hver dag. Floren skole 10-13.mars: 32 elever hver dag.
• 9. klasse: «Makrellsnører». En ungdomskole. Tre grupper. 53 elever.
Etablering av kystlekeplass.
• Fem lekeapparater er satt opp på museumstunet. Flere apparater vil komme i museumshavna.
Haldenvassdragets Kanalmuseum
Skoleelever i grupper
• 25 elever fra Marker skole; Byggeskikk
• 110 elever fra Askim videregående; Skogens betydning
• 46 elever fra Marker skole; Om museum
• 3 mindre klasser med tilpasset opplegg i utstilling og uteområdene.
• 46 elever fra Vestgård skole; Nødårene 1807-1814…
• 40 elever fra Marker skole: Mennesket og skogen
• 31 elever fra Marker skole: Om Engebret Soot og slusene
• Rom SFO; Nødårene 1807-1814…
• 60 elever fra Askim videregående: Østfold rundt
• Frogner skole; Rom SFO; Nødårene 1807-1814…
• 2 dager ferskvannsekskursjon for Askim videregående
• 42 elever fra Marker skole; Nødårene 1807-1814…
• 38 elever fra Marker skole: Kurs i bruk av lupe og mikroskopering
Bestilte gruppeomvisninger
• Omvisning for gruppe fra Estland (kollegaer i Marker kommunes vennskapskommune).
• Telemark Kanalens venner
• Gruppe fra Riksantikvaren med gjester fra Estland (22 personer).
• Rolfsøy Lions (30 pers)
• Vi over 60 i Hølen og Såner (30 personer)
• Akershus Energi (50 personer).
• Omvisning for Østfoldmuseenes styre
• Tre andre organiserte gruppeomvisninger i august/september
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Fredrikstad Museum
Den Kulturelle Skolesekken «En opplevelsesdag i Gamlebyen». Vår og høst 2014.
Totalt: 36 skoleklasser, til sammen 830 elever. Totalt har 1.494 elever besøkt museet i 2014. Disse
fordelt på Tøihuset, Isegran, Elingaard og Kongsten.
Museumstjenesten
Deltatt i åpent magasin ved fellesmagasinet Trollull.
Deltatt i NRK-reportasje om jubileumssøylen fra Trøgstad.
Skrevet nettoppslag til ØM hjemmesider om jubileumssøylen til Trøgstad.
Annet
Deltatt på ekskursjon med håndverkergruppa til Telemark Museum
Deltatt på videreopplæring av varmekammeret
Deltatt på seminar om avhending og kassasjon av museumsgjenstander i Bergen
Deltatt på bygningsvernkongress i Oslo
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Maleri: Værksgaten 1911
Kunstner: Alvhild Bratt (1882 – 1964)
Foto: Trine Gjøsund/Østfoldmuseene

