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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 10 møter hvorav to telefonstyremøter og behandlet 96 saker i 2013.

Besøkstall
Østfoldmuseene hadde til sammen 82.633 besøkende i 2013. Det er en nedgang på 9.69 % fra 2012.

Forvaltning

Østfoldmuseenes samlinger
Østfoldmuseene har til sammen 76 antikvariske bygninger/anlegg hvorav Kongsten Fort er det 
største anlegget. Museet har 4955 kunsthistoriske gjenstander, 90.011 kulturhistoriske gjenstander, 
67 fartøy og 785.299 fotografier. Ca. 23000 gjenstander og 50.000 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.

Samlingsforvaltningen er et satsingsområde for Østfoldmuseene også i 2013
Som en følge av ny organisasjonsplan ble det i 2010 opprettet faglige funksjonsområder med 
ansvarlige fagkoordinatorer for oppgaven med samlingsforvaltning. Området er så omfattende at 
det er delt i to: 1)Innsamling og dokumentasjon, 2) samlingsbevaring. Fagkoordinatorene har ansvar 
for å utarbeide nødvendige planer innenfor sine ansvarsområder, samle fagpersonene til møter i den 
hensikt å legge til rette for samarbeid og fellesløsninger på tvers av avdelingene

Vedlikehold 
I 2013 er det brukt kr 1.974.509 på reparasjon og vedlikehold av bygg, hvorav kr 673.080 til elektrisk 
anlegg Elingaard Herregård.  Det er brukt kr 836.521 på vedlikehold av anlegg og utearealer Det er 
brukt kr 358.492 på vedlikehold av anlegg og utearealer, hvorav Storedal Kultursenter kr 91.416 
og Borgarsyssel Museum kr 90.500.

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. Det er skrevet en rekke artikler i regi av Østfoldmuseene og vi er nå involvert i et 
større forskningsprosjekt, «Det fleksible arbeidslivet». 
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Formidling

Den utadrettede virksomheten i Østfoldmuseene skal bidra til å styrke museets samfunnsrolle ved å 
være en en attraktiv og relevant møteplass for mange. Østfoldmuseene vil ta opp samfunnsaktuelle 
tema gjennom skiftende utstillinger. Formidlingen ved Østfoldmuseene skal være forankret i de lokale 
og regionale samlingene.

Det største fellesprosjektet var også i 2013 Barnas Museumsstafett. Samarbeid med «Den kulturelle 
skolesekken» og Minneinnsamlingsprosjekt med grunnskolen er de største formidlingsprosjektene.

Fornyelse

Legge til rette for at Østfoldmuseene følger opp oppdraget fra staten om å utvikle museenes faglige 
innhold og aktivitet til en aktuell samfunnsinstitusjon 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 dataprogrammet PRIMUS, deltakelse på Digitalt Museum 
og i Arkivportalen.

Profesjonalisering av organisasjonen
Opplæring i bruk av sosiale medier, aktiv utvikling 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 13 nettverk. 
To museer deltar i nordiske nettverk.

Om virksomheten

2013 er Østfoldmuseenes fjerde driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og legge til rette for 
økt samarbeid mellom fagmiljøene har preget virksomheten. Dette er en utfordring, men det er bred 
enighet om at det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innovasjon 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.

Fellesmagasinet Trollull har nå vært i drift i nesten to år. Det forberedende arbeidet med å registrere 
samlingene har gitt avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene som de ikke har hatt 
tidligere. Det pågår et profesjonelt og faglig godt arbeid med samlingene 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, skoleklassetilbud 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 samlingsforvaltningen 
og i formidlingsarbeidet, videreføres. Østfoldmuseene har fortsatt satsingen på sosiale medier og 
på andre digitale flater i 2013. Østfoldmuseene deler sin erfaring med andre museer er godt synlige 
innenfor dette feltet i det norske museumslandskapet. 

2013 har vært et utfordrende år. Det er jobbet målbevisst for å få ren revisorberetning, for å skaffe 
museet positiv egenkapital og for å få underskrevet nye forvaltningsavtaler. Disse gir Østfoldmuseene 
en 40-års leieavtale med stifterne, noen som gjør at organisasjonen i avgiftsrettslig forstand blir 
betraktet som eiere av de bygg og anlegg den forvalter og kan nyte godt av mva. reformen fra 
01.07.2010. Det er gjennomført økonomiske omstillingstiltak for å skaffe tilveie frie midler slik 
at vi skal stå bedre rustet til å møte de store økonomiske utfordringene som bl.a.pensjonsavtalen 
medfører. Forslag til ny organisasjonsplan er presentert for styret og det er iverksatt prosess med 
tillitsvalgte.

Besøkstallene har gått ned med 9,69% i 2013. Det er ingen ønsket utvikling, og byr på utfordring for 
kommende sesong. Nedgangen begrunnes delvis med at Borgarsyssel Museum var en byggeplass i 
2013 og ikke arrangerte Smaalensmarken, og andre større arrangementer, og at et stort arrangement 
på Isegran, i regi av Fredrikstad Museum, ikke ble arrangert i år. 
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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
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Styremedlemmer 2013:
May Hansen, styreleder
Petter Anker Rasch, nestleder
Atle Ottesen. (Lisbeth Sandbæk overtok plassen i januar 2013)
Carl Peter Løken
Gunnel Edfeldt
Per Hugo Samuelsen
Roderick Ewart, ansattes representant
Lillian Nyborg, ansattes representant 

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 2013 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: Ingebjørg Guslund/ Signe Øye

Styrets arbeid
Styret har avholdt 10 styremøter, hvorav 2 telefonmøter, og behandlet 96 saker i 2013. Sentrale 
saker har vært utarbeidelse av budsjett, økonomiarbeid og regnskapskontroll. Styret har fått 
informasjon om administrasjonens bekymring for fremtidige økonomiske utfordringer. Over 60% av 
budsjettet er bundet opp i lønn og pensjon og det gir ingen bærekraftig utvikling for en organisasjon 
med så store vedlikeholdsoppgaver som Østfoldmuseene har. En av de viktigste sakene har vært å 
få på plass 40-årige leiekontrakter med stifterne. Dette for å sikre at vi i avgiftsrettslig forstand 
skal være å betrakte som eiere av de bygninger og anlegg vi forvalter, og sikre retten til mva. fradrag. 
Styret har hatt sak om finansiering av ombyggingsarbeider av administrasjonsbygget på Borgarsyssel 
Museum til behandling en rekke ganger. Dette har vært en vanskelig sak, både hva gjelder den 
endelige anbudssummen og finansiering av arbeidene. Det har vist seg å være veldig vanskelig for 
Østfoldmuseene å få lån til akseptable vilkår i ordinære finansinstitusjoner. Museene har for dårlig 
sikkerhet å stille som garanti, og bankenes krav til sikkerhet øker. Fordi vi fikk en revisorbemerkning 
og hadde negativ egenkapital i 2012 er vi utelukket fra å søke om videre låneopptak i KLP. Sak om å 
løse problemet med negativ egenkapital er reist for styret. Sak om realisering av nytt formidlingsbygg 
(KRAKA) på Borgarsyssel Museum har også vært til behandling en rekke ganger uten at denne saken 
fikk en løsning i 2013. 

Styret har godkjent strategi og handlingsplan for 2014-2017. Styret har bevilget midler til større 
vedlikeholdsprosjekter på Borgarsyssel Museum og delbevilgning til nytt elektrisk anlegg på 
Elingaard Herregård. I 2013 er det brukt kr 1.974.509 på reparasjon og vedlikehold av bygg.  Dette 
er for lite i forhold til behovet. Styret ba administrasjonen sette i gang omstillingsarbeider i 2013 i 
den hensikt å frigjøre inntil 2,5 mill. kr. til nødvendig vedlikehold de kommende årene. Prosessen fikk 
navnet «Mer museum for pengene» og ved utgangen av året et det omstilt for ca. 1 million kroner som 
kan brukes til andre formål i virksomheten.

Likestilling
Per 31.12.13 var det ansatt i faste stillinger 21 menn (18,43 årsverk) og 46 kvinner (34,19 årsverk), 
totalt 67 faste stillinger (52,62 årsverk).  I tillegg har det gjennom året vært tilknyttet  17 menn (2,94 
årsverk) og 20 kvinner (4,84 årsverk) i midlertidige stillinger. Totalt 37 midlertidige stillinger (7,78 
årsverk). Av dette er de fleste sommervikarer ved avdelingene.

Østfoldmuseene har et bevisst forhold til likestillingsarbeidet.  Styret besto av 4 menn og 4 kvinner 
og har en sammensetning som oppfyller likestillingslovens krav. Østfoldmuseene har en overvekt av 
kvinnelig ansatte
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Ledergruppe
Ledergruppas sammensetning ble endret i 2013. Antall medlemmer ble redusert som resultat av ett 
år med lederopplæringsprosjekt og avsluttende lederevaluering. Ledergruppa består nå av direktøren, 
avdelingsdirektørene/ avdelingslederne ved Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, 
Moss by- og industrimuseum, Borgarsyssel Museum og leder for samlingsforvaltningen. De øvrige 
medlemmene fra forrige ledergruppe møtes i en utvidet ledergruppe noen ganger pr. år. Ledergruppa 
har arbeidet med strategi- og handlingsplaner og utviklet tiltak for omstilling med tanke på den 
vanskelig økonomiske situasjonen som ligger foran oss.

Allmøte
Det ble avholdt to allmøter for Østfoldmuseenes ansatte i 2013. Det første var den 4. mars på 
fellesmagasinet Trollull med omvisning for alle samt gruppearbeid om temaet: «Museet i framtida, 
Samfunnsrolle, mangfold og oppgaver». Det andre møtet var den 14. oktober på Folkenborg museum 
med temaet: «Museenes attraksjonskraft – hvordan gjøre en forskjell».

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) (egen årsrapport er utarbeidet)
Østfoldmuseenes arbeidsmiljøutvalg består av 4 stemmeberettigede representanter fra hver av 
partene. Arbeidstakersiden v/Sven Søderberg har vært utvalgets leder dette året. Sammensetningen 
i 2013 har vært som følger:

Arbeidsgiversiden  Arbeidstakersiden  
Gunn Mona Ekornes  Hilde Lauvland 
Torill Wyller   Bjørg Holsvik
Tove Thøgersen    Sven Søderberg 
Steinar Helgesen   Tom Lauritsen

    Vararepresentanter (m/møterett)
    James Archer       
 
Øvrige representanter
Gorm Kile (Stamina Helse) 

Møter
Amu har i 2013 avholdt 3 møter, og behandlet 18 saker.
Sakene i utvalget har i hovedsak vært knyttet til behandling av arbeidsmiljø og, sikkerhetsmessige 
spørsmål, og oppfølging av pågående HMS relaterte saker m.m.

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 arbeidssituasjonen igjen. I forbindelse med oppfølgingsarbeidet er det 
i 2013 gjennomført 2 dialogmøter.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2013 har vært som følger: 
Kvinner 6,37 %
Menn 14,21%
Totalt 9,24 %.  

Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2013 er 2,74% høyere enn i 2012. Sykefraværsutviklingen 
er størst for menn og skyldes enkelte langtidsfravær. Det finnes ingen indikasjoner på at fraværs-
økningen skyldes forhold knyttet til arbeidsgiver. 

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 fire møter i tillitsvalgtforum 
i 2013. Det skrives referat fra alle møtene som ligger tilgjengelig på fellesområdet på IT-plattformen.
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Avdelingsvise personalmøter
Avdelingene avholder egne personalmøter ved behov. Det utarbeides referater fra møtene ligger 
tilgjengelig på fellesområdet på IT-plattformen.

Dagligarkiv
Østfoldmuseene har utarbeidet egen arkivplan og arkivnøkkel. Det er gjennom de to siste årene inn-
arbeidet  gode rutiner for oppfølging av arkivarbeidet. Det er et mål å legge om til elektronisk arkiv 
innen to år.  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 er ansvarlig for dagligarkivet. 
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02. FORVALTNING

Overordnet mål:
Samlingsforvaltning skal være en kjerneaktivitet for Østfoldmuseene (forvaltning av gjenstander, 
arkivalia, foto, kunst, bygg og anlegg). 

• 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 og meldes for inneværende år
• En god samlingsforvaltning skal bygges opp gjennom bruk av samlingsplaner, statusvurdering av  
   samlingene, digitale verktøy, tilgjengeliggjøring av samlingene, samt av en bevisst forståelse av 
   samlingens formål 
• Oppbevaringsforholdene for gjenstandssamlingene, arkivalia og fotosamlingene skal utredes i løpet 
   av perioden.
• Det er et betydelig etterslep på bygningsvedlikehold som må løftes til besluttet standard innen 2020
• Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner for antikvariske bygninger basert på oppdatert status på 
   samlet vedlikeholdsbehov. Brann- og tyverisikring skal opp på godkjent nivå innen 2020

Satsingen på samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene er videreført i 2013. 

Det er opprettet faglige funksjonsområder med ansvarlige fagkoordinatorer for oppgaven med 
samlingsforvaltning. Området er så omfattende at det er delt i to: 

1) Innsamling og dokumentasjon, (Siri Eriksen Gjems)
2) Samlingsbevaring, (Randa Arntzen). 

Fagkoordinatorene har ansvar for å utarbeide nødvendige planer innenfor sine ansvarsområder, samle 
fagpersonene til møter i den hensikt å legge til rette for samarbeid og fellesløsninger på tvers av 
avdelingene

Fagkoordinatoransvaret for innsamling og dokumentasjon inkl. PRIMUS omfatter:
• Medansvarlig for å utarbeide strategisk plan for samlingsforvaltning.
• Lede et Forum for Innsamling og Dokumentasjon.
• Registrering i PRIMUS/fotografering av gjenstander
• Registrering i ASTA.
• Løpende opprydding i databaser.
• Utarbeidelse av Innsamlingsplan, inkl fotografier og arkivalia.
• Lede felles innsamlingskomitè, inkl fotografier og arkivalia.
• Samtidsdokumentasjon.

Fagkoordinatoransvaret for samlingsbevaring omfatter:
• Medansvarlig for utarbeidelse av strategisk plan for samlingsforvaltning.
• Ledet bygningsgruppa som utarbeider vedlikeholdsplaner for bygninger og anlegg.
• Etablere kontrollrutiner og godt sikringsarbeid
• Lede/ legge til rette for arbeidet med etablering av drift på fellesmagasinet.
• Utarbeide strategi for oppgradering av nærmagasinene ved museene.

Innsamling / inntakskomitè gjenstandsmateriale
Østfoldmuseenes felles inntakskomité skal sikre en forsvarlig og hensiktsmessig innsamlingspolitikk 
ved avdelingene. Det var i 2013 planlagt å sluttføre en samlingsforvaltningsplan som komiteen skal 
arbeide ut fra. Dette arbeidet er utsatt til 2014. Komiteen fungerer likevel etter hensikten. I 2013 
behandlet og mottok Østfoldmuseenes avdelinger følgende gjennom inntakskomiteen: 341 gjenstander, 
5879 foto, 30,95 hm arkiv, 21 gb/7525 kb/236,5 mb digitalt arkiv, 13 kart, og 1 HVS. Komiteen avslo 
også deler av eller hele innholdet i 22 henvendelser. 
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Østfoldmuseenes samlinger

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.

Tekstilsamlingen i Øvre magasin, Halden historiske Samlinger
I slutten av februar ble det oppdaget et relativt omfattende muggangrep på tekstilene i Øvre magasin, 
samt mugg på gjenstandene i det store lagerrommet utenfor. Luftprøver ble tatt og sendt til Mycoteam 
for analyse. Mengden av muggsoppsporer i luft og på tekstiler, samt klima i det såkalte tekstilmagasinet 
avgjorde at flytting av tekstilene var nødvendig. I flytteprosessen ble det også oppdaget omfattende 
angrep av innsekter i mange av tekstilene.  Flytting og frysing av tekstiler ble ferdigstilt i juni 2013.

Innkjøp av frysecontainer
På bakgrunn av mugg- og innsektsangrepene i Øvre magasin ved HhS, ble det besluttet å kjøpe inn en 
frysecontainer til bruk for Østfoldmuseene. Frysecontaineren skal avlaste varmekammeret på Trollull. 
Den er plassert i Tistedalen.

St. Nikolas kirkeruin
Årets arbeid har hovedsakelig bestått i å legge et toppdekke av bentonitt og torv over apsiden. 
Arbeidet med å legge bentonitt ble utført 31. mai av murmester Johnny Skarpnord med god hjelp av 
Erik Bjørnstad og Anne-Kathrine Bakstad fra Hedemarkmuseet Domkirkeodden. Torven ble lagt på 
i begynnelsen av juni, og i juli ble det lagt ned 3 tonn grus rundt ruinen for å friske opp grusgangene 
rundt ruinen. Med dette er nå arbeidet med konservering av St. Nikolas kirkeruin sluttført.  
I juni ble ruinen fotografert ved hjelp av fotogrammetri.

Funn av kulturminner etter tømmerfløtingen
I høst ble vi gjort oppmerksomme på 2 fartøy som var kommet til syne under sensommerens lave 
vannstand. Det er 2 av i alt 5 lektere som har tilhørt Ørje Brug. En tredje lekter ligger på land, men 
er såpass gjengrodd at den knapt er synlig. Av lekterne som ligger i vann er bunnseksjonen bevart. 
Det er svært gode bevaringsforhold i ferskvann. Funnene ble meldt inn til Arkeologisk avdeling ved 
Norsk Maritimt Museum, som har forvaltningsansvar for kulturminner under vann. I Riksantikvarens 
kulturminnedatabase er lekterene nå registrert med ID-nr: 172447, 172448 og 172449. De er mer 
enn 100 år gamle, og derfor fredet etter kulturminnelovens § 14

PRIMUS, regional database for gjenstandsregistrering 
Arbeid med gjenstandsregistrering som et forberedende arbeid til innflytting av gjenstander i 
Trollull fellesmagasin har også i 2013 vært sentralt i handlingsplanene ved avdelingene. I PRIMUS 
ble følgende arbeid utført i 2013: Det ble nyregistrert 1634 gjenstandsobjekter og revidert 5942 
eksisterende registreringer. Revideringene er bl. annet gjort for å flytte inn på fellesmagasin, eller 
for å legge til foto. Det ble nyregistrert 2758 fotomotiver, av disse er 1191 lagt inn med foto. 
Digitalt Museum.no (DiMu) er den nasjonale basen for publisering av innhold fra PRIMUS. I 2013 
publiserte Østfoldmuseene 1400 nye gjenstander og 2047 nye fotomotiver på DiMu. Østfoldmuseene 
hadde ved utgangen av 2013; 2286 gjenstander og 12047 foto publisert i DiMu. Det vil si 14333 
publiseringer. Østfoldmuseene har vært tilknyttet DiMu siden april 2011.  

Magasinsituasjonen
Magasinsituasjonen for Østfoldmuseenes samlinger er i dag bedre enn tidligere ved at Trollull 
fellesmagasin er operativt, og at vi har investert i magasinarealer i  Bomuldsspinderiet i Halden. Her 
er det bevilget 2 mill. kroner til etablering av forsvarlige magasinarealer i 3. etg. i bygningen, noe som 
medfører at både Borgarsyssel Museum og Halden historiske Samlinger har fått bedrede forhold for 
deler av samlingene sine.
 
Fellesmagasinet Trollull 
2013 er det andre driftsåret til fellesmagasinet, og det har blitt en sentral del av Østfoldmuseenes 
samlingsforvaltningsarbeid. Bemanningen består av magasinforvalter i hel stilling, teknisk leder i 
40%, og fotograf i 60% stilling. Det er behov for minst en stilling som teknisk konservator i tillegg.  
Konservator Siri Eriksen Gjems er leder for fellesmagasinet med personal- og økonomiansvar. 
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Om driften på Trollull
I 2013 ble 1480 gjenstander ferdig behandlet, rengjort, revidert og plassert i magasin på Trollull. 
Av disse ble 210 gjenstander fotografert. 500 bilder ble totalt knyttet til de 210 gjenstandene. De 
samme gjenstandene er publisert på DiMu. 73 gjenstander ble tatt inn i ren sone på Trollull uten å få 
hylleplassering. Dette arbeidet vil prioriteres sluttført i 2014. 
Magasinforvaltervikaren på Trollull påbegynte konserveringsarbeid av et helgenhode fra middelalderen, 
tilhørende Borgarsyssel Museum. Hodet er flyttet til Trollull og trengte sårt rensing og konservering 
etter å ha vært utstilt i flere tiår. Arbeidet avsluttes vår 2014. Det vil også bli skrevet en artikkel om 
konserveringsarbeidet.  
Lagerhallen (D-hallen) i skitten sone er fortsatt full. Museene som har gjenstander her måtte også 
i 2013 arbeide med å tømme hallen. Museene dette gjelder er: Borgarsyssel Museum, Folkenborg 
Museum og Kystmuseet Hvaler. Borgarsyssel Museum arbeidet i 2013 for en stor del med gjenstander 
fra SMIA-prosjektet. Museene som har gjort større innflyttinger fra egen avdelings magasiner/lagre i 
2013 er Moss by- og industrimuseum og Fredrikstad Museum.
Trollull fellesmagasin hadde i 2013 omfattende problemer med insekter i ren sone. Det ble satt i gang 
flere tiltak for å få kontroll over situasjonen. Verdt å nevne er den inngåtte avtalen, med Rentokil, som 
gjør månedlige insektsdeteksjoner. Det ble også vedtatt å gjennomføre ukentlig rengjøring i hele ren 
sone. Tiltakene ser ut til å fungere og insektene er på retrett. Renholdstiltakene skal fortsette i alle 
fall gjennom våren 2014. Da er det gjennomført ett år med endrede rutiner og det er skapt et grunnlag 
for å beslutte hva slags rutiner som bør etableres.

Vedlikehold / bygningsinvestering

Bygningsgruppa har vært redusert fra tre til to personer i 2013. 
Det er utarbeidet en prioritert liste over vedlikeholdstiltak 2013. Tiltakene består av to kategorier: 
Større vedlikeholdstiltak som forutsetter bevilgninger fra Østfoldmuseene og/eller eksterne 
bidragsytere for å kunne gjennomføres, og mindre vedlikeholdstiltak som museumsavdelingene kan 
gjennomføre på eget budsjett. Følgende tiltak er foreslått prioritert og gjennomført:

Større vedlikeholdstiltak for 2013
1. Elingaard hovedbygning, Fredrikstad Museum: Ferdigstille nytt elektrisk anlegg. 
2. Elingaard hovedbygning, Fredrikstad Museum: Remontere manglene hanebjelker og etablere  
     justerbar forbindelse for å hindre videre utglidning/stramme opp konstruksjonen på østfløy. 
     Prosjektet er utsatt pga. manglende økonomi.
3. Askerudlåven, Folkenborg Museum: Legge om den ene av bygningens takflater (den andre takflaten  
     er tidligere lagt om). Prosjektet er utsatt pga. manglende økonomi.

Mindre vedlikeholdstiltak for 2013
1. Elingaard hovedbygning, Fredrikstad Museum: Pigge opp gulvfelt i kjeller vestfløy for å klarlegge   
     årsak til setninger (lekkasje i vannrør under gulv?). Prosjektet er ikke gjennomført pga. ny vurdering 
     av eksternt firma.
2. Bærbystua, Borgarsyssel Museum: Hjørne NV stives opp med vertikale konstruksjoner og bolter. 
     Prosjektet er utsatt.
3. Låve Nordgården, Kystmuseet Hvaler: Grave fri grunnmur/fjerne store sten for å kartlegge hvor 
     problem med vanninnsig ligger. Prosjektet er utsatt.
4. Hovedhus Nordgården, Kystmuseet Hvaler: Gjenoppfriske utvendig maling med kokt linolje. 
     Prosjektet har endret status til å innebære oppmaling av bygningen, med større kostnad. 
     Ikke gjennomført.
5. Kirkeby, Borgarsyssel Museum: Grave fri støpt grunnmur på hjørne sydvest gavl for å kartlegge hvor 
     problem med setninger ligger, samt utskiftning av råteskadet kledning. Prosjektet er gjennomført 
     med undersøkende graving, mens utskiftning av råteskadet kledning er utsatt til 2014. 

Omfanget av innsatsen
Innsatsen på bygningsvedlikeholdet ved Østfoldmuseene kan heller ikke i år sies å være tilfredsstillende. 
Store deler av bygningsmassen har ikke akseptabel vedlikeholdsstandard og flere av tiltakene krever 
store summer for å kunne gjennomføres. Dagens gjennomføringsevne, med for lave beløp avsatt til 
vedlikehold av de museale bygningene, vil gjøre det vanskelig å oppnå det fastsatte mål om at bygnings- 
vedlikeholdet skal løftes til besluttet standard innen 2020 (jf. Østfoldmuseenes strategiplan 2014-
2017, pkt.4.1.1.).

I 2013 er det brukt kr 1.974.509 på reparasjon og vedlikehold av bygg, hvorav kr 673.080 til elektrisk
anlegg på Elingaard Herregård. Det er brukt kr 836.521 på vedlikehold av anlegg og utearealer. Det er
brukt kr 358.492 på vedlikehold av anlegg og utearealer, hvorav Storedal Kultursenter kr 91.416
og Borgarsyssel Museum kr 90.500.
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Arkiv

Privatarkiv
Mesteparten av privatarkivene i Østfold er i museenes eie. Østfoldmuseene har ansvar for til sammen 
5041,95 hm med papirarkiv. Kun rundt 2305 hm er tilfredsstillende ordnet. 
Tilvekst av privatarkiv til Østfoldmuseenes avdelinger ble for 2013: 30,95 hm, 13 kart, 1VHS, samt 21 
gb+ 752kb + 236,5mb digitalt arkivmateriale.

Borgarsyssel Museum var i 2013 i en fase med ombygging av kontorer og arbeidsrom. Arkivaren 
ved avdelingen arbeidet fra høst 2013 på utleie til Sarpsborg kommune i 30%  og Moss by- og 
industrimuseum i 60%. Dette skyldtes mangel på gode arbeidsfasiliteter ved Borgarsyssel Museum 
under ombyggingsfasen.  Arkivaren har likevel ordnet 16 arkiver (3,28 hm) og publisert disse på 
Arkivportalen.

Halden historiske Samlinger startet i 2013 på en ny fase med å ordne arkivene etter Haldens 
Bomuldspinderi & Væveri for de 180.000 kronene de fikk bevilget fra den statlige tilskuddsordningen 
for privatarkiver i desember 2012. Arbeidet for disse midlene avsluttes i 2014. Arkivaren ved HhS 
har ordnet 23,65 hm arkiv dette året. 17 hm for Halden kirkeverge og de resterende6,65 hm for HhS. 
Arkivaren har også behandlet 273 forespørsler om arkiv inneværende år. 

Moss by- og industrimuseum har fullført arbeidet med arkivet etter Moss Jernverk. Arkivet ble i 2013 
ferdig rengjort for mugg, støv og soppsporer ved Studio Västsvensk Konservering i Gøteborg, og sendt 
tilbake til museet. Der ble det ordnet, registrert i ASTA og publisert på Arkivportalen. I forbindelse 
med ordningsarbeidet opprettet museet en egen blogg.  Arbeidet med arkivet avsluttes med endelig 
plassering i magasin i 2014.

Fredrikstad Museum er for tiden uten arkivar. Arkivarbeidet ved avdelingen løses ved å være 
restriktive, men man forsøker å finne løsninger og ikke takke nei. Likevel er et arkiv ordnet og 
registrert i ASTA ved hjelp av hospitant fra NAV.  

Fagdag arkiv
Det ble arrangert en fagdag om privatarkiv i Fredrikshalds teater den 24. april  for 20 kolleger i 
Østfoldmuseene. Arkivar på Borgarsyssel og arkivar ved HhS foreleste om arkivfaglige emner 
(arkivloven, arkivlandskapet, mottak, ordning, arkivbehandling, henvendelser, arkivinnhold osv.). 
Målet var å vise konservatorene hvordan vi i Østfoldmuseene arbeider med privatarkiv og å øke 
kompetansen på hvordan privatarkivmateriale skal håndteres. Dagen ble avsluttet med befaring i 
arkivmagasinene i Halden.
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03. FORSKNING

Overordnet mål
• Forskning – Østfoldmuseene skal forske og produsere ny kunnskap, og publisere nytt materiale hvert år.

Delmål
• Østfoldmuseene har et forskningsråd.
• Østfoldmuseenes forskningsarbeider skal synliggjøres på museets nettsider, i relevante tidsskrifter 
   nasjonalt/internasjonalt, gjennom foredrag og annen utstillings- og formidlingsvirksomhet.
• Det skal stilles ressurser til rådighet (frikjøp/permisjoner) slik at medarbeiderne kan gjennomføre 
   egne forskningsprosjekter eller delta i andre forskningsopplegg og nettverk
• Forskningskompetansen i Østfoldmuseene skal økes. Det legges til rette for at ansatte kan oppnå 
   autorisert konservatorkompetanse NMF / kompetanse som 1.konservator NMF
• Organisasjonen må legge til rette for forskningsfellesskap, på linje med andre interne fellesprosjekter.

Forskningsråd og Forskerforum
Forskningsrådet består av direktør Gunn Mona Ekornes (leder), konservator NMF Camilla Gjendem, 
arkivar James Archer (1. konservator NMF), konservator NMF Torill Wyller og forskningskoordinator 
Tor Ulsnæs (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 utviklingen og 
gjennomføringen av egne forskningsprosjekter. Forumet har hatt ett møte i 2013. 
Forskningskoordinatoren har deltatt på 2 møter i nettverk for forskning; Bergen 31.mai og København 
11-12. november. Det arbeides med å få nettverket formalisert til et nasjonalt museumsnettverk

Halden historiske Samlinger

HhS har i 2013 startet to forskningsprosjekter: 
• En politisk biografi om Carsten Tank 
• En undersøkelse om en barokk preken med relevans for Halden. 

For begge prosjekter er det skrevet forskningsskisser og søkt midler (Norsk kulturråd, Stiftelsen Rød 
herregård, Fritt Ord). Rød herregård har bevilget midler til prosjektet om Carsten Tank. 

Det er foretatt enkle, forskningsforberedende undersøkelser i tilknytning til prekenen fra 1700-tallet. 
I Tank-prosjektet er forskeren i gang ved å samle og sette opp litteratur og kilder, orientere seg om 
relevante arkiver og samlinger samt søke tilgang til et klausulert arkiv i Sverige.

I tillegg til de to ovenstående nevnes her også taterprosjektet ”Romanifolket i grenselandet mellom 
Norge og Sverige”/Det skandinaviske reisendekartet. Interreg-prosjekt med medfinansiering fra 
flere kilder.

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. Bjørg Holsvik 
   har bidratt med artikkelen «Omstilling, opplæring og fleksibilitet på Peterson Moss 1990 til 2006. 
   Forskningsartiklene skal publiseres i årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv i 2014.
• Camilla Gjendems arbeid med forskningsartikkelen om museumsutstillinger og utstillingsformidling 
   «Fra Hannover til Moss. Det abstrakte kabinett og dets gyldighet i dag» pågår, og forventes publisert 
   i 2014-2015.
• I forbindelse med studiet av arkitekturkabinettet og utstillingen om funkis i Moss, har Camilla   
   Gjendem skrevet en mindre artikkel om Dorners møte med Edvard Munch i forbindelse med kuratering 
   av en Munchutstilling i London i 1936.
• Nasjonalt nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold har søkt Kulturrådet om midler til et 
   forskningsprosjekt kalt «Integrert mangfold – forskning og kompetanseheving». Museumspedagog 
   Christine Haugsten Ellefsens vil bidra med delprosjektet «Industriarbeideren i et museologisk 
   mangfoldsperspektiv». 

Fredrikstad Museum
I forbindelse med årboken MindreAlv presenteres alltid nytt stoff fra egne samlinger – denne gang 
en grundig artikkel om en gammel dostol fra Onsøysamlingen, «Fra stasstol til dostol» skrevet av 
Morten Reime Aabø.
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Haldenvassdragets Kanalmuseum 
I løpet av 2013 har museet videreført forskningsarbeidet om istidskreps, bl.a. som et resultat og en 
videreføring av kurset om kartlegging og forvaltning av istidskreps som ble avholdt på Kanalmuseet 
høsten 2012. Kanalmuseet ligger midt i det norske kjerneområdet for denne interessante dyregruppen 
som er knyttet til store og dype innsjøer. Det er i løpet av året gjennomført en kartlegging av 
bestanden til alle seks artene av istidskreps som lever i Rødenessjøen sett i forhold til forurensnings-
situasjonen i innsjøen. Dette omfatter for øvrig alle norske arter i denne gruppen. En tilsvarende 
undersøkelse er ikke gjort tidligere her i landet så langt vi kjenner til.
Museet samarbeider med eksterne forskere i istidskrepsprosjektet, og et stort arbeid er gjort for å 
oppdatere kunnskapen om disse artenes forekomst og utbredelse i Norge. Det er også innledet et 
samarbeid med de fremste forskerne på istidskreps i Sverige (Björn Kinsten) og Finland (Risto Väinölä), 
og det jobbes med en felles engelsk publikasjon om dette emnet. Planen er å gå videre i samarbeid 
med forskere i de andre landene i Nord-Europa hvor disse dyra finnes, og lage en oppdatert oversikt 
over istidskreps i Europa.
Ellers har Kanalmuseet i 2013 fortsatt arbeidet med å overvåke miljøtilstanden i bekker og elver i 
Haldenvassdraget, basert på bunndyrfaunaen i de berørte lokaliteter. Dette arbeidet utføres på 
oppdrag fra Vannområde Haldenvassdraget.
Kanalmuseet har i løpet av de siste 10 årene vært involvert i kartlegging av floraen i distriktet, primært 
Marker kommune, etter forespørsel fra Norsk Botanisk Forening. En har i løpet av året klargjort et 
stort materiale av plantebelegg som er samlet inn siden 2008, og dette er nå overlevert til Botanisk 
Museum i Oslo. Dette arbeidet har medført at Marker kommune er blant de Østfold-kommunene som 
er best kartlagt når det gjelder flora.

Kystmuseet Hvaler
Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler har i forbindelse med at det er 100 år siden norske kvinner 
fikk stemmerett, forsket på Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening og deres politiske engasjement og 
kamp for stemmerett. Arbeidet resulterte i artikkelen «Kvinder, politik og stemmerett. Hvaler 
Arbeiderpartis Kvindeforening». 

Folkenborg museum
• Forskning og skriving av artikkel omkring O. Sørensen, Kgl. Hof-vognfabrikant. Publisert som nr. 9 i 
   Østfoldmuseenes skriftserie.
• Undersøkelser påbegynt vedr. eldre tiders veifar over Eidet

Trykksaker / publikasjoner / artikler

Østfoldmuseene gav ut to nye nummeret i skriftserien i 2013, nr. 9 og 10.
• Nr. 9, Østfoldmuseenes skriftserie; «O. Sørensen, Kgl. Hof-vognfabrikant» av Bjørn Høie.
• Nr. 10, Østfoldmuseenes skriftserie: «Kvinder, politikk og stemmerett» av Kathrine Lorentzen Sandstrøm

• Fredrikstad Museum har utgitt sin årbok MindreAlv nr XV. Opplag 1500ex, 900 solgt ved nyttår. 
Prosjektet er selvfinansierende gjennom salg og annonser i boka.

• Flere ansatte ved Østfoldmuseene har levert 4 hagehistoriske artikler til boka; Norsk Havekunst 
under Europeisk himmel.

Se vedlegg for fullstendig liste over trykksaker, publikasjoner og artikler.
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04. FORMIDLING 

Overordnet mål: 
• 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.

Delmål: 
• Alle nye utstillinger skal ha et samfunnsaktuelt perspektiv. Utstillingene skal hovedsakelig ta 
   utgangspunkt i formidling av egne samlinger, gjerne løst gjennom fellestiltak på tvers av avdelinger.
• Østfoldmuseenes tilbud skal være nyskapende og publikumsorientert.
• Østfoldmuseene skal inkludere nye besøkende og jobbe for mangfold.  Publikum skal engasjeres som 
   aktive deltakere i utvikling av museets program.

Østfoldmuseene har etablert et formidlingsforum som samler museets pedagoger og formidlere i den 
hensikt å fremme samarbeid på tvers mellom avdelingene. Arbeidet skal bidra til utvikling og nye tiltak 
i formidlingsarbeidet. Arbeidet ledes av fagkoordinator for formidling.  Funksjonen har i 2013 vært 
delt mellom Tove Thøgersen og Espen Nordenhaug.  Formidlingsforum har avholdt 5 møter/samlinger 
inkludert fellesopplæringen med nye verter for sommersesongen 2013.

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 samlingsforvaltningen 
og større prosjekter. Vi ønsker med disse virkemidlene å nå nye brukergrupper og engasjere et 
bredere publikum. Vi ønsker 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 satsningen har vært et svar på de utfordringene Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd 
har gitt oss. Fornyingsarbeidet har fått oppmerksomhet utenfra, og satt Østfoldmuseene på det 
norske museumskartet. Det har i 2013 blitt avholdt internt kurs og opplæring i fortellerteknikk, 
manusutarbeidelse og levendegjøring «Fortelling, formidling og fortrylling» i regi av Irene A. Ellefsen 
ved Fredrikstad Museum.

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» (DKS) finnes 
ved Borgarsyssel Museum, Moss by- og industrimuseum, Fredrikstad Museum, Kystmuseet Hvaler, 
Folkenborg Museum, Halden historiske Samlinger og  Storedal Kultursenter. Haldenvassdragets 
Kanalmuseum tilbyr opplegg for skoleklasser, men har ikke inngått samarbeid om DKS-tiltak.

Borgarsyssel Museum
• Våren 2013 ble det gjennomført middelalderomvisninger med særlig vekt på lokalhistorie for 210 
   elever fra St. Olav videregående skole, vg 2. Omvisningene kom i stand etter forespørsel fra skolen.
• 548 skoleelever deltok i det nye skolesekkopplegget, «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. Denne gjenstanden fikk de registrere og fotografere på tilsvarende 
   måte som museets konservator gjør med nye gjenstander. I opplegget inngikk også samtale med 
   elevene om hva et museum er, hva museet skal ta vare på og hvordan museet går fram for å velge 
   hvilke gjenstander som skal tas vare på. Til slutt valgte hver elevgruppe en gjenstand som ble stilt ut 
   på museet i sommersesongen. Utstillingen innehold 51 gjenstander og var tilgjengelig for publikum 
   fra 23. juni til 18. august. Det ble også laget en nettutstilling med alle elevgjenstandene. Etter at 
   sommersesongen var over, fikk elevene gjenstandene sine tilbake. 
• I mai og juni hadde museet omvisninger for 240 skoleelever. Temaene var blant annet byens 
   grunnlegging, den gamle skolestua, eventyrstund og arkeologisk utgraving.
• I desember deltok 370 skoleelever i juleomvisninger hvor de lærte om den førkristne 
   midtvinterfesten som gikk over i en kristen høytid for ca. 1000 år siden. Elevene fikk være med inn i 
   embetsmannsgården fra Snekkenes og bondestua fra Bærby, hus fra samme bygd og omtrent samme  
   tid, men som viser ulikheten mellom folk fra ulike klasser i det gamle bondesamfunnet. Elevene fikk   
   også innblikk i alt arbeidet som inngikk i juleforberedelsene med ølbrygging, slakting, baking, 
   vasking, vedhogging, lysestøping og mye annet.

FO
RM

ID
LI

N
G

16



Folkenborg Museum

Den kulturelle skolesekken: (DKS)
• Tilbud til skoleklasser (alt her er DKS-prosjekter)
• Alle elever I 6 klasse I Eidsberg kommune har opplegget “Gammelt gårdsarbeid” ca 120 elever og 50 
   medlemmer fra Historielaget som aktivitører
• «Juletradisjoner i Østfold» for ca 70 elever i 4-klasse

Digitale formidlingsprosjekter:
• Bistand til et årskull på videregående trinn i digitale fortellinger og ande typer digitale framstillinger

Haldenvassdragets Kanalmuseum 
• Elever fra 4. trinn Marker skole deltok på undervisningsopplegg om byggeskikk.
• Elever fra Mysen vgs. var med på ferskvannsundersøkelser med garnsetting og artsbestemmelse i 
   klasserommet. 
• Barn fra Øymark barnehage var på besøk for å få artsbestemt en ugle som de hadde funnet, da de var 
   på tur. 
• Fire klasser fra fjerde trinn på Vestgård skole i Skiptvedt kommune besøkte museet som en skole-    
   avslutning. Hver elev var med på følgende aktiviteter: Fisking fra brygga, omvisning i utstillingene, 
   studier med mikroskop i klasserommet og oppgaveark.
• Elever fra Eidsberg SFO var på besøk og dissekerte fisk.
• Ca 50 elever fra Askim vgs hadde introduksjonsdag på museet med omvisning og aktiviteter på  
   uteområdet.
• Biologielever fra Askim vgs hadde 1 dags biologisk feltkurs.
• Klasse fra Mysen videregående hadde utedag med tema jakt. 
• Elever fra Marker skole har hatt undervisning i klasserommet 4 torsdager i oktober og november, 
   med studier av ulike preparat og prøver i stereolupe og mikroskop. 
• Tre fredager i november hadde vi grupper fra Øymark barnehage på besøk. De dissekerte fisk og så   
   på akvariene i utstillingen
• I regi av Reiseliv Indre Østfold og Mysen vgs var det fagdag for reiselivsklasser og reiselivsaktører 
   på museet. Fra museets side ble det holdt innlegg og gitt omvisning i utstillingen.
• 2. klasse elever fra Marker skole har hatt klasseromsundervisning om arkeologi, steinalder, redskaper 
   og istiden. De fikk se på isbreen i utstillingen som illustrerer hvordan isen trakk seg tilbake, og 
   hvilken betydning det hadde for landskapet. De fikk også se på avslag og redskaper fra steinalderen. 

Kystmuseet Hvaler
Kystmuseet Hvaler har utviklet et formidlingstilbud til skoler og barnehager på Hvaler knyttet til 
Den lokale kulturelle skolesekken. Tilbudet ble etablert i 2011 og gjennomført for tredje gang i 2013. 
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 formidlingsprosjekt 
som er knyttet til den lokale kulturhistorien slik den kom 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. 
5.-klassingene gjennomførte prosjekt om stenhogging og 9.-klassingene om maritim kultur våren 
2013, mens barnehagene hadde om Barn i gamle dager og 2.-klassingene om Barn i lek og arbeid 
høsten 2013. Prosjektet med 7. klasse og digitale historiefortellinger har tidligere blitt gjennomført i 
oktober/ november men har nå blitt flyttet til februar/ mars. Gjennomføringa av prosjektet for denne 
gruppa kommer derfor med i årsmeldinga først for 2014. 158 elever gjennomførte opplegget i 2013.

Moss by- og industrimuseum 

Tilbud til skoleklasser
Som en del av Arbeidsarven ble prosjektet Minneinnsamling i skolen videreført skoleåret 2012/2013 
i samarbeid med Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse i Mossedistriktet. Temaet var stemmerett. 
Prosjektet var organisert som en konkurranse med pengepremier til de tre beste bidragene. Bytårnet 
skoles 8.trinn deltok, og det ble levert inn 11 digitale fortellinger som presenterte liv og virke til 
sentrale, politiske kvinner fra Moss. 
Museet har hatt omvisning for 8.-9. trinn valgfag forskning om ulike kilder som kan fortelle om fortiden.

Skoletilbud / samarbeid med «Den kulturelle skolesekken» 
• Industridesign for 8. klassetrinn i Moss ble gjennomført høsten 2013. 768 elever deltok.  
• Papirprosjektet for 4. klassetrinn ble gjennomført våren 2013. 347 elever deltok. 

FO
RM

ID
LI

N
G

17



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 
    
Nye formidlingstiltak
Utarbeidelse av enkelt undervisningsopplegg for vandreutstillingen «Kvinners kår i 100 år» ved 
Christine Haugsten Ellefsen.

Halden historiske Samlinger

Den kulturelle skolesekken / Delta K Fredriksten 
ble gjennomført i samarbeid med Halden historiske Samlinger i ukene 35-36 + en dag i 2012. To av 
museene ble benyttet – Østre kurtine/Krigshistorisk Museum, Prins Christians bastion + Vanntårnet, 
Øvre magasin. 

Hele museets fagstab bidro foruten egne museumsvakter og to eksterne. Det ble laget arbeids-
oppgaver for hver av lokalitetene med fokus på Fredrikstens historie, Karl XII, 1905, taternes kultur 
og historie, 1905 og næringsliv i grenseregionen, likestilling og kommunikasjon. 

Alle tre årstrinn (8. – 10. trinn) i ungdomsskolen deltok, men da med bare tredjeparten av skolene i 
Østfold. I løpet av 10 dager var ca. 4100 elever og lærere gjennom opplegget.

Et spesielt pedagogisk opplegg for to skoleklasser 4. trinn på Os skole, Halden ble gjennomført 
sammen med Dronning Mauds Minne, Trondheim. Opplegget var en innføring i taternes kultur- og 
historie gjennom praktisk læring. Tilbakemeldingen på opplegget var meget positivt fra skolen. 

Nye formidlingstiltak:
Stjernespill, julemarked og stjerneverksted. Stjernespillet ble gjennomført som et nytt formidlings-
tiltak i 2013, knyttet til det årlige julemarkedet på Fredriksten festning. Prosjektet kom i stand 
som et samarbeid mellom «Teateret på den grønne grein» og HhS. Det ble produsert et teaterstykke 
rundt det gamle stjernespillet, samt laget stjerneguttkostymer etter den gamle tradisjonen. 
Dette formidlingstiltaket faller inn under formidling av både materielle (stjernen) og immaterielle 
(stjernespillet og sangene) kulturminner. 
Det er også laget en kopi av den gamle stjerneguttstjerna, som ble brukt i Stjernespillet og som vil bli 
brukt i formidlingen i årene fremover.

Fredrikstad Museum
• Det var totalt 32 klasser som besøkte 5. klasseopplegget – «Opplevelsesdag i Gamlebyen». Dette er et 
   skoleopplegg som museet har kjørt i mange år, og som er godt mottatt ved skolene. 
• Tirsdag 3. september gjestet over 400 tiendeklassinger Fredrikstad museum for å se forestillingen 
   «Suffragium» (stemmerett på norsk). Dette var en teaterforestilling som belyste at det var 
   100 år siden kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg i Norge. Forestillingen ble produsert av 
   ”Kulturværste”, Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold.  
• I forbindelse med museets utstilling «Stemmer fra Fredrikstad» ble det gjennomført et 
   undervisningsopplegg gjennom Den kulturelle skolesekken. Dette var et 2 timers opplegg, hvor  
   museet kjørte 2 klassetrinn hver dag, tilsammen 4 timer pr dag. 18 dager var avsatt til dette i høst. 
• På Elingaard Herregård ble det pedagogiske opplegget for 6. klasse videreført, med totalt 221 
   elever. Opplegget er ikke videreført etter våren 2013, da pedagogisk senter ikke lenger bevilger 
   midler til undervisningsopplegget.

Barnas museumsstafett
Barnas Museumsstafett ble arrangert i 2013 på alle 8 besøksavdelinger. Det var noe fornyelse av 
stafettaktivitetene som barna kunne delta i på de ulike avdelingene, men flere avdelinger tilbød det 
samme som i fjor med små justeringer. Målet var å dele ut 4.000 pass til barn i Østfold i skolealder 
6-15 år i løpet av skoleferiens, samt distribuere til skolefritidsordninger, barnehager mm  i forkant. 
Det ble delt ut 3.350 pass. Det var ca. 2000 barn på besøk på museene i denne perioden. Det ble delt 
ut  50 stk. 3. premier (har besøkt tre museer) og 4. stk. førstepremier. (har besøkt alle 8 museene). 
Dette er litt mindre oppslutning enn i fjor.

FO
RM

ID
LI

N
G

18



Arrangementer

Alle museumsavdelingene har større, årlige arrangementer.

Borgarsyssel Museum
På grunn av tømming av administrasjonsbygningen og ombyggingsarbeidene, måtte både påske-
arrangementet og Smaalensmarken utgå i 2013. Også Barnas dag ble avlyst.
 
Det tradisjonelle julemarkedet gikk av stabelen 30. november til 1. desember hvor 1375 besøkende 
var innom, herav 510 barn. Museet hadde flere åpne og julepyntede hus, juleverksted for barn, julekurv- 
utstilling og salgsboder på museumstorget.

Moss by- og industrimuseum
• Papirfabrikken i museet
• Vinterferien, barn bygger skip i lego, undertegner byggekontrakt og stiller ut
• Lyd- og musikkverksted, i samarbeid med Musikkens Venner i Moss og Omegn. Musikere og pedagog 
   fra Norges Musikkhøyskole, et arrangement basert på museets samlinger av glass og korn.
• Påskeharen i museet
• Vår og gjenbruk, såpotter av avispapir og pengepung av drikkekartong
• Prisutdeling, industridesignprosjektet, oppgave sykkelhjelmer
• Seljespikking for barn, i samarbeid med Varnasjor Knivlag
• Kåring av vinnerne av 8. klassingenes digitale fortellinger om kvinners liv og virke i Moss i anledning 
   stemmerettsjubileet  
• Åpning av « Damer på utstilling» ved Kjellaug Nakkim
• Overrekkelse av pengegave til konservering av Moss Jernverks arkiv fra Sparebankstiftelsen Østfold  
   Akershus, ved Just Næss
• «Kvinners kår i 100 år», åpning av vandreutstillingen ved May Hansen, styreleder i Østfoldmuseene. 
   Innslag fra musikkspillet «Gutten i fossen». Visning av Jeløy sanitetsforenings gave til museet.
• Christian Frederik-dagene
• Mossefossens Dag
• Vandring langs Mosse-elva ved Torill Wyller
• Møt arkivaren, Moss Jernverks arkiv, ved arkivar Giske Westby
• Glassperlejakt i museet, søndager i september
• Store menn og (svært) få kvinner? Gatenavn, minnekultur og makt – noen refleksjoner, ved historiker 
   Eirinn Larsen. Kulturminnedagene 2013. I samarbeid med Moss Historielag
• Høstferien, barn og unge laget Bastøferger og glassperlesmykker
• Barnas museumsfilmklubb, søndager i oktober
• Christian Frederik-seminaret 2013, «Mektige menn i et mektig år», Christian Magnus Falsen og 
   Carl Emil Vogt, ved historikerne Marthe Hommerstad og Carl Erik Vogt, Arr. i samarbeid med Moss 
   kommune
• Værvenkveld, kåseri om verdens største vikingskip ved båtbygger Gunnar Eldjarn, Tromsø Museum, i 
   samarbeid med Værvengruppa
• Lansering av arbeidsminnet 49 år i sol og regn. Arbeidsdager ved Helly Hansen og Hansen Protection   
   AS, forfattet av Irene Torstenson. Arr. Hos Naboen, Jeløya
• «Munch hates all contact with the outside world. Dorners møte med Munch. Utstillingen i London 
   1936”. Lansering av pamflett, skrevet av konservator NMF Camilla Gjendem. Innledning om 
   Munchjubileet i Moss ved rådgiver Berit Kolden.
• Arkivdagen. Sang ved Moss Damekor, Om norsk dokumentarv ved seniorrådgiverne Bjørn Bering og 
   Haakon Vinje fra Kulturrådet. Om Moss Jernverks arkiv, ved arkivar Giske Westby. Aktiviteter for 
   barn og voksne; skrive med penn og blekk, se fortegnelse på arbeidere ved jernverket i arkivet
• Lansering av Gamle Mossefilmer nr. 9, Minner fra Moss 1970-1990-årene, i samarbeid med Filmgruppa
• Vi pynter juletre. Liten utstilling med eldre julepynt. Julepynt fra museets samling og fra private. 
   Også omtalt under nye utstillinger.
• Moss i våre Hjerter II, Moss 1940-1945. Lansering av Karin Behn Skjævestads bok.

Fredrikstad Museum
Det ble plottet inn 40 aktiviteter på markedsplanen for 2013, av disse var det 28 arrangementer. 
Med arrangementer menes: utstillingsåpninger, foredrag, lanseringer, konserter. Andre typer 
aktiviteter som er plottet inn på markedsplanen er produksjon av brosjyrer, nyhetsbrev, samt andre 
arrangementer som museet er delvis delaktig i.
Web siden blir oppdatert så fort vi har nye aktiviteter og ny informasjon.
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Halden historiske Samlinger

Stjerneverksted og julestjerneutstilling
Som del av stjernespill-prosjektet ble det avviklet stjerneverksted i Øvre magasin, hvor barn kunne 
lage sin egen Halden-julestjerne under det årlige Julemarkedet. Verkstedet ble svært populært og 
barn bærende på stjerner var å se overalt på Fredriksten.
 
Fredrikshalds teater
På teateret har det i løpet av året vært 19 prøver, 26 forestillinger, 15 konserter, 10 møter, 6 omvisninger. 
Besøksantallet var 5511, av dem var ca. 1500 barn. 

Folkenborg museum
• Avhold konsert med Ellen Sofie Hovland
• Avholdt 3 foredragskvelder med kulturhistoriske temaer

Haldenvassdragets Kanalmuseum
Haldenvassdragets Kanalmuseum samarbeider med venneforeningen og andre arrangører 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.

• Marker Kommune og Fotohistorisk forum arrangerte 16. april foredraget: ”Byggeskikk generelt og 
   Ørje sentrum spesielt” av Jørn Hilmar Fundingsrud fra Riksantikvaren.
• Venneforeningen arrangerte kulturkveld med foredrag av billedkunstner Halvard Haugerud: “Edvard 
   Munch sett fra en malers synspunkt”.
•  Venneforeningen arrangerte kulturkveld med foredrag av Robert Løken: “Den kinesiske mur på langs”.
• Det ble arrangert kulturkveld om tømmerfløting med foredraget «Arbeidsliv og sosialt miljø på  
   Glennetangen lense» av Sigrid Helene Agnalt.

Kystmuseet Hvaler

Åpent museum på Kystmuseet Hvaler 2013
• 7. januar: Statslos Arild Syvertsen: Skipshistorier fra de syv hav.
• februar: Magasinforvalter Line Kjølberg: Hvor blir det av gjenstandene våre?
• 13. mars: Professor Odd Are Berkaak: Nabovitsing og bygdesnakk. Om vanetenking som kulturarv.
• 10. april: Statsstipendiat Petter Ringen Johannessen: Den optiske kysttelegrafen og 1814.
• 12. juni: Kulturhistorisk vandring i Utgårdskilen med Hans Herman Utgård.
• 21. august: Kulturhistorisk vandring på Søndre Sandøy med Hans Christian Rød.
• 11. september: Kulturhistorisk vandring på Asmaløy med Ragnhild Ramberg og Anne Marit Kolbeinsen.
• 9. oktober: Historiker Ingela Lundin og arkeolog Linnea Nordell, Bohusläns Museums: Ristninger i 
   berg langs kysten.
• 20. november: Professor Odd Are Berkaak: Hvordan skal vi ta vare på våre gamle båter?

Andre arrangementer på Kystmuseet Hvaler 2013
• 18. mai: Bygdedagen på Kystmuseet. I samarbeid med Hvaler Kulturvernforening.
• 20. mai: 200-årsfeiring av prins Christian Frederiks ilandstigning på Søndre Sandøy, Hvaler.
• desember: Julemarked på Kystmuseet. I samarbeid med Hvaler Kulturvernforening.

Nye utstillinger

Borgarsyssel Museum
Med ombyggingen av administrasjonsbygningen og bruk av Olavsgalleriet som arkivmagasin i 
byggeperioden, har Borgarsyssel Museum mistet sine de tidligere utstillingsarealene. Andre lokaler 
ble imidlertid tatt i bruk til følgende utstillinger:

• Fra 8. til 20. mars ble utstillingen «Kvinners kår i 100 år» vist i Wegnerbrakka. 
• 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.
• Under julemarkedet, lørdag 30. november og søndag 1. desember, vistes deler av Beate Lindseths  
   julekurvutstilling i vognskjulet/Aarslandsstuas uthus. 
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Moss by- og industrimuseum
• Damer på utstilling – feminine funn fra magasinet
• Kvinners kår i 100 år, vandreutstilling, pluss oversikt over museets samling fra Jeløy sanitetsforening; 
   Digitalt Museum
• Barnas båtutstilling, i utstillingen MS «Hadsel» - fra tegnebord til tang og tare
• «O jul med din glæde». Julepynt fra 1930 og fram til i dag
• Utskifting av mølle- og papirfilm, nytt oppsett og format 
• Frøya – plakater og gjenstander i funkisutstillingen.

Fredrikstad Museum
• «Få øye på Munch»; Nasjonalmuseets vandreutstilling Munch i koffert. Selvportrett med sigarett ble 
   vist i to uker i februar med ditto undervisningsopplegg for 8.klasser samt barnehaver.
• Stemmerettsjubileet ble markert med to utstillinger – først fylkets Vandreutstilling og deretter en 
   egenprodusert; Stemmer fra Fredrikstad.
• Fredrikstad festning 350 år.
• «Munchs Mødre; den ene fødte ham den andre fostret ham».
• «Lossen», maritim utstilling om fregatten som forliste på Hvaler i 1717.
• «IOD ‘en Cara under restaurering» - med båtbygger i arbeid.
• «Etter alle havekunstens regler»; hagehistorisk utstilling, et samarbeidsprosjekt med Drammen  
   museum – vist på Elingard herregård.
• Fotballmuseet viste en spesialutstilling om den legendariske landslagspiller Arne Peders 
 
Halden historiske Samlinger
• HhS sin hovedutstilling i Galleri Rød var sommerutstillingen Lyst og Nytte i perioden 20. juni -15. 
   september. Utstillingen var ledd i et samarbeid om havehistorie mellom ulike museer på Østlandet, 
   og skulle i utgangspunktet produseres av Drammens Museum. Materialet med tekster og bilder 
   derfra ble bearbeidet for å passe til de gitte rammene på Rød. Det lokale materiale ble i sin helhet   
   produsert av HhS.
• «Vognutstillingen, Rød Herregård». Tekstene i vognremissen ble midlertidig fornyet. Begynt å 
   forberede oppgradering av vognutstillingen, og leverandør av godt oppsett av bestandige plansjer er   
   kontaktet. 
• Galleri Rød. På vegne av Stiftelsen Rød Herregård fortsatte HhS samarbeidet med Halden Kunst-  
   forening og Galleri Lille Martine om utstillinger i galleriet i låven på Rød herregård. I løpet av 2013 
   ble det gjennomført  8 temporære utstillinger.

Folkenborg museum
• Ferdigstilt natur- og kultursti og åpnet den for bruk
• Oppgradert vognutstilling med fokus på O. Sørensen. Ny trehest i naturlig størrelse, sponset
• 1 kunstutstilling med salg med svært godt besøk.
• «Damenes kjøretøy». En spesialdel av vognutstillingen
• Vandreutstillingen: «Kvinners kår i 100 år» i anledning at kvinnelig stemmerett feiret 100 års jubileum

Haldenvassdragets Kanalmuseum
• Stemmerettsjubileet blir feiret med en stor utstilling på Galleri Ørje Brug 17-29. april, vandreutstillingen 
 «Kvinners kår i 100 år» 
• Sommerens utstilling i Galleri Ørje Brug var maleriutstilling av Halvard Haugerud. Utstillingen åpnet 
   29. juni og stod fram til 18. august.
• Venneforeningen arrangerte høstutstilling med David Een Sture, Jesse Enqvist, Johannes Hektoen, 
   Alex Felix og kunstgruppen Kreativiteket.
• I tilknytning til det store akvariet er det satt opp en trykkeskjerm med bilder og informasjon om 
   fisk og sportsfiske i Haldenvassdraget, etter samme mønster som informasjonen om edelkreps og 
   signalkreps ved krepseakvariet.

Kystmuseet Hvaler
• Kystmuseet Hvaler viste utstillingen «Kvinners kår i 100 år» sommeren 2013. Utstillingen var laget 
   i samarbeid mellom blant andre en jubileumskomite oppnevnt av Østfold fylkeskommune og Østfold-  
   museene og gikk på vandring i hele fylket. Kystmuseet supplerte utstillingen med lokale historier, blant 
   annet om Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening i tillegg til de lokale sanitetsforeningene og deres arbeid.
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Besøkstall

Østfoldmuseene hadde 82.633 besøkende i 2013. Veksten i besøk fra 2011 til 2012 var på + 3,5%. 
I 2013 har besøkstallet gått ned med 9,69%. Det er ingen ønsket utvikling, og byr på utfordring for 
kommende sesong. Nedgangen begrunnes delvis med at Borgarsyssel Museum var en byggeplass i 
2013 og ikke arrangerte Smaalensmarken, og at et stort arrangement på Isegran, i regi av Fredrikstad 
Museum, ikke ble arrangert i år.

Besøkene fordeler seg på avdelingene som følger: 

Besøkstall     2012  2013
Borgarsyssel Museum    14.090  8.870

Folkenborg museum    5.029  5.048

Haldenvassdragets 
Kanalmuseum     8.369  8.140

Kystmuseet Hvaler    4.242  4.649

Moss by- og 
industrimuseum    5.700  5.465

Halden historiske 
Samlinger     30.619  28.686

Fredrikstad Museum   21.489  18.864

Storedal    1.960  2.867

Fellesmagasinet Trollull   53  44

Til sammen    91.551  82.633

Differansen
2011-2012   3152                  - 8918
    = + 3,52%            - 9.69%

Nettsidene   43.269 unike  51.384 unike      
    brukere  brukere      
 

Avdelingene har forskjellig praksis hva gjelder registreringsrutiner av de besøkende.  
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05. FORNYELSE

Overordnet mål:
• Fornying - Østfoldmuseene skal være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet og aktivt 
involvere publikum.

Delmål:
• Utvikle nye formidlingsmetoder og bruk av sosiale medier i faglig virksomhet
• Videreutvikle en evaluerings- og læringskultur for å forbedre prosesser og arrangementer i
   Østfoldmuseene
• ØM verdigrunnlag er basert på demokratiske prosesser, likestilling og mangfold. 

Østfoldmuseenes digitale satsning

Strategimål 
Østfoldmuseene skal være ledende innen satsning på sosiale medier blant museer i Norge.

Østfoldmuseene skal være nyskapende og ledende blant museer i Norge på sosiale medier og ha 
satsning på mobilformidling og andre digitale flater.
De digitale formidlingskanalene skal fylles med innhold sammen med publikum slik at innholdet i 
større grad handler om dem. 
Redaksjonen for nettsider og sosiale medier består av: Espen Nordenhaug (nettredaktør), 
Hilde Marthinsen (markedssjef) og Gunn Mona Ekornes (ansv. redaktør).
 
Nettsider og innholdsproduksjon
I løpet av 2013 har det blitt publisert 373 innlegg, et gjennomsnitt på 7 innlegg per uke (målet var 10 
innlegg pr uke). Nettsidene er besøkt 92.724 ganger med totalt 229.385 sidevisninger. Unike besøk 
for 2013 er 51.384. Det tilsvarer en vekst på 19% fra 2012.
I 2013 fikk vi 17 kommentarer på våre nettsaker på ostfoldmuseene.no.  I tillegg har vi fått en rekke 
eposter direkte til innleggsforfattere, samt kommentarer og meldinger når sakene har blitt linket til 
på Facebook og på Østfoldmuseene på Digitalt museum.
 
Blogger
I 2013 lanserte Østfoldmuseene bloggen jernverksarkivet.no, samt at det var en relansering av blogg 
og nettside reisendekartet.no. 
Bloggen Jernverksarkivet er nå avsluttet da Giske Westby (arkivar) er i permisjon fra Østfoldmuseene. 
De andre bloggene (Herregårdsnettverket og Kystkulturbloggen) er for tiden inaktive pga 
utskiftninger i personalet og dermed manglende oppfølging. Reisendekartet.no vedlikeholdes og 
oppdateres ukentlig.
Det er blitt produsert 1 nettutstilling – «Østfoldutstillingen Sarpsborg 1930» i 2013. Den er under 
kvalitetssikring av Østfold fylkes billedarkiv og vil forhåpentligvis publiseres om kort tid.

Mobilformidling
Østfoldmuseene har utvidet mobilformidlingstilbudet ved flere avdelinger. Her er en oversikt på 
løsninger som har blitt produsert og lansert i 2013:

Borgarsyssel museum: «Middelalderhagen». En ny løsning i urtehagen ved Olavskapellet med ca. 50 
aksesspunkter for de ulike urtene.
Moss by- og industrimuseum: «The Abstract Cabinet/Das Architeturkabinett». Tekster for 
Arkitekturkabinettet har blitt gjort tilgjengelig på engelsk og tysk i form av innleste lydspor.
Elingaard herregård: «Fejakt». I sommersesongen lanserte vi et interaktivt tilbud til barn. Ved å 
skanne QR-koder kunne de benytte håndholdte enheter som hjelpemiddel i et rebusløp og fejakt i 
hageanlegget.
Borgarsyssel museum: «Nissejakt». I forbindelse med julemarkedet på Borgarsyssel Museum inviterte 
vi publikum til en lignende interaktiv rebus som fejakten. (NRK Østfold laget en tv-reportasje om 
denne nissejakten i sin nyhetssending).
Folkenborg Museum: Laget innhold/aksesspunkt som en del av sine kulturløypeaktiviteter i 
sommersesongen. 
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Instagram konkurranse
Borgarsyssel museum, Kystmuseet Hvaler og Fredrikstad museum (Elingaard) gjennomførte en 
Instagram-konkurranse der publikum kunne publisere bilder direkte på bildefeeden til Østfoldmuseene 
med #ostfoldjul.
Mobilformidlingstilbudet hadde en vekst på 79% unike besøkende fra 2012 til 2013. 

Wi-Fi gjestenett
Det er innhentet et uforpliktende tilbud på en potensiell løsning for trådløse gjestenett på frilufts-
områdene i Østfoldmuseene. Det er planlagt at gjestenettet skal administreres sentralt og vil gi alle 
avdelinger mulighet til å koble seg på om de ønsker det

Tilbudet er innhentet fra Columbi Micro etter en befaring på Borgarsyssel museum. Løsningen vil gi 
dekning på hele friluftsmuseet. Vi har per i dag ikke besluttet oss for om vi aksepterer tilbudet.

Foredrag og seminarer
Østfoldmuseene har både deltatt på og arrangert en rekke seminarer, foredrag og samlinger med 
digital formidling som tema. Mobilformidlingsprosjektet har tiltrukket oppmerksomhet fra andre 
museer i Norge. Vi har i 2013 hatt studiebesøk av Akershusmuseene, Domkirkeodden, prosjektet 
Kultur- og naturreise og Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 
Mobilformidlingsprosjektet har også blitt presentert på VIRKEs seminar om digital formidling bl.a 
sammen med Google Norge AS og Geelmuyden Kiese AS.

Jærmuseet og MuseumVest (Bergen) inviterte også  Østfoldmuseene til seg for å holde foredrag om 
den digitale satsningen og om mobilformidling.

Kultur- og naturreise (Kulturådet) forespurte Østfoldmuseene om å bistå dem i idéutviklingen av 
appen KNappen noe vi takket ja til å være med på.

Digitalt fortalt og Østfoldmuseene
Pr idag har vi lagt inn 27 digitale fortellinger på den nasjonale nettsiden «Digitalt fortalt», der elever i 
stor grad utvikler innhold (digitale fortellinger) sammen med noen av våre museumsavdelinger. 

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 sommervertene skal kunne gjøre en god jobb. 

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 frem til åpningen. Dette materialet bør 
oppdateres og fornyes, men det har ikke skjedd i 2013. Vi er i dialog ved at Gunn Mona Ekornes 
sitter i Inspirias «Advisory board», men Østfoldmuseene har ikke avsatt ressurser til å videreføre 
samarbeidet med Inspiria i 2013.

Markedsføringsarbeid i Østfoldmuseene
 
Østfoldmuseenes overordnede markedsmål for 2013:
• Øke antall besøkende ved museumsavdelingene  5% 
• Øke antall unike besøkende på nettsidene med 10% 

Øvrige mål innen sosiale medier og annen digital satsning:
Facebook: 1.500 likere/venner 
Twitter: 300 følgere
YouTube: 90 filmer og 20.000 visninger av disse
Instagram: 100 følgere
Antall nye blogger: 2
Antall nye nettutstillinger: 2
Antall nye mobilformidlingsløsninger ute på museene: 3
Økt trafikk på Østfoldmuseenes webapp: + 100%
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Markedsstrategi for Østfoldmuseene 2013:
• Redesign og forbedring av våre nettsider:  www.ostfoldmuseene.no
• Økt engasjement i våre Sosiale medier: Facebook, YouTube, Twitter og Instagram + fagblogger
• Redusere engasjement i telefonkataloger (papirbasert og nett) og bruke pengene på mer målrettede 
   markedsaktiviteter 
• Annonser i lokalaviser (nett + papir hånd i hånd)
• Plakater, flyers – men i red.omfang. Avdelingene beslutter selv.
• Elektroniske nyhetsbrev – felles for alle avd. (Mailchimp- fellesprogram)
• E-billettsystem (papirløst) for alle avd. forhåndssalg til utvalge arr. og konserter 
• Oppdatering av hver avd. Brosjyre og ØMs fellesbrosjyre
• Barnas museumsstafett – felles alle avd. gjennomføres i 2013, 
• Økt fokus på samarbeidet med turistkontorene. Produktpakketering, fellesmarkedsaktiviteter, 
   kampanjer m.m

En utfordring for 2013 er at det er ulike ansatte uten formell markedsføringskompetanse som 
planlegger, utarbeider og gjennomfører markedsaktivitetene ute på avdelingene.  De har ikke så god 
tid til dette arbeidet og har heller ikke nødvendig programvare (verktøy). Disse utfordringene må løses 
slik at det legges til rette for god utvikling av markedsføringsarbeidet ved Østfoldmuseene. Felles 
byrå som kan utarbeide alt grafisk materiell for alle avd. er en mulighet hvis midlene tillater det. Ny 
avtale med grafisk samarbeidspartner er i prosess i 2013. 

Resultater for markedsføringsarbeidet i 2013

Nedgang i antall besøkende på museumsavdelingene med 9,6%. Mulige årsaker: 
• Borgarsyssel museum er under ombygging og har redusert drift/færre arrangementer/ingen utstillinger
• Det ble ikke arrangert VM-fotball event (som trakk mange publikummere) i 2013 som det ble gjort i 
   2012 på Isegran, Fredrikstad museum.
• Flott sommervær gjorde at de små friluftsmuseene trakk flere publikummere (Kystmuseet Hvaler, 
   Folkenborg museum, Storedal kultursenter), mens bymuseene fikk redusert antall besøkende.

Økning i antall unike besøkende på nettsidene med 19%.
I 2012 fant 43.269 unike besøkende veien til våre nettsider. I 2013 har vi hatt besøk av 51.384 unike 
besøkende. Det er vi meget godt fornøyd med. Mulig årsaker til økningen er hyppig oppdatering og 
publisering av nye saker og kobling mellom nettsidene og Facebook.

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. Fredrikstad 
Museum er sekretær for norsk Herregårdsnettverk. I alt har det vært tre samlinger i nettverket med 
eksterne foredragsholdere, som har vært tilgodesett med utviklingsmidler fra Kulturrådet. Drammen, 
Fossesholm og Gjøvik har vært samlingssteder. 
Arbeidet i nettverkene vil bli videreutviklet og Østfoldmuseene er innstilt på å engasjere seg i 
nettverkenes arbeid. 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 kystkultur v/ Kystmuseet Hvaler
• Herregårdsnettverket. Nettverksansvarlig på nasjonalt nivå; Fredrikstad Museum
• Nettverk for taternes kultur og historie
• Nettverk for nordiske tekstilindustrimuser
• Nordisk herregårdsnettverk
• Europeisk teaternettverk v/ Halden historiske Samlinger
• Folkenborg museum deltar også i ”Landbrugspuljen”, det danske nettverket for landbruksmuseer.
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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 mang-
foldsarbeidet 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
Utarbeidet og gjennomførte «Kulturminner i skolesekken», våren 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. 

Moss by- og industrimuseum
Addul Hadi Dawaalbeyt har hatt praksisplass ved Moss by- og industrimuseum i perioden 15. januar – 
30. juni, gjennom Moss Voks. Han har fått språktrening gjennom deltakelse i ordinært museumsarbeid. 
Han deltok også på sommervert- kurs, og var tilkallingsvakt ved museet fra mai til september.

I forbindelse med stemmerettsutstillingen var museet vertskap og medarrangør for organisasjonen 
Amathea og 2013-gruppa i Østfold som arrangerte en konferanse for innvandrerkvinner 20. august. 
Temaet var Hvorfor stemme, Hvem kan stemme og Hvordan stemme? Fylkespolitiker og leder av 
Flerkulturelt råd i Østfold, May Elisabeth Hansen holdt foredrag om valg. Det var også omvisning i 
utstillingen Kvinners kår i 100 år.

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 hoved-
oppgavene er å ferdigstille en fartøyvernplan. En annen oppgave er å arbeide med historien til sjekter 
og snekker langs Østfoldkysten. 

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 
Ferjebrygga samt bygging av ny ferjebrygge. 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.

Stiftelsen Korshavn
Østfoldmuseene oppnevner ett styremedlem fra Kystmuseet Hvaler og et medlem fra Fredrikstad 
Museum, som p.t har ledervervet, til styret i Stiftelsen Korshavn (Frøkengården). Avdelingsleder 
Morten Skadsem, oppnevnt fra Kystmuseet er for tiden kasserer i stiftelsens styre. Stiftelsen har som 
oppgave å forvalte eiendommen Frøkengården med restaurering, vedlikehold og formidling. Stiftelsen 
forvaltet i 2013 et budsjett på 95.000 kr.
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06. ANDRE TILTAK

Museumstjenesten

Museumstjenestens stab har koordinatorfunksjon for de to områdene innsamling/dokumentasjon 
(konservator Siri E. Gjems) og bevaring (teknisk konservator Randa Arntzen). Museumstjenestens 
konservator har også blitt tillagt arbeidet som leder for Trollull fellesmagasin, og dette har gjort at 
hennes arbeidsoppgaver i Museumstjenesten har måttet reduseres.

Museumstjenesten har veiledet og deltatt i flere prosjekter ved Østfoldmuseenes avdelinger:
• Veiledet og deltatt i avsluttende pakking/sikring og frakt av Borgarsyssel Museums gjenstander til 
   midlertidig magasinering i Bomuldspinneriet i Tistedalen (Smia-prosjektet).
• Veiledet og deltatt i klargjøring for frysing av ca. 700 mugg- og insektangrepne tekstiler. Veiledet 
   og deltatt i rengjøring av disse i samarbeid med gjenstandsansvarlig ved Halden historiske 
   Samlinger. Rengjort ca. 130 stk. tekstiler.
• Behandlet muggangrepet stolsete (u.nr.) fra Borgarsyssels samlinger oppbevart i Borregårdsveien 5, 
   som et konserveringsmessig tiltak og en test av behandlingsmetodens effektivitet.
• Som en del av museenes rutiner blir de fleste antikvariske bygninger rengjort innvendig innen 
   sommersesongen. Innen sesongen 2013 ønsket Borgarsyssel Museum en gjennomgang og veiledning 
   fra Museumstjenesten i anbefalte rengjøringsmetoder. I tillegg til gjennomgang av en generell 
   veiledning ble rengjøringsrutiner for spesifikke bygninger gjennomgått.
• Museumstjenesten har, i samarbeid med Borgarsyssel Museum, gjennomgått de vintermagasinerte 
   tekstilene fra friluftsmuseet og stått for en endring av pakkemetode til en forbedret metode for 
   tekstilene. Syreholdige og for små pappesker er erstattet av store inerte plastkasser med lokk som 
   kan stables. Metoden vil bli videreført til de andre aktuelle museumsavdelingene etter hvert.
• Veiledet og deltatt i pakking av gjenstander fra Helly Hansen-samlingen ved Moss by- og industri- 
   museum for utlån og frakt til utstilling i Barcelona.
• Veiledet i spørsmål angående oppmaling av diverse bygninger og bevaring/håndtering/pakking.

Museumstjenesten har gjennomført befaringer flere steder i fylket. De fleste av disse har resultert 
i rapporter. Befaringene har vært hos Østfoldmuseenes avdelinger, de ubemannede museene og hos 
eksterne aktører. Følgende befaringer kan nevnes:

Østfoldmuseenes avdelinger
1. Halden historiske samlinger: Innhentet insektsaneringsfirma og deltatt på vurdering av insektangrep  
     i kjeller, stall og vognutstilling på Rød herregård, Halden. Rapport utarbeidet.
2. Borgarsyssel Museum: Deltatt i gjennomgang av utlånte gjenstander i Ødegårdsstua, Kråkerøy.
3. Haldenvassdragets kanalmuseum: Vurdering av opprettelse av inntaksrom samt oppbevaringsforhold 
     for lagret samling.

De ubemannede museene
1. Befaringsrunde til 13 av de ubemannede museene sammen med bygningsantikvarene Stefan Ädel 
     og Andreas Ebeltoft fra Østfold fylkeskommune. Museene har mottatt hver sin individuelle rapport 
     fra Museumstjenesten, inneholdende spørsmål og veiledning omkring temaer som ble diskutert på 
     befaringen. Disse rapportene vil kunne anvendes som hjelp i det videre arbeidet ved museene.
2. Trøgstad bygdemuseum: Flere befaringer angående vurdering av istandsettelse av jubileumssøyle 
     1914.
3. Hobøl Museum: Befaring til Riggesem gård sammen med museet angående vurdering av diverse 
     tekstiler for inntak til Hobøl Museum.
4. Varteig historielag: Vurdering og rapport vedrørende muggangrep i arkivet i Meieriet, Varteig.
5. Rygge Museum: Oppfølging av arbeid med registrering av gjenstandene på museet.

Eksterne
1. Tomb kirke: Vurdering av opphengingsmetode for tilbakeføring av to treskulpturer. Rapport levert 
     Råde menighetsråd.
2. Varteig kirke: Vurdering og rapport angående mulighet for utstilling av eldre og utrangerte 
     kirkegjenstander.
3. Eidet Lensemuseum: Deltatt på vurdering, møter og utarbeidelse av søknad angående mulighet for 
     opprettelse av utstilling på området.

Museumstjenesten har arrangert fagdag for de ubemannede museene med tema «Insektproblematikk 
knyttet til samlingene». Her ble det gjennomgått typiske skadeinsekter i museumssamlinger samt 
frysing som behandlingsmetode for å drepe insektene. Museene ble vist Østfoldmuseenes nye fryse-
container og tilbudt bruk av denne til deres angrepne gjenstander.
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Museumstjenesten har vært sekretær for Østfold Museumsråd, og har ledet arbeidet i følgende 
grupper i Østfoldmuseene:
• Arkivgruppa, hvor tre møter er gjennomført.
• Superbrukergruppa i Primus, hvor ett møte er gjennomført.
• Registreringsforum, hvor ett heldagsmøte er gjennomført.
• Inntakskomiteen, hvor det er ført oversikt over inntak, avslag og rekvisitter for gjenstander, arkiv 
   og foto.
• Bygningsgruppa, hvor tre møter er gjennomført og prioriteringsplan for bygningsvedlikeholdet 2014    
   er utarbeidet.

Østfold fylkes billedarkiv

Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inneholder 
ca. 400.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1990. Av disse er ca. 
64.000 fotografier registrert og søkbare digitalt og/eller analogt for publikum. Materialet lagres 
i klimastyrt magasin i Fylkeshuset, Sarpsborg. Arkivet har 2,5 stillinger som avdelingsleder, fotograf 
og arkivar.

Forvaltning
Fotografier -aksesjon: 469 gaver.  
Fra Vidar Asheim ble det i juni 2013 etter avtale innlevert diverse analogt og digitalt materiale som 
kompletterer gave fra 2012. Antall kan ikke oppgis før hele samlingen er gjennomgått. 
Av større tilvekst nevnes: Widerøe’s flyfotoarkiv fra Skiptvet kommune
Registrering i Primus: 1452 fotografier, til sammen 49.054.
Registrering i Primus: 66 kunstverk/gjenstander, til sammen 2342.
Til sammen 51.392 poster i Primus pr. 31.12.2013.
Revidere fotobase 6466 poster. Registreringsposter med bilde 12.198 fotografier.
I januar ble det feiret og markert at ØFB har registrert 50.000 poster i Primus-basen!
Publisert på Digitalt Museum 1235 fotografier, totalt 13.417 fotografier publisert pr. 31.12.2013.

Forskning
Artikkel om fotograf Gunhilda Dahl til Wiwar 2013 ferdigstilt. Publisering utsatt til 2014.
Levert to daguerreotypier til Preus museum for vurdering om de skal restaureres.

Formidling
Har deltatt i diverse utstillings-, bok-, utsmyknings-prosjekt, av større tiltak nevnes: 
Stemmerettsjubileets utstilling i Østfold: Kvinners kår i 100 år, fotoansvarlig. 
Boka Østfold fylkesting gjennom århundrene, fotoansvarlig.
Økning i antall bestillinger totalt; en tredjedel av bestillingene kommer nå via DigitaltMuseum.no.
Over hundre henvendelser og bestillinger (165 saksnummer i ØMsak-arkivet). Salgsinntekt 40.000 kr.
Diverse nettartikler på Østfoldmuseenes sider.
Foredrag om Østfoldutstillingen i Sarpsborg Soroptimistklubb 7. mars 2013.

Fornyelse
Registrering og fotografering av Østfold fylkeskommunes kunstsamling – ØFB tilføres årlig sum for 
revidering og rapportering av samling. Fylkeshusets samling ferdigregistrert i 2013.
Arkivet etter fotograf Georg Kjellerød, digitaliseringsprosjekt startet august. 
Deltakelse i Fotobevaringsnettverkets møter i Kristiansand i mai og Horten i september.
Foredrag om prosjektet Fotograf Chr. E. Larsens arkiv til sarpingene på Landskonferansen for 
fotobevaring i Kristiansand. (Kari)

Andre tiltak
Ad. Innflytting i administrasjonsbygget Borgarsyssel Museum «Smia» – møter vedrørende innredning 
av magasin, mobile reoler mm, forberede flytting.
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Storedal Kultursenter

Storedal Kultursenter er et park- og kulturanlegg som ligger i naturskjønne omgivelser i Skjeberg 
utenfor Sarpsborg. Senterets grunnlegger var Erling Stordahl, og anlegget ble skapt i et samarbeid 
mellom kunstnere, naturvitenskapsfolk og landskapsarkitekter til et kulturanlegg for opplevelse av 

natur og kunst for alle mennesker, men spesielt lagt til rette for synshemmede. Anlegget består i dag 
av lydskulpturen Ode til lyset av Arnold Haukeland og Arne Nordheim, et amfiteater, en sansehage 
med over 200 planter og en helleristningsutstilling. Storedal har også et kulturhus med mulighet for 
leie av lokaler til både møter og selskap.

Forvaltning
Parkanlegget på Storedal er over 40 år og krever mye vedlikehold. I 2011 startet vi opp med et stort 
tilretteleggingsprosjekt der vi oppgraderer anlegget etter universell utformings retningslinjer. I år 
har vi fått på plass syv nye blindeskriftskilt i helleristningsutstillingen, to nye informasjonsskilt og 
et lyd/talende skilt (innkjøpt, men ikke montert) ved inngangen til hagen. Skiltprosjektet finansieres 
blant annet med midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering. Tilretteleggingsprosjektet av 
parkanlegget vil fortsette i 2014. Hagen har gjennom sesongen vært skjøttet av egen gartner.

Formidling
I år har vi hatt 9 grupper med omvisning på Storedal. Gruppene representerer et mangfold i alder, 
nasjonalitet og mennesker både med og uten funksjonshemning. Også i år har vi hatt tilbudet Barnas 
Museumsstafett i sommerferien. Vi har hatt et synkende besøkstall i forhold til dette tilbudet, noe 
som delvis kan forklares med det fine sommerværet og delvis for dårlig markedsføring av tilbudet. 
Daglig leder kom tilbake fra et års permisjon i juni. Det var derfor liten tid til å legge nye planer for 
sommersesongen så det har heller ikke i år vært arrangert familiedag/barnas dag.

Skoletilbud
For fjerde året arrangerte Storedal kultursenter skolesekktilbudet «En reise i historien». Dette er 
et tilbud gitt til alle 5.klasser i Sarpsborg kommune. Elevene får komme til Storedal for å lære om 
kunst, kultur og vår forhistorie gjennom praktisk arbeid. Tilbudet er for alle elever og er inkluderende, 
engasjerende og aktiviserende. Dagen er delt inn i tre deler: en teoretisk del innendørs med fokus 
på vår forhistorie fra steinalder og frem til middelalder, deretter gruppearbeid og natursti ute i 
parkanlegget, og til slutt, og for mange høydepunktet, den arkeologiske utgravingen. Her får elevene 
bruke all den kunnskapen de nettopp har lært ved å få være arkeologer og grave frem fortiden. Til 
sammen 618 elever deltok i år fordelt over 17 dager.

I juni hadde vi besøk av 2. klasse ved Floren skole fra Hvaler. Dette var ikke en del av det vanlige 
skolesekktilbudet, men en ekstern henvendelse fra en skole som ønsket å lære om historie og 
arkeologi på Storedal. Det ordinære skolesekktilbudet «En reise i historien» ble tilpasset 2. klassetrinn. 
Totalt 26 elever deltok.

Arrangement
For første gang ble det i år arrangert «Ridderdagene» på Storedal. Arrangementet er en aktivitetshelg 
med mangfold og inkludering i fokus, og der alle er velkomne: barn, ungdom, familier, friluftinteresserte 
og mennesker både med og uten funksjonshemning. Det ble lagt stor vekt på at deltagerne skal oppleve 
glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet, samvær og sosialisering med andre. Blant 
aktivitetene var sykkelløpet «Ridderrittet», Ridderleir, Ridderturnering, Tahir-lekene, riding, laser- 
skyting, arkeologiske utgraving, og mange andre aktiviteter. Alt var tilpasset både funksjonshemmede 
og funksjonsfriske. Årets arrangement var et samarbeid mellom Storedal Kultursenter og Sarpsborg 
kommunes «Friluftslivets Dag», samt en rekke frivillige som blant annet Speiderne i Sarpsborg, 
Sarpsborg Sykleklubb, og Lions.

Utstillinger
I sommermånedene viste vi utstillingen «Haukeland på Storedal». Arnold Haukeland regnes som en 
av Norges mest betydningsfulle billedhuggere. På Storedal finner vi ett av hans hovedverk, «Ode til 
lyset», som ble reist i forbindelse med åpningen av Storedal Kultursenter. Utstillingen besto av fire 
utlånte verker fra familien Haukelands private samling, samt vår egen lydskulptur «Ode til lyset».

Besøkstall 
Totalt besøkende i 2013 var 2867. Storedal Kultursenter er et park- og friluftsanlegg som er uten 
fysiske stengsler og derfor åpent for alle hele året. Det er derfor mange besøkende utenom åpningstid 
vi ikke får registrert.
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Taterprosjektet 

I regi av Halden historiske Samlinger (skrevet av prosjektleder Bodil Andersson).
Under året avslutades huvudsakligen Interregfinansierade projektet «Det skandinaviska reisende-
kartet». Därefter startade ett nytt projekt som bygger på erfarenheterna från detta arbete. Det
förstnämnda projektets slutredovisning, omfattande samtliga tre år, godkändes fullt ut av huvud-
finansiärerna samt delfinansiärerna gällande så väl ekonomisk uppföljning som innehåll. Detta innebär 
att samtliga mål i projektet har uppfyllts och dessutom överträffats.
En hemsida har byggts upp där romanifolket/taternes kulturhistoria förmedlas utifrån folkgruppens 
eget perspektiv och som exempel på kulturmöten. På sidan publiceras också information om några av 
folkgruppens fasta kulturminnen i projektområdet Østfold, Bohuslän och Dalsland som inventerats 
under projektet. 

Hemsidan lanserades vid ett seminarium vid Fredrikshalds teater i april månad. Vid detta tillfälle 
presenterade projektledningen tillsammans med styr- och referensgrupp projektprocessen inför 
drygt 70 deltagare, däribland representanter för Kulturrådet och svenska Riksantikvarieämbetet. 
I arbetet deltog Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes Landsforening, och Kulturgruppen 
för resandefolket liksom den svenska projektägaren Bohusläns museum.

Omedelbart efter avslutningen av Det skandinaviske reisendekartet inledde projektparterna, nu 
kompletterade med Glomdalsmuseet, Värmlands Museum och Örebro läns museum, ännu ett Interreg-
projekt med syfte att vidareutveckla metoderna från Det skandinaviske reisendekartet för ökad 
mångfald och synliggörande av den nationella minoritetsgruppen. I denna process har ett första 
arbetsseminarium hållits. Då enades parterna om att arbeta fram ännu ett projekt inom ramen för 
EU:s strukturfond Interreg. I den projektplan som är under utarbetning önskas ett fokus på det 
immateriella kulturarv som berättar om romanifolket/taterne. Detta ska ske genom att dokumentera 
faktiska berättelser om folket och dess fasta kulturminnen. En viktig väg för att uppnå detta är att 
genom formulering av metoder och utbildningar ge medlemmar av folkgruppen möjlighet att på ett 
professionellt sätt dokumentera sin historia.

Under året har projektet, och därmed museets mångfaldsarbete, förutom vid seminariet i Fredrikshald 
teater presenterats vid föredrag hållna hos olika organisationer inför cirka 250 personer.

De inventerade kulturminnen har gett 17 nya accessioner i samlingen Reisendekartet i Primus. Dessa 
accessioner omfattar 17 byggnader och 65 fotgrafier. Accessionerna publiceras efter hand på hemsidan 
som dagligen haft drygt 23 unika besökare. Vid årsskiftet var totalt uppgifter om 43 av romanifolket/
taternes norska och svenska kulturminnen publicerade.

Under året har 174 nyhetsinlägg om museets mångfaldsarbete, projektet och frågor som rör romanifolket/ 
taterne publicerats på hemsidan. Sidan innehåller också ett stort material om romanifolkets kultur och 
historia ur ett mer allmänt perspektiv. Reisendekartets sidor på Facebook har under året nått cirka 
8000 personer. Facebooksidorna hade vid årsskiftet 126 följare.

Østfoldmuseenes arbeid med immateriell kulturarv

Østfoldmuseenes rapportering om Immateriell kulturarv knytter seg til definisjonen om;  praksis, 
fremstillinger, kunnskap, 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 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. Materialet er delvis skrevet ut. 
Dette arbeidet pågår kontinuerlig. De øvrige avdelingene arbeider også med innsamling av muntlig 
dokumentasjon innenfor et bredt temafelt.

Moss by- og industrimuseum
• Gjennom prosjektet, Arbeidsarven har museet i samarbeidet med Bytårnet skole og Stiftelsen for 
   industrihistorisk bevarelse i Mossedistriktet vært arrangør av tilbudet Minneinnsamling i skolen. 
   Prosjektet involverte alle elever på 8. trinn og resulterte i 11 digitale fortellinger som presenterer 
   livet og virket til sentrale, politisk aktive kvinner fra Moss. Kåring av de tre beste filmene og 
   overrekkelse av premier ble gjennomført på museet 11.06 i forbindelse med åpningen av utstillingen 
   «Damer på utstilling – feminine funn fra magasinet». 
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• 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 som skal formidles i ny utstillingsarena 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.
• Vi har også 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.

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 markering 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 stemmerettsjubileet.
Østfoldmuseene har vært representert i gruppen hele tiden. Under innspurten av utviklingen av den 
planlagte vandreutstillingen ble Ingvild Hauge engasjert av gruppen for å bistå med utforming av tekst 
mm. Utstillingen åpnet på Borgarsyssel Museum den 8. mars 2013.

Jubileet ble markert på de fleste av avdelingene. Utstillingen ble vist på Borgarsyssel Museum, 
Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Fredrikstad Museum, Folkenborg museum og 
Haldenvassdragets Kanalmuseum.  Det har også vært foredragskvelder og andre tiltak knyttet til 
utstillingen. Østfoldmuseenes skriftserie utgav hefte nr. 10 i anledning jubileumsåret med temaet: 

Østfoldmuseenes planer for markeringen av grunnlovsjubileet 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

Østfoldmuseene vil i 2014 formidle historien om hva som skjedde i Østfold i 1814, men samtidig 
trekke linjene fremover til Østfold-samfunnet i 2014. Vi ønsker å inngå samarbeid med ubemannede 
museer/historielag for å trekke dem inn i museenes formidling av Østfoldhistorien i 1814.

• Kystmuseet startet markeringen allerede 20. mai 2013, da prins Christian Fredrik steg i land i Norge 
   for første gang. Dette skjedde på Hvaler. 

Østfoldmuseene har utarbeidet en oversikt over planlagte tiltak. Et av de viktigste tiltakene er  
ostfold1814.no. Det er tittelen på et digitalt kart hvor vi stedfester hendelser, personer, gjenstander 
og lokaliteter knyttet til Østfolds 1814- historie. Der er også en nasjonal historisk tidslinje, samt at 
vi der legger inn informasjon om våre grunnlovsjubileumsarrangementer, foredragsserie med mer. 
Tjenesten ble lansert 14.januar 2014.

Alle avdelingene har brukt mye tid i 2013 på å planlegge tiltakene for jubileumsfeiringen i 2014.

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold ble formelt etablert etter et vedtak i Østfold 
Museumsråd i 2008. Camilla Gjendem ved Moss by- og industrimuseum (Mbi) har ledet gruppa fra 
2009. Gruppas mandat ble forankret i Østfoldmuseene og hos Fylkeskonservatoren i 2011.
Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold består i dag av 8 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 i samarbeid med nærmiljøet. Beredskapsgruppa kan etter kapasitet gi 
rådgiving 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 mm, 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 mm.
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• Å  lage oversikt over annen type dokumentasjonsmateriale som befinner seg på og utenfor bedriften   
   som f.eks. film og foto, bedriftsaviser, håndbøker, jubileumsskrifter mm. 
• 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.

Deltakere i gruppa 2013:
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.

Det har vært avholdt tre møter i gruppa i 2013. 13 saker er behandlet. Det har ikke vært «utrykkinger» 
i 2013.
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07. AVSLUTNING

2013 er Østfoldmuseenes fjerde driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen og legge til rette for 
økt samarbeid mellom fagmiljøene har preget virksomheten. Dette er en utfordring, men det er bred 
enighet om at det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innovasjon 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.

Fellesmagasinet Trollull har nå vært i drift i nesten to år. Det forberedende arbeidet med å registrere 
samlingene har gitt avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene som de ikke har hatt 
tidligere. Det er et profesjonelt og faglig godt arbeid som utføres 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, skoleklassetilbud 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 samlingsforvaltningen og 
i formidlingsarbeidet, videreføres. Vi har videreført vår satsing på sosiale medier og på andre digitale 
flater i 2013, og vi er 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. 

2013 har vært et utfordrende år. Det er jobbet målbevisst for å få ren revisorberetning, for å skaffe 
museet positiv egenkapital og for å få underskrevet nye forvaltningsavtaler. Disse gir Østfoldmuseene 
en 40-års leieavtale med stifterne, noen som gjør at organisasjonen i avgiftsrettslig forstand blir 
betraktet som eiere av de bygg og anlegg den forvalter og kan nyte godt av mva. reformen fra 
01.07.2010. Det er gjennomført økonomiske omstillingstiltak for å skaffe tilveie frie midler slik at vi 
skal stå bedre rustet til å møte de store økonomiske utfordringene som bl.a. pensjonsavtalen medfører. 
Forslag til ny organisasjonsplan er presentert for styret og det er iverksatt prosess med tillitsvalgte.

Besøkstallene har gått ned med 9,69% i 2013. Det er ingen ønsket utvikling, og byr på utfordring for 
kommende sesong. Østfoldmuseenes målsetting om å etablere et godt grunnlag for hensiktsmessig 
og profesjonell museumsdrift i Østfold legges til grunn for alt arbeidet som utføres ved avdelingene. 
Det nedlegges en enorm innsats fra 60 motiverte og lojale medarbeidere hver eneste dag, og 
resultatene av denne innsatsen ser vi på listen over alle de interessante arrangementene, på de 
oppdaterte nettsidene og via alle utleggene på DigitaltMuseum.

Gunn Mona Ekornes /ledergruppa
19.02.2014
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Trykksaker / publikasjoner / artikler

Kystmuseet Hvaler
• Kathrine Sandstrøm har skrevet artikkelen «Kvinder, politik og stemmerett. Hvaler Arbeiderpartis 
   Kvindeforening». Artikkelen ble skrevet som et bidrag til stemmerettsjubileet 2013 og kom ut som 
   hefte nummer 10 i Østfoldmuseenes skriftserie. Heftet ble finansiert med eksterne sponsormidler.
• Kathrine Sandstrøm har også skrevet en artikkel over samme tema til Østfold historielags skriftserie 
   Wiwar: «Hvaler Arbeiderpartis kvindeforening. Kvinnesak og stemmerett». 
• Hun har i tillegg skrevet en liten artikkel om stemmerettshistorien som et bidrag til Hvaler 
   Menighetsblad, hvor hun også bidro med en liten artikkel om «Jula til sjøs».  

Moss by- og industrimuseum
• «49 år i sol og regn. Arbeidsdager ved Helly Hansen og Hansen Protection AS», Flisby´n Forlag 2013,  
   av Irene Torstenson, Arbeidsarven, Moss
• «Munch hates all contact with the outside world. Dorners møte med Munch. Utstillingen i London 
   1936», av Camilla Gjendem. Utgitt med støtte fra  Hotell Refsnes Gods AS og Kvernhuset AS.
• «Gamle mossefilmer nr. 9». Minner fra Moss 1970-1990-årene. Utgitt av Moss by- og  
   industrimuseum i samarbeid med museets filmgruppe.
• «Lys, luft og grønt». Om funkishager i Fjordveien Moss. I «Norsk Havekunst under europeisk himmel», 
   red. Einar Sørensen. Artikkelen er skrevet av Camilla Gjendem, og Trine Gjøsund har fotografert.

Haldenvassdragets Kanalmuseum
• Desiree Nævdal har vært medforfatter til følgende artikkel:
   Falck, T., Løseth, K., Nymoen, P., Nævdal, D., og Vangstad, H. 2013. Faglig program – Problemstillinger 
   knyttet til arkeologiske havner. «Norsk Maritimt Museum – Arkeologisk Rapport nr. 2013:1»

• Ingvar Spikkeland har publisert følgende artikler, alene eller i samarbeid med andre:  
   Spikkeland, I. 2010. Endringer i fuglefaunaen i Ledengstjern i Marker de siste 50 år. «Natur i Østfold   
   29: 3-14»
   Spikkeland, I., Kasbo, R., Kjellberg, G., Nilssen, J.P., Opsahl, R. og Vaaler, J.P. 2010. Nye lokaliteter for  
   naturlig forekommende istidsimmigranter (istidsrelikter) i Haldenvassdraget, og en oppdatering av 
   forekomstene i Norge. «Natur i Østfold 29: 34-40».
• Nilssen, J.P., Kjellberg, G. & Spikkeland. I. 2013. Jæren og kystområdet i lavereliggende deler av 
   Rogaland – en særegen biogeografisk og økologisk region. «Museum Stavanger Årbok 2012: 118-143»
• Spikkeland, I., Kasbo, R., Kjellberg, G., Nilssen, J.P., Opsahl, R. og Vaaler, J.P. 2013. Istidsinnvandrere  
   (”istidsrelikter”) i ferskvann – nye observasjoner og oppdatering av utbredelsen i Norge. «Fauna 66:  
   82-96».

Videre har han skrevet følgende rapporter, hvorav de tre første er gjort etter oppdrag fra 
Vannområde Haldenvassdraget, den fjerde etter oppdrag fra Areal+AS og den siste etter oppdrag fra 
Fylkesmannen i Østfold:

• Spikkeland, 2013. I. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og elver 
   høst 2012/vår 2013. «Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets kanalmuseum, rapport 1/2013».
   15 s. + vedlegg.
• Spikkeland, I. 2013. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Istidskreps i Rødenessjøen. En 
   kartlegging av bestanden. «Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets kanalmuseum, rapport 2/2013». 
   10 s + vedlegg 1-5.
• Spikkeland, I. 2013. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og elver 
   høsten 2013. «Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets kanalmuseum, rapport 3/2013». 
• Spikkeland. I. 2013. Naturmangfold ved Butjern i Marker. Vurdering av effekter og nødvendige tiltak 
   ved sprengning og uttak av steinmasser ved Butjern fjelltak. «Rapport til Areal+ AS». 15 s.
• Spikkeland, I.2013. Miljøtilstand i fire elver og bekker i Rømskog/Marker. «Rapport til Fylkesmannen 
   i Østfold».
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Tistafossen med sagbruk ca. 1815. 
Hvite bygningen midt på bildet er Mads Wiels Bomuldsfabrique, 
Norges første moderne industrivirksomhet.
Ill.: kobberstikk H. C. Grosch


