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Glimt fra 2015
Haldenvassdragets kanalmuseum:
Utstilling av Østfolds vakreste bunader.

Foto: Trine Gjøsund, Østfoldmuseene
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OM ØSTFOLDMUSEENE

Stiftelsen Østfoldmuseene er resultatet av fylkets
andre konsolideringsrunde og 2015 er stiftelsens
sjette driftsår. De museene som deltok i den første
runden, da stiftelsen Østfoldmuseet ble stiftet
i 2006, har vært i omstilling i ti år nå. Fremdeles
jobber vi med å skape helhetlige planer, oppslutning
rundt fellesskapsløsninger og en felles identitet.
Den nasjonale museumsreformen skulle ikke bare
skape større, administrative enheter med sterkere
økonomi og mer profesjonelle museer. Den hadde
også som mål å ivareta den lokale forankringen.
Museene vil alltid ligge der de ligger og må ha
bemanning der de er. Dette faktum, ved siden av det
organisatoriske grepet som gir eierstyrene en rolle
i den nye stiftelsen med mandat til å være med på
viktige avgjørelser innenfor samlingsforvaltningen
som eiere av samlingene, gjør at det kan være
vanskelig å få et samlende styringsgrep om
virksomheten i tråd med de årlige styringsdoku
mentene fra Kulturdepartementet. Dette oppleves
som en tilbakevendende utfordring.

tidligere år. Det er mange store arrangementer som
allerede er planlagt for neste år. Ordningen med å gi
ut et årsprogram for Østfoldmuseene stiller krav til
god planlegging, og det er mange store arrangementer som allerede er planlagt for neste år. Nå som
utgivelsen av et årsprogram begynner å bli innarbeidet, ser vi at det strukturerte arbeidet innenfor
programarbeidet gir gode resultater. Tiltaket med å
samle håndtverkerne i en driftsavdeling har gitt stor
uttelling på omfanget av bygningsvedlikeholdstiltak.
I tillegg har vi hatt mange, større bygningsbevarings
arbeider utført av eksterne firmaer i gang i 2015.
Det er en god utvikling.
Gunn Mona Ekornes /ledergruppa
15.02.2016

Det er likevel veldig mye positivt som foregår i
Østfoldmuseene. Vi jobber kontinuerlig for å ta ut
synergieffekten av den nye organisasjonen, og har
i 2015 lagt det første driftsåret med ny organisasjonsmodell bak oss. Aktiviteten og antall tilbud
i Østfoldmuseenes regi har aldri vært større enn i
2015. Årsmeldingens vedlegg viser oversikter over
alle skoletilbud, arrangementer, forskningstiltak og
utgivelser gjennom året. Denne listen blir lengre for
hvert år. Arbeidsinnsatsen og motivasjonen blant
de ansatte videreføres med samme styrke som i

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 innlemmet
i organisasjonen den 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 admini
strativt sterkere enheter med bedre budsjetter og
større utviklingsmuligheter, er oppfylt i Østfold.
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Glimt fra 2015
Halden historiske Samlinger: Utstillingen/«Vi, de priviligerte».
Dronning Sonja avduker utstillingen om byprivilegiet.

Foto: Morten Aabø, Østfoldmuseene

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

• 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.

Styremedlemmer 2015
Harald Horne, styreleder

Foto: Lillian Nyborg, Østfoldmuseene

Gunn Karin Karlsen, nestleder
Mette Bakken
Lisbeth Sandbæk
Halstein Sjølie
Sissel Utne
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 handlings
planer er Eierforum styrets valgkomite. De fastsetter styrets godtgjørelse og velger revisor.

Eierforums representanter
i 2015 var:

Borgarsyssel Museum; 		
Carl Einar Kure, Thomas Winther
Halden historiske Samlinger;		
Dag Strømsæther, Petter Anker Rasch
Haldenvassdragets Kanalmuseum;
Amund Rakkestad, Reni Braarud
Folkenborg Museum;			
Unni Gangnæs, Tore Lund
Fredrikstad Museum;			
Unni Mathiesen, Bjørn Kjelsaas Andersen
Hvaler Kulturvernforening;		
Paul Henriksen, Arnt-Otto Arntsen
Moss kommune; 			
Tage Pettersen, Unn Bøhm Tveito
5

OM ØSTFOLDMUSEENE

Østfold fylkeskommune:		
Atle Haga, Ole Haabeth
Storedal Kultursenter 		
Ingebjørg Guslund/ Signe Øye

Styrets arbeid

Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet 79
saker. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret har sørget for at stiftelsens formål er ivaretatt.
Styret har vedtatt årlig budsjett for den samlede
virksomheten, og påsett at regnskap og formuesforvaltning er ivaretatt på en betryggende måte. Styret
har fulgt opp budsjettet, herunder kontrollert stiftelsens likviditet, finansieringsforhold, investeringer og
særlige risikoer. Styret har gjennomgått virksomhetens perioderegnskaper i løpet av regnskapsåret
og vurdert avvik fra budsjettet, samt vurdert behovet
for budsjettkorreksjoner/korrektive tiltak. Styret har
godkjent årsberetning og regnskap.
Andre sentrale saker har vært iverksettelse og
oppfølging av nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel
Museum. Styret har behandlet sak om utarbeidelse
av samarbeidsavtale med stiftelsen Rød herregård.
Denne saken er ikke avsluttet. Styret har gjennomgått resultatene av arbeidsklimaundersøkelsen og
de planlagte oppfølgingstiltakene. De har behandlet
spørsmålet om HhS skal leie Fayegården i Halden til
nye museumslokaler. Saken videreføres i 2016. Styret
har gitt direktøren prokura og utarbeidet styreinstruks
og instruks for daglig leder. Styret har også behandlet
sak om bevaring eller riving av Borregaardsveien 5 i
flere møter. Styret gjennomførte et to-dagers styreseminar på Elingaard herregård den 14.-15. januar. Her
drøftet de sitt ansvar og oppgaver, gjennomførte en
egenevaluering og diskuterte strategisk utvikling av
Østfoldmuseene fremover.
Styret har gitt administrasjonen i oppdrag å utarbeide
et langtidsbudsjett samt å foreslå omstillingstiltak i
den hensikt å skaffe virksomheten frie midler og handlingsrom for fremtidig utvikling.
I 2015 er det brukt ca. 4,7 millioner kroner på reparasjon og vedlikehold av bygg. Større arbeider har vært
utvendig restaurering av Fredrikshalds Teater, kloakkinvestering på Kystmuseet Hvaler, gjenoppbygging
av verandaen på Elingaard herregård og omlegging av
taket på Kongsten Fort.

Likestilling

Per 31.12.15 var det ansatt i faste stillinger 20 menn
(17,7 årsverk) og 39 kvinner (33,4 årsverk), totalt 59
faste stillinger (51,1 årsverk). I tillegg har det gjennom året vært tilknyttet 10 menn (1,5 årsverk) og 34
kvinner (4,3 årsverk) i midlertidige stillinger. Totalt

44 midlertidige stillinger (5,7 årsverk). Av dette er de
fleste sommervikarer ved avdelingene.
Østfoldmuseene har et bevisst forhold til
likestillingsarbeidet. Styret besto av 4 menn og 4
kvinner. Styret har en sammensetning som oppfyller
likestillingslovens krav. Østfoldmuseene har en
overvekt av kvinnelig ansatte.

Diskriminering

Østfoldmuseene har en uttalt politikk om å øke
mangfold og ikke forskjellsbehandle usaklig eller
diskriminere.

Ledergruppe

Ledergruppa i Østfoldmuseene har i 2015 bestått
av 5 avdelingsdirektører og direktøren. Borgar
syssel Museum, Storedal kultursenter, Folkenborg
Museum og Moss by- og industrimuseum (Klyngenavn
Fossen), ledes av Hege Hauge Tofte. Fredrikstad
Museum, Halden historiske Samlinger, Kystmuseet
Hvaler og Haldenvassdragets Kanalmuseum (klynge
navn P
 ropellen) ledes av Gaute Jacobsen, Avd. for
samlingsforvaltning, dvs. fellesmagasinet Trollull,
Østfold fylkes billedarkiv og Museumstjenesten,
ledes av Siri Eriksen Gjems. Driftsavdelingen ledes
av Steinar Helgesen og økonomiavdelingen ledes
av Torunn Gudesen. Ledergruppa har hatt 19 møter
i 2015. Omorganiseringen har medført at ledergruppa fremstår som en samlet ledelse. Det legges
fortløpende ut referat fra møtene på fellesområdet
slik at det er mulig for de ansatte å følge med på
ledergruppas arbeid og prioriteringer.

Allmøte

Det ble avholdt tre allmøter for Østfoldmuseenes
ansatte i 2015. Møtene var 19. januar med
presentasjonav arbeidsklimaundersøkelsen, 4. juni
med oppfølging av utfordringene fra arbeidsklima
undersøkelsen og den 26. oktober med informasjons
utveksling mellom avdelingene og administrasjonen
om både faglig arbeid og HMS relaterte tiltak.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
(Egen årsrapport er utarbeidet)

AMU for Østfoldmuseene har i 2015 avholdt 3
møter og behandlet 28 saker. Østfoldmuseenes
arbeidsmiljøutvalg består av 4 stemmeberettigede
representanter fra hver av partene. Arbeidtakersiden
v/ James Ronald Archer har vært utvalgets leder fra
28.04.2015. Sammensetningen i 2015 har vært som
følger:

Arbeidsgiversiden
Gunn Mona Ekornes
Gaute Jacobsen
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Glimt fra 2015
Moss by- og industrimuseum: Verket

Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene

Hege Hauge Tofte
Steinar Helgesen
				
Arbeidstakersiden		
Irene Almkvist Ellefsen
Bjørg Holsvik
James Ronald Archer
Siw Nordgård

Vararepresentanter
arbeidsgiversiden
Torunn Gudesen 		

heten følger aktivt opp sykmeldte for at de så raskt
som mulig skal komme tilbake i arbeid igjen.

Sykefravær 2015
1,11 % Korttid
1,43 % Langtid (>8 uker)
2,54 % Totalt

Tillitsvalgtforum

Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av
tillitsvalgt fra de organisasjonene som er representerti Østfoldmuseene. Forumet møtes etter behov
Siri Eriksen Gjems
for å drøfte relevante spørsmål og sørge for god
informasjonsflyt og kunnskapsutveksling i organisa
Vararepresentanter
sjonen. Det ble avholdt seks møter i tillitsvalgtfoarbeidstakersiden (m/møterett)
rum i 2015. Det skrives referat fra alle møtene som
Christine Haugsten Ellefsen
ligger tilgjengelig for alle ansatte på fellesområdet.
Øyvind Andersen					
			
Avdelingsvise personalmøter
Øvrige representanter
Avdelingene avholder egne personalmøter etter
Gorm Kile (Stamina)
vedtatte møteplaner.

Bedriftshelsetjeneste

Østfoldmuseene har bedriftshelsetjenesteavtale
med Stamina. Bistand fra bedriftshelsetjenesten
benyttes i henhold til avtalt aktivitetsplan. Bedrifts
helsetjenesten 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. Virksom-

Dagligarkiv

Østfoldmuseene har utarbeidet egen arkivplan
og arkivnøkkel. Det er innført gode rutiner for
oppfølgingav arkivarbeidet. Østfoldmuseene bør
likevel innføre et elektronisk saks- og arkivsystem
fordi dagens arkivsystem ikke tilfredstiller dagens
standarder for søkbarhet og gjenfinning. Dagligarkivet er nå sentralisert til administrasjonen for
alle avdelingene. Som følge av at vi nå er medeiere i
Museums IT vil vi få tilbud om nytt elektronisk saks
og arkivsystem i løpet av 2017.
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Glimt fra 2015
Borgarsyssel Museum: På tomta til Olavs Hall ble det funnet en brønn fra
middelalderen. Dyrehorn, antagelig fra geit var blant funnene i brønnen.

Foto: Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene

Ny organisasjonsplan

I januar 2015 ble det innført ny organisasjonsplan
for Østfoldmuseene. Forberedelsesarbeidet startet
tidlig i 2014.
Hovedbegrunnelsen for omorganiseringen var:
• Vanskelig økonomisk utvikling i årene som kommer
• Behov for samordnet ledelse og større fokus på
faglighet, utvikling av nye publikumstiltak og økt
vedlikehold.
Hovedgrepet i den nye modellen er å samordne
ledelse. Dette gjør vi ved å samle flere museer under
samme leder samt opprette en egen driftsavdeling.

Ny driftsavdeling som omfatter fire håndt
verkere. Ledes av driftssjef Steinar Helgesen.

Samlingsbevaring, ledes av avdelingsdirektør
Siri Eriksen Gjems
• Fellesmagasinet Trollull
• Museumstjenesten
• Østfold fylkes billedarkiv

«Museumsklynge Propellen»,

ledes av avdelingsdirektør Gaute Jacobsen og består
av:
• Fredrikstad Museum
• Kystmuseet Hvaler
• Halden historiske Samlinger
• Haldenvassdragets Kanalmuseum

Tema:

– Festninger, forsvars- og fortifikasjonshistorie
– Herregårdshistorie
– Vassdrags- og maritim kultur
– Teaterhistorie

«Museumsklynge Fossen», ledes av
 vdelingsdirektør Hege Hauge Tofte og består av:
a
• Borgarsyssel Museum
• Storedal Kultursenter
• Moss by- og industrimuseum
• Folkenborg Museum
Tema:

– By- industri og arbeidslivshistorie
– Landbrukshistorie, bondekultur og 
hestekjøretøyer
– Middelalder

Stab:

• Administrasjon, ledes av direktør
Gunn Mona Ekornes
– Personal
– Telefoni, arkiv, booking
– Markedsføring
– Nettutvikling
• Økonomi, ledes av økonomisjef
Torunn Gudesen

FORVALTNING

02. FORVALTNING
Samlingsforvaltning skal være en kjerneaktivitet
for Østfoldmuseene (forvaltning av arkiver, gjenstander, foto, kunst, bygg og anlegg).

Samlingsforvaltningsarbeidet
i ØM i 2015

• Museene skal samle inn, bevare, dokumentere,

Arbeidsgruppa for verdivurdering,
avhending og kassasjon:

r egistrere og formidle samlingene. Samlingsforvaltningen skal utføres på en planmessig måte på tvers
av klynger og avdelinger. Arbeidet med samlingene
skal foregå som en integrert del av forskning,
formidling og fornying.
• Samlingsforvaltningen skal gjennomføres med en
bevisst forståelse av samlingens formål, i tråd med
gjeldende samlingsplaner, gjennom verdi- og statusvurdering, bruk av digitale verktøy og tilgjengelig
gjøring.
• Oppbevaringsforholdene for gjenstandssamlingene, de historiske arkivene og fotosamlingene skal
være tilfredsstillende innen 2020.
• Det er etablert en bygningsgruppe i Østfoldmuseene. Bygningsgruppas oppgave er å vurdere og
gi faglige råd for vedlikehold av de antikvariske
bygningene og utarbeide en standard for den antikvariske bygningsmassen.
• Den nyetablerte driftsavdelingens mål er å
samordne og koordinere ressursene og bedre
effektiviteten for drifts- og vedlikeholdsarbeidet
ved Østfoldmuseene. Driftsenheten skal utarbeide
årlige vedlikeholdsplaner for antikvariske bygninger
basert på oppdatert status på samlet vedlikeholdsbehov.

Østfoldmuseenes samlinger

Østfoldmuseene har til sammen 76 antikvariske
bygninger/anlegg hvorav Kongsten Fort er det
største anlegget. Museet har 4955 kunsthistoriske
gjenstander, 90.515 kulturhistoriske gjenstander, 62
fartøy og 787.503 fotografier. Ca. 28000 gjenstander og 108.000 bilder er registrer i elektronisk format.
Østfoldmuseene har til sammen ca. 5058 hyllemeter
med historisk privatarkivmateriale hvorav 2235
hyllemeter er ordnet. Tilveksten til avdelingenes
samlinger i 2015 er på ca. 504 kulturhistoriske
gjenstander, 16 kunsthistoriske gjenstander og 2204
fotografier, 16,58 hm historiske privat, 101,9 mb og
101 kb elektronisk arkiv, 7 filmer, 33 trykksaker og
31 kart/tegninger.

Gruppa sendte inn sine innspill til den nasjonale
arbeidsgruppa våren 2015. Gruppa har, i tråd med anbefalingene i SPECTRUM standarden, utarbeidet et
verdivurderingsskjema til bruk ved inntak, vurdering
av verdinedjustering på gjenstander og ved vurdering
om uttak fra samlingene. Det er gjennomført opp
læring i bruk av skjema for alle konservatorer med
samlingsansvar. Det er også avholdt et møte med
Vestfoldmuseenes inntakskomité der vi diskuterte
og testet bruk av skjemaet sammen. Skjemaet er siden sommeren 2015 tatt i bruk ved ØM. Målsetningen
er en mest mulig nøytral vurdering av gjenstandene
som vurderes, ut fra ulike faglige kriterier.

Samlingsforvaltningsplan for ØM:

Det er besluttet å utsette publiseringen av ØMs samlingsforvaltningsplan til 2017 i påvente av at de nye
klyngene blir enige om en felles innsamlingsstrategi
for de neste 5 årene. Arbeidet er i gang og skal utføres av ledere og konservatorer i felleskap.

Fellesregistreringer 2015:

Det ble gjennomført to fellesregistreringsprosjekter i 2015:
1. Revidering av registreringer, merking og nyregi
strering av faner og faneutstyr ved Moss by- og
industrimuseum, som forberedelse til innflytting på
Trollull fellesmagasin i 2016.
2. Registrering og merking av en stor samling høvler
på Folkenborg Museum. Her gjenstår noe etterarbeid for konservator ved museet før arbeidet er
sluttført.

Bygningsgruppa og bygningsvedlikehold på
verneverdige- og antikvariske bygg:

Fra 1. januar 2015 overtok avdelingsdirektør
for samlingsforvaltning ledelsen av gruppa, og
medlemsantallet ble utvidet fra 3 til 5. Målsetningen
med endringene var å sikre tettere dialog med den
nyopprettede driftsenheten.
I dette lå også innføring av nye rutiner for rapportering av tiltak utført på verneverdige- og antikvariske
bygg. Fra 2015 skal det leveres rapport med foto på
alle arbeider på disse byggene. Arbeidene loggføres
i bygningsmodulen i Primus. Gruppa har utarbeidet
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en prioriteringsplan for bygningsvedlikeholdet på de
verneverdige- og antikvariske byggene for en fire års
periode.

Inntak gjennom inntakskomiteen:

Østfoldmuseenes felles inntakskomité skal sikre en
forsvarlig og hensiktsmessig innsamlingspolitikk
ved avdelingene. I 2015 mottok Østfoldmuseens
avdelinger, gjennom inntakskomiteen, 504 gjenstander fordelt på 55 inntak. 2204 fotografier, fordelt
på 21 inntak. 16.58 hm arkiv, 101 kb og 101,9 mb
elektronisk arkiv, 7 filmer, 33 trykksaker og 31 kart/
tegninger fordelt på 46 inntak. Det er avvist godt
over 121 objekter fordelt på 20 avslag.

PRIMUS, regional database for
gjenstandsregistrering:

Det ble nyregistrert 1099 gjenstander, av disse er 354
lagt inn med foto. Det ble revidert 1915 eksisterende
gjenstadsregisteringer. Revideringene er bl. annet
gjort i forbindelse med innflytting på fellesmagasin,
opprydding i samlinger eller for å legge til foto. Det
ble nyregistrert 2199 fotomotiver. Ved utgangen av
2015 hadde Østfoldmuseene 3534 gjenstander og
15.106 foto publisert i Digitalt Museum.

Trollull fellesmagasin:

Bemanning består av magasinforvalter i 100% stilling
og fotograf i 60 % stilling. I tillegg har teknisk konservator i Museumstjenesten bidratt med kompetanse til
å styre varmekammeret og å utføre konserveringsarbeid på stedet i ca. 50% stilling. Det var ved utgangen
av 2015 plassert 2963 gjenstander på magasin i ren
sone.
Magasinforvalter Line Kjølberg gikk i svangerskaps
permisjon på forsommeren 2015. Etter sommeren ble
det tilsatt ny magasinforvalter. Høsten er brukt til å
gjøre ny magasinforvalter kjent med bygget, samt til
å gjennomføre pilotprosjektet «innflytting fra de ubemannede museene». Dette gjelder Trøgstad Museum.
Fotografen på Trollull har høsten 2015 vært engasjert
som fotograf i bokprosjektet «100 ting fra samlingene». De museene som har gjenstander i lagerhallen
på Trollull arbeider fortsatt for å flytte disse inn på
magasin.

Museumstjenesten:

Staben i Museumstjenesten består av en teknisk
konservator i 100 % stilling. 50 % av tiden brukes
tilknyttet Trollull fellesmagasin.
For Østfoldmuseene kan følgende oppgaver utført av
teknisk konservator trekkes fram:
• Bistått Borgarsyssel Museum i tømming av diverse
bygg og lært opp i håndtering av muggbefengt
materiale.

• Ledet fellesregistreringen av høvler ved Folkenborg
Museum høst 2015
• Deltatt i befaringer på alle verneverdige- og
antikvariske bygg med bygningsgruppa, samt skrevet
flere av rapportene.
For de ubemannede museene:
• Deltatt i forarbeidet til mottaket av gjenstandene
fra Trøgstad bygdetun ved Trollull fellesmagasin, blant
annet registrering av gjenstander i Primus og oppsett
av turnuslister for de frivillige fra Trøgstad Museum.
• Svart på henvendelser fra de ubemannede museene
og ved behov gjort befaringer ved museene.

Østfold fylkes billedarkiv (ØFB)
ØFB er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i
Østfold. Arkivet inneholder ca. 400.000 fotografier
(repronegativ og originalmateriale) fra perioden
1860 til 1990. Av disse er ca. 69.000 fotografier
registrert og søkbare digitalt og/eller analogt 
for publikum. Materialet lagres i klimastyrt magasin
i Fylkeshuset, Sarpsborg. Arkivet har
2,5 stillinger.

Forvaltning:

Registrering i Primus i 2015: 2199 fotografier, til
sammen 52.356 fotografier i ØFBs database.
Registrering i Primus i 2015: 0 kunstverk/gjenstander,
til sammen 2430 kunstverk/gjenstander.
Til sammen 54.728 poster i Primus pr. 31.12.2015.
Registreringsposter i Primus med bilde 15.719 fotografier. ØFB har bistått Østfold fylkeskommune med
registrering av sine kunstsamlinger.
Flytting av samlingene fra Fylkeshuset til nyinnredede
magasiner i Gamlebygata 8 er utsatt på grunn av feil
og pågående testing av klimastyringsanlegget i den
nye magasinet. Forberedelser til flytting pågår med
innkjøp av emballasjemateriale samt diverse utstyr til
laboratorium.

Arkiv

I perioden var 2 av 3 arkivarstillinger ubesatt. På
grunn av vakanser i de øvrige arkivarstillingene har
James Ronad Archer utført arkivoppgaver ved både
Fredrikstad Museum, Borgarsyssel Museum og for
Haldenvassdragets Kanalmuseum.
Det daglige arbeidet med mottak, katalogføring og
henvendelser angående arkivsaker har pågått parallelt
med avslutningen av forskningsprosjektet om Carsten
Tank og arbeidet med byjubileumsutstillingen i Halden
og andre formidlingstiltak. Rapporteringer og akse
sjonsføring for arkivene er à jour pr. 31. 12. 2015.
Det er ordnet tre arkiver; Halden Storvel, Erlandsens

jonsprosessen, men også pga bygningsmessige «overraskelser» som dårlige og ikke holdbare bærekonstruksjoner og råteskader i gesims i 2.etg. Et krav for
offentlige midler var å gjennomføre en fargeanalyse
av Havestuen som underlag for å utarbeide et rekonstruksjonsforslag til innvendig oppussing. Analysen
ble utført av Jon Brænne og avdekket mye kunnskap
om rommets tidligere farger, dekor og veggbekledning.
Dette har munnet ut i et restaureringskonsept anno
1894 som det er søkt offentlige midler til å iverksette.

«Tråden i arkivet»

Haldenvassdragets Kanalmuseum

Arbeidet har vært ført sporadisk med midlene fra
Norsk kulturråd (gjenstående midler ble overført til
2015) samt egeninnsats. Det er ikke tilført nye midler
i 2015.

Elingaard Herregård

Det store prosjektet med å bytte ut alt gammelt
El-materiell i Hovedhuset ble avsluttet i 2015 etter
ca 3-års arbeid. Prosjektet har bl.a. vært støttet
med tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen. Det har også
innbefattet nytt lysopplegg i kjelleren. Det nye el-opp
legget går langs golvet med indirekte lyssetting. En
bevilgning fra Fylkeskonservatoren muliggjorde at
reparasjoner og kalking kunne gjøres for å skjule de sår
og skader omleggingen medførte.
Et annet viktig vedlikeholdstiltak har vært å gjen
etablere Hanbjelkene på loftet i Østfløya. Flere av
disse har blitt fjernet på et tidligere tidspunkt. Tiltaket
har blitt finansiert av Fylkeskonservatoren.
Det største prosjektet i 2015 har vært å gjenoppføre
frontispisen og verandaen på sydfasaden av herregården. Dette har lenge vært et ønsket prosjekt, og
ble godkjent fordi huset da vil fremstå slik det var når
det ble fredet i 1923. Verandaen og frontispisen ble
revet av Libertas rundt 1950, men er nå gjenskapt på
bakgrunn av fotodokumentasjon og spor i vegglivet/
loftet og kildeundersøkelser. Det har vært et krevende
prosjekt og ble langt dyrere enn estimert – både pga
utfordringer mht løsninger og veivalg i rekonstruks-

Vannbiblioteket («Akvatoriet»): Boksamlingen som
eierstyret til Kanalmuseet overtok fra Norsk Institutt
for Vannforskning (NIVA) i 2008, er en interessant
samling av faglitteratur som andre institusjoner nå
kvitter seg med. I 2015 har rommet blitt utbedret
og innredet med 166 hyllemeter og en arbeidsplass.
Første sortering av boksamlingen er gjennomført,
slik at hyllene allerede er fylt opp med bøker og
vannprøver. Frivillige (først og fremst fra Müller-Sars-
Selskapet), har i høy grad bidratt med arbeidet
Utendørs har flere fartøy fra tømmerfløtingen hatt
svært dårlige bevaringsforhold over mange år. Den
langsiktige planen for disse båtene er at de skal være
utstillingsgjenstander i ny fast utstilling på museet
- Fløtningens Fartøy. Flytting av 3 trebåter er nå
foretatt.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen ble etablert 1. januar 2015 og er organisert som en felles drifts- og vedlikeholdsfunksjon
for hele virksomheten. Organiseringen og resultatene
vil bli evaluert etter 2 års drift, dvs. våren 2017.

Bemanning og ressursdisponering

Driftsavdelingen består av seks stillinger. En stilling
er administrativ og koordinerende leder, to er tømrere, en er møbelsnekker, en er fagarbeider innen drift
og vedlikehold og en er ansatt på varig tilrettelagt
arbeid. I tillegg har driftsavdelingen gjennom året
engasjert til sammen syv personer på ulike, tidsav
grensede oppdrag.

Driftsavdelingens oppgaver og ressursdisponering kan skisseres som følger:
Vaktmesteroppgaver og teknisk drift

		

1,2 årsverk (30 %)

Brannvern 				 		1/4 årsverk (6,25 %)
Planmessig bygningsmessig vedlikehold			

1,3 årsverk (32,5 %)

Løpende bestillingsoppdrag				

1 årsverk (25 %)

Planarbeid, dokumentasjon og rapportering mm.		

1/4 årsverk (6,25 %)
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konditori og Familien Erlandsen med i alt 2 hm. Det
omfattende arkivet fra gården Hafnor er påbegynt
grovsortert. Ordningen i Bomuldspinderiets arkiv, se
eget punkt. De to siste er ikke lagt inn i statistikken.
Det er pakket, ordnet og listeført deler av Ørje Brugs
arkiv på Kanalmuseet. Det er videre bistått med mottak og grovsortering av arkivet etter Rygge ferdighusfabrikk som Rygge historielag har mottatt. Diplomene
etter Østfold Meieri er listeført. Intet av dette er lagt
inn i statistikken.

FORSKNING

Bygningsmessig vedlikehold

Behovet for økt bygningsmessig vedlikehold har vært
en viktig begrunnelse for å samordne de yrkesfaglige
ressursene i en felles driftsenhet i Østfoldmuseene.
Oppgaver som er utført i 2015 er bl.a.
• Fem bygninger er skrapt, vasket og malt (Hvorav
hovedhuset på Kystmuset Hvaler er malt på
dugnad av de ansatte i museumsklyngen
Propellen!)
• To bygninger har blitt sikret og fått nytt fundament
• En bygning har fått taket reparert og lagt om på
Folkenborg museum
• Det er støpt nye gulv i driftslager på Folkenborg
museum

• Dreneringsarbeider rundt låvebygningen på
Borgarsyssel Museum
• Ombygging av snekkerverkstedet, Borgarsyssel
Museum
• Diverse mindre vedlikeholdsarbeider på en rekke
bygninger ved alle museene.
Driftsavdelingen har gjennomført alt det bygnings
messige vedlikeholdet som var planlagt i 2015. Østfoldmuseene har med en samordnet organisering av
mannskaper og et felles budsjett klart å gjennomføre
mer bygningsmessig vedlikehold med de samme ressursene enn det vi fikk til i den gamle strukturen.

03. FORSKNING
Overordnet mål

• Forskning - Østfoldmuseene skal forske

og produsere ny kunnskap, og publisere nytt
materiale hvert år.
Om forskning i Østfoldmuseene:
1. Østfoldmuseene har et forskningsråd.

Forskningsrådet består av direktør Gunn Mona
Ekornes (leder), seniorrådgiver/konservator NMF
Camilla Gjendem, arkivar/ 1. konservator NMF
James Ronald Archer, konservator NMF Torill Wyller,
konservator NMF Tor Ulsnæs og avdelingsdirektør
Gaute Jacobsen (forskningskoordinator i 2015).
Gruppen skal legge til rette for forskning og utvikling i
Østfoldmuseene. Rådet har ikke avholdt møter i 2015.

2. Østfoldmuseenes forskningsarbeider skal
synliggjøres på museets nettsider, i relevante
tidsskrifter nasjonalt/internasjonalt, gjennom
foredrag og annen utstillings- og formidlingsvirksomhet.
Østfoldmuseene serieskrift. nr. 11, 2015.

Archer, James: Carsten Tank – den politiske patrisier i
Halden

Østfoldmuseenes skriftserie nummer 12:

«Fra Moss jernverk til Peterson i Moss, en utstilling
om arbeid, dagligliv og industri»; Utstillingskatalog.
Skrevet av Camilla Gjendem og Bjørg Holsvik

3. Det skal stilles ressurser til rådighet ( frikjøp/
permisjoner) slik at medarbeiderne kan gjennomføre egne forskningsprosjekter
eller delta i andre forskningsopplegg og
nettverk.
Arkivar, 1.konservator Archer, har både i 2014 og

2015 hatt fristilt tid for å gjennomføre forskningsprosjektet: Carsten Tank – den politiske patrisier i
Halden.

Forskningskompetansen i Østfoldmuseene
skal økes. Det legges til rette for at ansatte kan
oppnå autorisert konservatorkompetanse NMF
/ kompetanse som 1.konservator NMF.
Forskerkompetansen er generelt lav i norske museer,
Østfoldmuseene ikke unntatt. Konservatorene får
skrivetrening gjennom sine bidrag til nettartikler,
årbøker, hjemmesider o.l., men dette er ikke nok
til å heve Østfoldmuseenes forskningsarbeid til et
tilfredstillende nivå. Det er ikke gjennomført spesielle
tiltak for å øke forskerkompetansen for de ansatte i
2015.

4. Organisasjonen må legge til rette for
forskningsfellesskap, på linje med andre interne
fellesprosjekter.

Det er opprettet et Forskerforum hvor de ansatte kan
møtes og bistå hverandre i utviklingen og gjennomføringen av egne forskningsprosjekter. På grunn av
manglende pågående forskningsprosjekter i museet
er det ikke gjennomført møter i Forskerforum i 2015.

Forskningstiltak 2015

Halden historiske Samlinger

Archer, James: Carsten Tank – den politiske patrisier i
Halden. Østfoldmuseene serieskrift. nr. 11, 2015.

Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum: Østfoldmuseenes
skriftserie nummer 12: «Fra Moss jernverk til
Peterson i Moss, en utstilling om arbeid, dagligliv og
industri»; Utstillingskatalog.

FORMIDLING

Glimt fra 2015

Fredrikstad Museum:
Elingaard Herregård:
Teselskap for barn i
Herregårdshagen.

Foto: Trond Svandal

Foto: Fra Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene

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

Østfoldmuseene har et Formidlingsforum som samler museets pedagoger og formidlere i den hensikt
å fremme faglig utvikling og samarbeid på tvers
mellom avdelingene. I 2015 har Formidlingsforum
nedsatt tre arbeidsgrupper som har jobbet med
følgende prosjekter:

1. Frivillige i museene

Arbeidsgruppen har kartlagt frivillig aktivitet i
Østfoldmuseene i dag. Arbeidsgruppen har sett
på fremtidig rekruttering, organisering- og koordinering og opplæringsbehov. Styringsgruppa har
besluttet å videreføre prosjektet i 2016 og gitt
grønt lys for utprøving av et undervisningsopplegg
og et kurs knyttet til brødbaking i historiske bakerovner.

2. Skoleprogrammer på nett

Arbeidsgruppen har kartlagt, systematisert og presentert Østfoldmuseenes undervisningsprogrammer for skolene, knyttet dem tettere til læreplaner
og læringsmål og gjort dem lettere tilgjengelig for
lærere via en nettbasert tjeneste. Prosjektet anses
som avsluttet og resultatet vil bli en viktig del av de
nye nettsidene som blir lansert ved årskiftet.

3. Utstillinger

Østfoldmuseene ønsker å samle og videreutvikle
den interne kompetansen på å lage utstillinger. Vi
har samlet ressurser fra ulike avdelinger og satt
sammen en arbeidsgruppe som jobber med å utvikle
nytt verktøy, bygge opp felles logistikk og utnytte
unik kompetanse bedre. Arbeidsgruppa har knyttet
seg til et fellesovergripende bokprosjekt. I 2016
planlegger Østfoldmuseene å publisere en bok
med vakre fotografier og omtale av et utvalg
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 jenstander fra Østfoldmuseenes samlinger.
g
Utstillingsgruppa har fått tildelt ressurser for å
utarbeide en vandreutstilling basert på et utvalg av
gjenstandene som er presentert i boken. Utstillingen
er planlagt åpnet i desember 2016.

Fellesopplæring Verter

Østfoldmuseene har sentralisert prosessen med å
rekruttere sommerverter, og gjennomfører dette
som et fellestiltak for alle avdelingene. Før åpningen av sommersesongen 2015 ble det arrangert
opplæring gjennom et felles introduksjonskurs for
alle vertene, samt at det ble gitt opplæring lokalt
på avdelingene. Innholdet i opplæringen er en
felles innføring i organisasjonen, informasjon om
rettigheter og plikter og HMS-tiltak. I tillegg blir
sommerprogrammet ved alle avdelinger presentert
slik at alle kan bidra i arbeidet med profilering og
markedsføring av den samlede sommersesongen i
Østfoldmuseene.
I 2015 ble ikke den tradisjonelle «Barnas museums
stafett» arrangert. Det var likevel et god tilbud til
barnefamilier gjennom sommersesongen. Det ble
utviklet aktivitetsbaserte tilbud ved alle avdelinger,
men det viste seg at mangel på felles sommertiltak i
form av «museumspasset» og fellesannonser skapte
utfordringer for markedsføringen – særlig for de
minste avdelingene.

Nye utstillinger

Moss by- og industrimuseum

• Østfolds vakre bunader
• Gateplagg; kjente moteklassikere fra Helly Hansen

fra 1950 og fram til i dag.
• Japansk kabuto på museet
• Ny historisk utstilling om TrioVing og VingCard i
Lilleeng Helsepark

Folkenborg museum;

• Asbjørn Strøm – utvalgte kunstverk
• Odd Skullerud og Anne Langsholt Apaydinli på

Folkenborg museum
• Østfolds vakre bunader
• Inntak 2015. Slitu og Sletner. En utstilling

Storedal kultursenter;

• Anne Kristine Thorsby og Hanne Biedilæ,

kunstutstilling – keramikk, grafikk og maleri
• Fargerik og fabulerende grafikk av Dang Van Ty

Borgarsyssel museum;

• «Kulturminner i skolesekken»
• Gammeldagse leker i 1950-leiligheten i

Wegnerbrakka.

• «Live» kyllingklekking streamet fra Kalnes v.g.skole
• Østfolds vakre bunader
Fredrikstad Museum;

• Langåpent. Om handel i Fredrikstad. Tøihuset,
Gamlebyen.
• «I Østen stiger Japan opp». Elingaard herregård.
• «Fra topp til tå», tekstilutstilling.
Haldenvassdragets Kanalmuseum

• «Svin på skogen»
• Knut Eng – en askeladd i norsk næringsliv (utlån til

Marker historielags utstilling)

Halden historiske Samlinger

• «Vi- de priviligerte». En utstilling i forbindelse med

Haldens 350 års jubileum. Øvre Magasin, Fredriksten
festning.
• «Privilegiebrevet». En utstilling på Normannsstøtta
på torget i Halden.

Østfold fylkes billedarkiv

• Østfold 1914, fotoutstilling vist på Moss by og
industrimuseum januar til juli.
• Østfold 1914, fotoutstilling vist på Fylkeshuset i
Sarpsborg, februar.
• Fotoutstilling om Sarpsborg 1940-45. «Du må ikke
sove» – med undertittel Krig, motstand og ytringsfrihet, Litteraturuka Sarpsborg november 2015, Sarpsborg bibliotek.
Vandreutstilingen «Østfolds vakre bunader» ble vist på
fem avdelinger i sommer. Utstillingen er utarbeidet av
Østfold husflidslag i samarbeid med Østfoldmuseene.

Besøkstall

Østfoldmuseene har i virksomhetsåret 2015
tilpassetsine rutiner for telling av besøkende
etter r etningslinjene fra Kulturrådet, oppgitt i ABM
statistikk innrapporteringen i 2014. Det blir derfor
vanskelig å sammenligne årets besøkstall med
besøkstall fra 2014 og tidligere år. For Østfold
museenes del betyr endringen at vi bl.a ikke lengre
teller:

• besøkende i friluftsmuseene utenom åpningstid

med mindre vi ikke har en museal formidlingsaktivitet
(rebusløp, quiz, et godt mobilformidlingstilbud e.l ) på
det aktuelle stedet

• publikum som leier lokaler på museet områder til
møtevirksomhet, selskaper e.l. Unntak er dersom
leietager også har booket omvisning på museet med
guider eller annen museal formidling (foredrag) under
leieforholdet.

FORMIDLING

79.442
besøkende i 2015
Telling etter gammel metode
				

2015		

2014		

2013		

2012

Borgarsyssel museum			

6 986

8 109 		

8 870 		

14 090

Folkenborg museum			

3 722 		

4 691 		

5 048 		

5 029

Haldenvassdragets Kanalmuseum

9 209 		

7 183 		

8 140 		

8 369

Kystmuseet Hvaler 			

2 534 		

3 231 		

4 649 		

4 242

Moss by- og industrimuseum		

6 352 		

7 485 		

5 465 		

5 700

Halden historiske Samlinger 		

39 940 		

33 478 		

28 686 		

30 619

Fredrikstad Museum			

8 720 		

19 362 		

18 864 		

21 489

Storedal Kultursenter			

1 966 		

3 323 		

2 867 		

1 960

Fellesmagasinet Trollull			13 		44 		44 		53

SUM					

79 442

86 906

Andel betalende besøkende		

33,0 %		

31,0 %

Kommentarer til besøkstall 2015:

Østfoldmuseene installerte for sesongen 2015 to
elektroniske tellerløsninger med IR-sensorer på
henholdsvis Rød Herregård og Kystmuseet Hvaler.
Dette gjør at man kan registrere ikke-betalende
besøkende på en mer nøyaktig måte og etter en
anbefalt tellekalkyle m/innlagt feilmargin.
Haldenvassdragets Kanalmuseum hadde en vekst på
28 % til tross for endring av tellingen. Hovedårsaken
antas å være flere gode publikumsarrangementer,
bl.a Engbret Soot-spelet der publikum kunne kjøpe
kombinasjonsbillett til spelet + et museumsbesøk.
Dette museet har også i 2015 høyest prosentandel
betalende besøkende med hele 70 %.
Moss by- og industrimuseum, som er lite berørt av
retningslinjer for telling i 2015, hadde en nedgang

82 633

91 551

i antall besøkende på ca. 15 % En hovedårsak var
at LEGO i 2015 ikke valgte museet for aktiviteten
LEGO Build the change – en aktivitet som gikk over
to uker og som trakk mange unge besøkende i 2014.
Halden historiske Samlinger hadde en vekst på
19 % i antall besøkende i 2015 til tross for endring i telling av besøkende. Årsakene antas å
være feiringen av Haldens 350 års byjubileum der
museet bidro og laget ny byjubileumsutstilling på
Fredriksten festning. De arrangerte også«Drop in
museum» og flere«Søndager på museet» dager. De
hadde flere arrangementer og utvidede åpningstider
bidro positivt. Den andre årsaken er bedre telling
av besøkende i hagen på Rød Herregård ved hjelp
av elektronisk tellerløsning. Hagen på Rød telles
da det bl.a er mulighet for publikum til å løse rebus
(en for voksne og en for barn), der er flere hageomvisninger i løpet av året o.l.
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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 digitale formidlingsmetoder

Utviklingsprosjekter:

• Forprosjekt; restaurering av «Ode til lys».
Storedal kultursenter

• Forprosjekt «Mørke til lys», skuespill.
Storedal kultursenter

• Forprosjekt «1000 rike år» - jubileums
utstilling. Borgarsyssel Museum
• Byggeprosjektet «Olavs hall».
Borgarsyssel Museum

• Sesongomvisninger i Konvensjonsgården
i Moss. Moss by- og industrimuseum
• Digital formidling av vognhistorie 
– Digital sandkasse. Folkenborg museum
• Kurs i vognkunnskap. Folkenborg Museum
• Anno. Fredrikstad Museum ble tidlig på året kontak-

tet av produksjonsselskapet Strix som står for
reality-serien Anno. I 2014 ble første sesong spilt
inn på det Hanseatiske museum i Bergen. I 2015 var
det innspilling på Isegran i Fredrikstad. Mye arbeid
er derfor lagt ned i tilrettelegging for denne innspillingen. Dette er gjort i samarbeidmellomFredrikstad
Museum, Fredrikstad kommune og Visit Fredrikstad
& Hvaler.
• «Tømmerstokkens ferd 2015–2018», treårig
utviklingsprosjekt. Haldenvassdragets Kanalmuseum.

blant museer i Norge på sosiale medier, utvikle nye
digitale formidlingsløsninger og ha satsning på mobilformidling for og med sitt publikum.

Delmål:

• Utvikle nye digitale formidlingsmetoder
Nettsider og innholdsproduksjon

I løpet av 2015 har det blitt publisert 561 innlegg
på ostfoldmuseene.no (ca. 11 pr. uke). Nettsidene er
besøkt 126 677 ganger (+20,17%) med totalt 305
644 sidevisninger (+18,11%). Unike besøk var 77 395
(+23,6%).

Blogger

Østfoldmuseenes produserer innhold til bloggen
«Reisendekartet» med høyt aktivitetsnivå.
I anledning Haldens 350 årsjubileum ble bloggen
halden350.no lansert. Hensikten med bloggen var
å gi publikum innsyn i arbeidet med utformingen
av den nye utstillingen. Bloggen ble også brukt til å
vise publikumsegne gjenstander som ble samlet inn
gjennom arrangementsrekka «Dropp inn museum».
På samme domene ligger mobilformidlingsløsningen
«Ståsted Halden» som består av 15 punkter i Halden
sentrum. Punktene er tilgjengelige via kart med GPSstøtte eller skilt med QR-koder.
Østfoldmuseene administrerer bloggene
«Kystkulturbloggen», «Jernverksarkivet»,
«Herregårdsnettverket» og «ostfold1814.no»
(lansert i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014).
Disse har imidlertid hatt et lavt aktivitetsnivå.

• Nyprodusert formidlingsfilm: «Haldenvassdraget–biologisk mangfold,–overvåkning,–miljø», vises i nyoppusset filmrom. Haldenvassdragets

Bloggene har samlet hatt 29676 (+59%) side
visninger og 7241 (+25%) unike brukere i 2015.

• «100 ting fra samlingen», fellesprosjekt.

Utvikling av nye nettsider

Østfoldmuseenes digitale satsnig

Samarbeid med Høgskolen i Østfold

Kanalmuseum

 orberedelser til utgivelse av en bok om samlingene
F
til Østfoldmuseene. Prosjektet har fått arbeidstittelen «100 ting fra samlingen». Alle avdelingene har
levert tekster til boka og ØMs to fotografer har brukt
mye av sin tid til å nyfotografere samlingene. Tor
Ulsnæs er prosjektleder og Roderick Ewart er billed
redaktør. Boka planlegges utgitt i 2016.
• Forprosjekt «Det store fallet», om den store
nordiske krig. Prosjektledelse ved Halden historiske
Samlinger.

Overordnet mål:

• Østfoldmuseene skal være nyskapende og ledende

I mars 2015 begynte arbeidet med funksjons
spesifikasjon og tjenestebeskrivelse for Østfoldmuseenes nye nettsider. Arbeidet med nettsidene
pågikk kontinuerlig gjennom hele 2015 (ble lansert
i januar 2016.) I tillegg til at sidene nå er moderne
og velfungerende på tvers av enheter og plattformer, er funksjonalitet som er utviklet gjennom 2014,
samt mobilformidling, nå integrert i ny nettløsning.
Nettsidene kommuniserer med nasjonale løsninger
som f. eks Digitalt Museum.

Høsten 2015 signerte Østfoldmuseene og avdeling
for informatikk ved Høgskolen i Østfold en
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Glimt fra 2015
Kystmuseet Hvaler: Rekordstor oppslutning på
vandringen på Lauer der Gunnar Syversen var guide.

Foto: Lillian Nyborg, Østfoldmuseene

intensjonsavtale om samarbeid. Samarbeidet har
resultert i at fire grupper på bachelornivå og én
masterstudent nå løser oppgaver før Østfold
museene. Flere av oppgavene er bidrag til tekniske
løsninger og innhold i nye Olavs hall.

Dypdykk

Dypdykk er Østfoldmuseenes egenutviklede verktøy
for nettbasert historieformidling/nettutstillinger.
Verktøyet er nå en integrert del av de nye nett
sidene. I 2015 ble det produsert fire fortellinger.

Mobilformidling:

Mobilformidling er nå flyttet fra mobilformidling.no
til å bli en integrert del av Østfoldmuseenes nett
sider. All funksjonalitet og innhold er overført.
I 2015 ble følgende innhold produsert:
• Amfiteateret på Storedal Kultursenter
• Administrasjonsbygningen på Borgarsyssel
Museum
• 6 punkter med bygninger på friluftsmuseet på
Folkenborg Museum
• Kultur- og natursti på Elingaard herregård med
totalt 19 punkter
• Videopresentasjon av hovedhuset på Rød
herregård
• 9 punkter på Brugsområdet på Haldenvassdragets
Kanalmuseum
• En egen byvandring med 15 punkter som tar for
seg funkisarkitekturen i Moss
• Tysk audiobasert oversettelse av 14 punkter i
Glassverksutstillingen på Mbi.

Digitale flater i utstillinger

Flere av modulene utviklet til nettbruk er også
implementert på nettbrett og andre touchskjermer
til bruk i utstillinger. I 2015 har vi brukt vår mobil
formidlingsteknologi på nettbrett i Haldens
byjubileumsutstilling og på Hjemmefrontmuseet i
Rakkestad.

Annet

I 2015 har vi utforsket bruk av droner til flyfoto,
«timelapse»-film for å vise lange hendelsesforløp
komprimert ned i tid, streaming av live video og
elektronisk billettsystem og betaling via Ticketco. Vi
har også gjort informasjon og bestilling av 38 undervisningstilbud for skoler og barnehager tilgjengelig
på nettsidene. 13 nye filmer ble lagt ut på Østfoldmuseenes YouTube-kanal.

Markedsføringsarbeid
i Østfoldmuseene
Markedsstrategi for Østfoldmuseene i 2015 var:
• Østfoldmuseene skal kontinuerlig profesjonalisere
markedsføring og kommunikasjon. I 2015 ble flere
av oppgavene sentralisert til markedssjef.

• Østfoldmuseene skal øke aktivitetsnivået og
deltakelse i digitale og sosiale medier. Økt synlighet
i sosiale medier ga en rekke familie arrangementer
økt deltagelse.
F.eks «Barn og dyr» 6.september på Folkenborg
Museum fikk 302 personer som sa de skulle delta
– og det ble også et veldig godt besøkt (rekord?)
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arrangement, samt et Facebook-arrangement med
samleoversikt over alle julearrangementene på
Facebook som sørget for en rekke godt besøkte
julearrangementer på de ulike avdelingene i
desember.

• Markedssjefen søkte flere eksterne samarbeids

partnere innen reiseliv som ville bidra til å øke antall
besøkende ved museene. Eksempeler på dette er
samarbeide med Visit Fredrikstad og Hvaler ang
ANNO publikumsarrangement på Isegran i fra starten
av 2016, samt kursing og utdanning av Østfoldguider.
Markedssjefen har også i 2015 deltatt i styrings
gruppemøter om Cruisebåttrafikk til Østfold sammen
m/direktøren i Østfoldmuseene.

Østfoldmuseenes overordnede markedsmål
og resultat for 2015:

– øke antall besøkende ved museumsavdelingene 5%
NB! Endret i 2015 måten å telle besøkende på. Det
blir derfor vanskelig å sammenligne tallene med
2014. Vekst i antall betalende besøkende var på
2 prosentpoeng.
– øke antall unike besøkende på nettsidene med 12 %
(Resultat: + 23%)
– øke antall likere på Facebook til 5.000 innen
31.12.15 (Resultat: 4.883)
Øvrige mål pr 31.12.15:
Mål for antall følgere på Instagram: 500
(Resultat: 920 følgere)
Mål for antall følgere på Twitter: 700
(Resultat: 685 følgere)

Markedsaktiviteter i 2015 highlights:
Reiselivsmessen 2015 – Telenor Arena, Fornebu
9–11 januar
Deltok på messen i tre dager med egen stand
for ØM. Standen var godt besøkt. Vi fikk en egen
TV-reportasje på NRK Østfold.

Distribusjon av Østfoldmuseenes Årsprogram
2015 – innstikk i Amedias aviser den
27.februar

Program med oversikt over alle museenes aktiviteter
gjennom hele 2015. Programmet ble distribuert
til ca 56.000 husstander i Østfold.

Sommerkampanje –
Opplev ditt eget museum i sommer.

Kampanje i juni, juli og august på nett og papiravis
– alle 5 nettavisene i Østfold.
Deltagelse i Østfold fylkeskommunes kampanje
«Turist i egen by» (Fredrikstad og Sarpsborg)

Markedsføring- og pressesamarbeide med
Fredrikstad Kommune enhet Kultur ang publikums
aktivitetene Kulturnatt og Frederiks dag –
september 2015.

Facebook-annonsering –
kampanjer sommer og førjul

Formål: Å skaper oppmerksomhet om museene og
skaffe deltagere til arrangementer og flere likere til
Østfoldmuseenes Facebookside

Østfoldmuseene i pressen

Det er utviklet et godt samarbeide mellom NRK Østfold og Østfoldmuseene. Vi blir jevnlig kontaktet om
ulike saker, og det ble oppslag om en rekke saker både i
radio, tv og på nett i 2015. Lokalpressen har også fulgt
oss og produsert både store og små saker. Vil spesielt
trekke frem pressesak om det nye publikumstilbudet
«Barnevandring i Gamlebyen» som fikk spalte på forside og dobbeltside i Fredrikstad Blad. Aftenposten
Historie omtalte også en rekke av Østfoldmuseenes
utstillinger i sitt magasin i 2015.

Nasjonale og nordiske nettverk

Alle avdelingene er engasjert i et eller flere av
de nasjonale nettverkene, samt i et par nordiske
nettverk. Nettverkene er viktige fagarenaer for
museumsansatte. Arbeidet i nettverkene vil bli videreutviklet og Østfoldmuseene er innstilt på å engasjere
seg i nettverkenes arbeid. 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/ Museums
tjenesten
• Skognettverket v/ Haldenvassdragets K
 analmuseum
• Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av
kulturhistorisk fotografi v/ Østfold fylkes billedarkiv.
• Nettverk for Fiskerihistorie og kystkultur v/ Kystmuseet Hvaler
• Herregårdsnettverket. Nettverksansvarlig på
nasjonalt nivå; Fredrikstad Museum
• Nordisk herregårdsnettverk

Andre nettverk

• Europeisk teaternettverk v/ Halden historiske

Samlinger
• Folkenborg museum deltar også i«Landbrugs
puljen», det danske nettverket for landbruksmuseer.
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Glimt fra 2015
Haldenvassdragets kanalmuseum: Engebret Soot var svært sentral i Kanalmuseets utstillinger.
Billetter til spelet inkluderte også inngang til Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Foto: Camilla Bjerk Olsen, Østfoldmuseene

Østfoldmuseene - Fredrikstad Museum leder
norsk Herregårdsnettverk og stiller med
sekretariat

Nettverket består av 56 museer/personer/institu
sjoner (hvorav 27 er museer). Nettverket skal
arbeide for økt forståelse og kunnskap på området
overfor de bestemmende myndigheter.
Det norske Herregårdsnettverket har samlinger med
ulike intervaller. Det er ikke arrangert felles samling
i 2015. Den er utsatt til vår 2016 og blir på Frogner
hovedgård i Oslo; hvor de er i gang med forberedelser til et faglig seminar. Det sendes jevnlig ut
informasjon henholdsvis både fra det danske og
det svenske Herregårdsnettverket til våre norske
medlemmer.

Mangfold og integrering

Med kulturelt mangfold i museet mener vi at menn
esker 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 kontinuerlig utfordring å utvikle og
øke mangfoldsarbeidet ytterligere.

Mangfold/klyngeprosjekter i Fossen

Østfoldmuseene opplever større pågang fra norsk
opplæring for innvandrere, asylmottak og transittmottak. Verdensrommet er navnet på Sarpsborg
kommune sitt introduksjonsprogram/norskopp

Foto: Espen Olsen, Ørje Bruk

læring, og Borgarsyssel Museum har bidratt med 12
undervisningstimer i kommunens lokaler gjennom
året. Elevene har kommet til museet for egne omvisninger i 6 oppsamlingspuljer. Folkenborg museum
har hatt 6 omvisninger for Mysebu transittmottak
for mindreårige asylsøkere der til sammen 141 ungdommer har deltatt. Moss kommune benytter seg av
utstillingene og aktivitetstilbudet ved Moss by- og
industrimuseum i sitt arbeid med norskopplæring og
kulturell integrering. Tema for disse tverrkulturelle
møtene har vært mat, høytider, klesdrakt, eventyr
og fortellertradisjoner og byhistorie, og vi har brukt
museets samlinger for å bidra til språkopplæring.
Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum og Moss
by- og industrimuseum jobber med å lage felles rammer og utvikle metoder for å bli en aktør i arbeidet
med integrering fremover.

Arbeid for demente

Museene har et stort ubrukt potensial for formidling
i forbindelse med omsorg for eldre demente.
Borgarsyssel Museum har startet et arbeid for å
utvikle et tilbud for demente i arbeiderleiligheten
fra 1950 i Wegnerbrakka. Det er tenkt at prosjektet
skal få avleggere på Storedal kultursenter, ved Folkenborg museum og Moss by- og industrimuseum.

Driftsavdelingens bidrag til integrering og
mangfold

Driftsavdelingens bidrag til integrering og mangfold
har vært vesentlig i 2015. Avdelingen har i perioder
gjennom hele året hatt fire unge flyktninger fra
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 enholdsvis Afghanistan og Eritrea midlertidig
h
ansatt. Avdelingen har fortsatt løpende kontakt med
disse. De vil også i tiden framover bli engasjert ved
behov i skolens ferier og på fritiden.
To dager i uka gjennom hele året har avdelingen
sysselsatt en person som bor i en skjermet bolig.
Denne ordningen har vært et viktig, positivt bidrag til
hans livskvalitet. Ordning videreføres i 2016.

Taterprosjektet

Etter mange års prosjektarbeid for den nasjonale
minoritetsgruppen romanifolket/taterne mangler
HhS nå midler fra eksterne partnere for å videreføre
satsingen. Østfoldmuseene gikk i 2015 inn i en siste
forprosjektsperiode for å forsøke å finansiere et
tre-årig oppfølgingstiltak. Det ble sendt søknader til
tidligere og nye samarbeidspartnere, men de fleste
endte med avslag. Som en følge av dette ble det på
slutten av 2015 besluttet å legge ned planene for
å etablere nye tiltak innenfor prosjektet, men det
ble besluttet å videreføre samarbeidet innenfor det
nettverket som er utviklet gjennom disse årene i en
annen form og i et mindre omfang. Nettsiden
www.reisendekartet.no blir opprettholdt. Den er et
av Østfoldmuseenes viktigste bidrag til arbeidet med
kulturell mangfold. Ca. 70 nyhetsoppdateringer ble
lagt ut på nettsiden i 2015. Siden hadde ca. 5 497
besøk av 4 048 unike besøkende. Reisendekartets
sider på Facebook hadde 534 følgere. Prosjektet ble
presentert ved flere større samlinger i nasjonal regi i
2015.
Museet ble i 2015 invitert med i prosjektet «Romani
folket/taterne som tema i lærerutdanningen»
innenfor Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
(http://nafo.hioa.no/) med prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. I dette prosjektet utvikles metoder
for å innføre kunnskap om de nasjonale minoritetsgruppene med særlig fokus på romanifolket/taterne
i lærerutdanningen. Østfoldmuseenes deltakelse i
prosjektet var bestemmende for at prosjektet ble
plassert på Høgskolen i Østfold.

«Det store fallet»- et prosjekt om
årene 1716 og 1718 i Norge/Sverige

Østfoldmuseene tok initiativet til et forprosjektet
som fikk navnet «Det store fallet». Prosjektet skulle
forberede markeringen av begivenhetene rundt Karl
XII i 2016 og 2018. Interessen for å delta viste seg
større enn beregnet. Ved tre workshops, egne møter
innen Østfoldmuseene og en studietur til Tyskland og
Danmark, er et nytt nettverk dannet mellom særlig
norske og svenske museer. Ut fra dette nettverket er
et felles prosjekt blitt utviklet, «1718 Krigen MenneskeneSkuddet». I nettverket og det nye prosjektet

vil Forsvarsmuseene, Besøkssenteret på Akershus,
Fredriksten festning, Armémuseum, Bohusläns
museum, Jamtli og Karolinska förbundet lage nye
felles satsingsområder i åren fremover.
I 2016 lages et felles nettsted om slutten av den
store nordiske krig i årene 1716-1721 med vekt på
Østfold. Det blir dessuten lagd et programblad som
presenterer foredrag, utstillinger og andre arrangementer i Norge og Sverige. For 2018 planlegges et
internasjonalt forskersymposium i Halden. I HhS
er dessuten planleggingen av en ny krigshistorisk
utstilling på Fredriksten festing startet. I denne utstillingen vil Armémuseum i Stockholm bli involvert.

Kystkultur

Kystkulturkonservatoren

Østfoldmuseene har en 60 % stilling som kystkultur
konservator. Arbeidsoppgavene er nedfelt i kystkulturplanen for Østfoldmuseene. En hovedoppgave
er å utarbeide en plan for bevaring og formidling av
Østfoldmuseenes båter.

Tilstand båter

Kystkulturkonservatoren har i 2015 kartlagt
oppbevaringsforholdene for museets 64 båter.
Fire av båtene er flytende, resten er oppbevart på
land.
17 av båtene er registrert i Primus, men ingen er lagt
ut på Digitalt museum.
16 båter er registrert i gamle manuelle registre.
31 av båtene er ikke registrert.
27 av båtene har svært tilfredsstillende
oppbevaringsforhold, 20 er tilfredsstillende
oppbevart.
11 båter er har ingen tilfredsstillende oppbevaring,
og 3 er dårlig oppbevart.
3 båter har usikker status.
21 av båtene er i en meget tilfredsstillende tilstand,
og ytterligere 11 i en tilfredsstillende tilstand.
25 båter har en ikke tilfredsstillende tilstand, 4 en
direkte dårlig tilstand og 3 en usikker status.
Angrep av stripet borebille på en av hvalerskøytene
tydeliggjør behovet for bedre oppbevaring av båtene.
Tiltak mot skadedyr er besluttet iverksatt i den
aktive sesongen våren 2016.
Kartlegging av formidling av båtene inngikk ikke
spesifikt i arbeidet, men 6 av båtene er formidlet på
en tilfredsstillende måte, 4 av dem er meget godt
formidlet.
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Foto: Isegran, fra Visit Fredrikstad og Hvaler

Sjekter og snekker i Østfold

Prosjektet Sjekter og snekker i Østfold er bevisst
lagt på et lavt lav intensitetnivå. I 2015 er det
foretatt litteraturstudier, og siste uka i august ble
det foretatt et feltarbeid til flere samlinger av tradi
sjonelle småbåter i Bohuslän, deriblant til Bohusläns
Museum i Uddevalla. Prosjektet er et samarbeid
med båtbygger Gunnar Eldjarn ved Tromsø Museum.

Forvaltning Isegran

Kystkulturkonservatoren har forvaltet brygge
plasser til utleie på Isegran. Ny fergebrygge har
bedret utleiekapasiteten. Alle leietakerne har
underskrevet de ny-utarbeidete leiekontraktene.
Den praktiske daglige forvaltning og organisering
av bryggeplassene er overlatt til Maritime Center
Fredrikstad. Det er avholdt kontaktmøter med
båteierne.
Tomter til nye sjøboder på Isegran er utstukket og
14 leiekontrakter er inngått. Det er ingen ledige
sjøbodtomter nå. Ingen sjøboder er reist i 2015, men
bygslerne er i gang med planarbeid for oppføring i
2016. Det har vært foretatt forberedende møter og
to fellesmøter for å integrere de maritime miljøene
på Isegran og ved Nordgårdsbrygga/Brottet på
Hvaler. Det er interesse for å fortsette og å videre-

utvikle dette lokale nettverket for å styrke arbeidet
med den maritime kulturen og fartøyvernet spesielt.

Andre oppgaver

Kystkulturkonservatoren har sammen med daglig
leder for Maritime Center Fredrikstad bistått
Sarpsborg kommune med råd til restaurering og
bevaring av varpebåten «Per» ved Furuholmen
tømmerlenser ved Glomma i Varteig. Båten er nå
plassert på land ved Eidet lensemuseum i Visterflo.
Konservatoren er også fristilt for å bistå venneforeningen til Eidet lensemuseum for å få etablert
et digitalt formidlingstilbud ved museet. Arbeidet
fortsetter i 2016.
Kystkulturkonservatoren er medlem av bygningsgruppa ved Østfoldmuseene. Dette har høsten 2015
ført med seg omfattende befaringsoppgaver og
rapportutarbeidelser.
Kystkulturkonservatoren deltar i det nasjonale nett
verket for fiskeri- og kystkulturmuseer. På initiativ
herfra og fra tilsvarende kollega ved Kystmuseet
i Sogn og Fjordane er det nå på trappene et arbeid
på nasjonalt plan for å kartlegge og legge planer for
god bevaring av våre små, åpne tradisjonsbåter.
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Østfoldmuseenes arbeid med
immateriell kulturarv

Østfoldmuseene arbeider ut fra følgende definisjon
på begrepet Immateriell kulturarv;
–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.

Moss by- og industrimuseum:

• Museet har gjennomført og samlet ett digitalt

intervju av en tidligere ansatt ved Helly Hansens designavdeling. Intervjuet ble gjennomført i forbindelse
med utstillingen Gateplagg fra Helly Hansen 1950 til
2015 som åpnet 14. juni. Informasjon om intervjuet
skal legges ut på www.arbeidsarven.net.
• Det ble startet opp et forprosjekt for å framskaffe
informasjon til 80-årsmarkeringen av Mosseutstillingen i 1937. Det ble nedsatt en gruppe av fire eldre
informanter og en koordinator fra museet. Aktiv
innhenting av kildemateriale ble også utført gjennom
samtaler med de fire om deres opplevelser av Mosse
utstillingen som barn og unge, og det ble ført notater.
I tillegg ble det gjennomført en ekskursjon med
gruppa til det gamle utstillingstårnet ved Bytårnet,
gjennomgang av foto og 1937-årgangene av Moss
Avis og Moss Dagblad og innsamling av fotografier.
Gruppa skal intervjues med digital lydopptaker i løpet
av 2016.
• Oppstart av forprosjektet Folk i Moss skal munne
ut i et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i
anledning Moss´ 300 årsjubileum i 2020. I satsningen
vil det bli lagt vekt på de personlige minnene og stemmene til utvalgte mossinger gjennom de 300 årene.
• Det ble utgitt en egen katalog for museets utstilling
i Verket 20 med utdrag fra de seks intervjuene som
ble gjennomført av tidligere beboere på Verket
og ansatte ved Peterson Moss i 2013 og 2014.
Katalogen har samme navn som utstillingen Fra Moss
jernverk til Peterson arbeid, dagligliv og industri i
Verket 20.
• Museet har samarbeidet med tidligere ansatte om
å dokumentere arbeidslivet og produksjonen ved
følgende hjørnesteinsbedrifter i 2015: Helly Hansen,
Skanem, TrioVing/VingCard.

Borgarsyssel Museum
• Prosjekt for digitalisering av tradisjonsarkivet.

Opplæring og innsikt i tradisjonelt håndtverk:
Ved alle museene er det utviklet tilbud om aktiviteter

og formidlingsopplegg innenfor en rekke praktiske
ferdigheter som: stenhugging, flatbrødbaking,
smørkinning, lysstøping, repslaging, maling av korn,
spikking av seljefløyte og papirlaging.

Kystmuseet Hvaler

• På kystmuseet ble det i forbindelse med utstillingen
«Sjøfolk» samlet inn fotografier og gjennomført
intervjuer med sjøfolk på Hvaler.

Halden historiske Samlinger

• Arbeid med byjubileet og utstillingen «Vi de privi
legerte» ble det innsamlet gjenstander og historier
knyttet til gjenstandene. Hensikten var å involvere
byens befolkning og i jubileumsutstillingen stille ut
350 gjenstander med historier.

Beredskapsgruppa for
industridokumentasjon i Østfold

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold ble etablert etter vedtak i Østfold Museumsråd i
2008. Camilla Gjendem ved Moss by- og industrimuseum har ledet gruppa fra 2009. Gruppas mandat ble
forankret i Østfoldmuseene og hos Fylkeskonservatoren i 2011.
Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold består av sju fagpersoner fra Østfoldmuseene
samt konservator/antikvar fra Fylkeskonservatoren i
Østfold fylkeskommune.
Arbeidet i gruppa konsentreres om nedleggings
truede hjørnesteinsbedrifter i Østfold fylke.
Dokumentasjon av mindre industribedrifter og håndverksbedrifter blir overlatt til den enkelte avdeling i
Østfoldmuseene. Beredskapsgruppa kan etter kapasitet gi rådgiving og hjelp der det er behov for det.
Dokumentasjonsarbeidet som Beredskapsgruppa
bedriver er først og fremst en type «førstehjelpsdokumentasjon» som består av film- og fotodokumentasjon av produksjonslinjer og bygninger, listeføring
av hva som finnes av typer arkiv og arkivalia i
bedriften, samt listeføre gjenstander med sikte på
mulig inntak til avdelingene.

Deltakere i gruppa 2015:

Fra Fylkeskonservatoren i Østfold: Andreas Ebeltoft
Fra Østfoldmuseene: Camilla Gjendem, James Ronald
Archer, Hege Steen Langvik, Randa Arntzen, Øyvind
Andersen, Siri Eriksen Gjems og Tor Ulsnæs.

Møter og samlinger:

Det har vært avholdt fire møter i 2015.

Gruppa «rykket ut» til blikkemballasjebedriften
Skanem Moss i mai. Feltarbeid i tre dager med
påfølgende etterarbeid for hver enkelt i gruppa.
Samlingsansvarlig konservator ved Moss by- og
industrimuseum deltok under uttrykkingen og hadde
hovedansvaret for etterarbeidet.

Økonomi:

Det er søkt om tilskudd for 2016 fra Østfold fylkes
kommune.

Samarbeid med Lazienke Museum Warsawa

I 2012 skrev Østfoldmuseene «A letter of intent»
med Lazienki Museum i Warsawa. Samarbeidet har
resultert i at det polske museet fikk ca. 30 millioner

ANDRE TILTAK

«Uttrykking»:

kroner over EØS-programmet «Norge-Polen» og har
satt i stand sitt kongelige teaterbygg fra 1787 og
med et tilhørende orangeri med en stor skulptursamling.
ØM får ingen investeringsmidler, men har
fått midler til å gjennomføre fire work-shops med
temaer bygningsrestaurering og formidling av bl.a.
teaterhistorie. Det er gjennomført to reiser til
Warsawa for en del av de ansatte og i to omganger
har ØM vært vertskap for møter i Halden. Det hele
er gjennomført uten annet enn lønnsutgifter for
oss. Det har vært inspirerende møter og turene
til Lazienki-museet har vist oss imponerende
restaureringsarbeider, varierte og profesjonelle
undervisningsopplegg og vært til stor inspirasjon
for formidlingsarbeidet i Østfoldmuseene.

Begeistring
Involvering
Kvalitet
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Vedlegg:

Kap. 3. Forskningstiltak
• Trykksaker/ Publikasjoner /artikler
Kap. 4 Formidling
• Arrangementer
• Undervisning og omvisninger

3. Forskningstiltak 2015
Haldenvassdragets Kanalmuseum

Denne avdelingen er eneste i ØM som har kompe
tanse på og arbeider med naturvitenskap. Et
internasjonalt forskningssamarbeid om den sjeldne
krepsdyrgruppen istidskreps pågår.

Biologiske undersøkelser

Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget: Kanalmuseet har gjennomført undersøkelser av 12 bekker/
elver i vassdraget i 2015. I tillegg er det gjennomført
en undersøkelse av istidskreps i Hemnessjøen
(se rapporter).

Istidskreps. Arbeidet med istidskreps har fortsatt

Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe elver og bekker
høst 2015. Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets
Kanalmuseum. Rapport 3/2015. 8 s. + vedlegg 1-2.
Kurs
Artsbestemmelse av store muslinger i ferskvann;
internkurs i samarbeid med Naturfaglige Konsulenttjenester og Naturhistorisk Museum, UIO.

Kystmuseet Hvaler

Merkeredskap til fiskeutstyr. Dokumentasjons- og
forskningsprosjekt påbegynt.
Sjekter og snekker i Østfold. Forberedelser til
prosjekt samt feltarbeid i Bohuslän i august.

Folkenborg museum
• Museet har bidratt med utstilling og kunnskaps

innhenting i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
• Museet bidrar med vesentlig kunnskap om heste
trukket vognmateriell i nasjonal og internasjonal
sammenheng.

Østfold Fylkes Billedarkiv
• Artikkel: Fotograf Gunhilda Dahl publisert i Wiwar

i 2015. Det er gjennomført en kartlegging av bestandene i Hemnessjøen. I tillegg er det gjennomført tilnærmet månedlige tråltrekk av istidskreps i
Rødenessjøen for å skaffe oversikt over livshistorie
og populasjonsdynamikk til de forskjellige artene.
Videre er det søkt etter istidskreps Setten, Øyeren,
Tunnsjøen og Floen.

2015. v/ Kari Grindland
En daguerreotypi og en ambrotypi ferdig restaurert
fra Preus museum med rapport.
• Daguerreobase-prosjekt, avsluttende fase.

Store muslinger. Det er gjennomført en undersøkelse
med vekt på artssystematikk av store muslinger i
Ørjeelva og Buerelva i Marker

Nettartikler
• Borgarsyssel Museum: 99 artikler
• Storedal kultursenter: 21 artikler
• Folkenborg museum: 35 artikler
• Moss by- og industrimuseum: 61 artikler
• Halden historiske Samlinger: 86
• Halden historiske Samlinger/Reisendekartet: 70

Haldenvassdraget. I samarbeid med Müller-Sars elskapet arbeides det med en naturfaglig bok om
S
Haldenvassdraget.

Rapporter

1. Spikkeland, I. 2015. Biologisk overvåkning
av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe elver
og bekker høst 2014. Oppsummering av bunn
dyrundersøkelsene 2008-2014. Østfoldmuseene,
avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum. Rapport
1/2015. 69 s. + vedlegg 1-3.
2. Spikkeland, I. 2015. Biologisk overvåkning av
Haldenvassdraget. Istidskreps i Hemnessjøen. En
kartlegging av bestandene. Østfoldmuseene, avd.
Haldenvassdragets Kanalmuseum. Rapport 2/2015.
11 s. + vedlegg 1-5.
3. Spikkeland, I. 2015. Biologisk overvåkning av

Trykksaker / publikasjoner / artikler

4. Formidling:
Arrangementer 2015
Borgarsyssel Museum
• Påskegrøss
• Smaalensmarken
• Olsok
• Barnas dag
• Litteraturuka
• Tildeling av Wilsemedaljen
• Jul på Borgarsyssel
Storedal kultursenter
• Vårdugnad
• Familiedag

Moss by- og industrimuseum
• Vinterferietilbud
• 8. mars arrangement
• Seljefløytespikking
• Fagdag; rekonstruerte bunader
• Helen Ørvig: visjonær og lidenskapelig feminist -

filmfremvisning på Moss by- og industrimuseum
• Mossefossens dag; Carsten Tank - den politiske
patrisier - et foredrag
• Høstferietilbud
• «Hva skjer med byen vår»? Planer for fremtidens
by
•«Den nerdete konservatorens våte drøm!»
• Jul på Verket

Folkenborg museum
• Bygdedagen
• Fagdag; bunader og tekstil
• Barn og dyr
• Jul på Folkenborg
Fredrikstad Museum

• «Barnevandringer»: Planlagt og gjennomført nytt
opplegg for barn og familier; historisk vandring i
Gamlebyen med fokus blant annet på immateriell
kulturhistorie.
• Dramatiserte omvisninger: Planlegging og opp
læring av dramatiserte omvisninger på Elingaard
Herregård.
• «Barnas Isegran»: Familiearrangement på Isegran,
samarbeid med Fredrikstad Kommune og eksterne
aktører. Arrangementet fikk publikumsrekord i
2015.
• «Jul på Herregården»: Julearrangement på Elingaard Herregård. Flere nyheter i 2015; herunder
fortellingsstund for voksne med utgangspunkt i
lokale sagn.
• Kulturnatt med kveldsvandring i Tøihuset og bidrag
til kunstutstilling i Hydrogenfabrikken.
• Gjestespill på Elingaard Herregård
• Fire «Maritimt foredrag» på Isegran
• Rauøy fort. Museumsvandring i forbindelse med
markeringen
• Gjestespill på Elingaard Herregård
• Teselskap på Elingaard Herregård
• 2 dager åpen utstilling med blikkenslager verksted
• Bygdedag på Elingaard Herregård
• Omvisning i utstillingen «Langåpent» med Kjetil
Brenna Lund
• Seks «Fotballkvelder» med foredrag på Fotball
museet.
• Foredrag med Knut Myrer «Fra Japan til Jølster»

Ukiyoekunst som katalysator for impresjonistene og
vår egen Nikolay Astrup. «Japansk Teseremoni» ved
Svein Westad. Elingaard Herregård
• Japansk musikk, foredrag og minikonsert ved Liv
Lande. Elingaard Herregård.
• «Filosofien bak IKEBANA», japansk blomsterkunst
ved Elisabeth Lerum. Elingaard Herregård
• Foredrag Norge – Japan ved seniorforsker
Jan-Lauritz Opstad. Historien om Japansamlingen på
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum fra 1895 til i
dag. Elingaard Herregård
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• Hagedag
• Ridderdagene

Halden historiske Samlinger

• Dropp Inn Museum
• Avduking ved dronning Sonja av informasjonstavle
ved Normannsstøtten. Tale ved avdelingsdirektør.
• Nytt av året:«Gjest i museet». Inviterte foredragsholdere: Gunn Mona Ekornes, Hans Petter Kjøge,
Åse Larsen, James Ronald Archer, Knut Nærum ?
• Historietorg ved Torget og i Fayegården
• Jul på Rød: Arrangementet gikk over to helger,
innholdet første helg var å lage julepynt etter gamle
oppskrifter. Neste helg var det åpent hus, med
svært godt besøk.
• Skolebesøk til Hjortsberg skole for 40 skoleelever
om Byjubileet
• Teaterseminar på Fredrikhalds Teater/Kulissemagasinet
• Arrangør ved tre seminar om «Det store fallet»
• Lansering av heftet om Carsten Tank med foredrag
• Sommerskole for konservatorstudenter, Fredrikshalds Teater, samarbeid med UiO
• Galleri Rød Herregård har huset til sammen 8 kunstutstillinger.
• Flere konserter og arrangementer på Herregårdskafeen
• Fredrikshalds Teater ble utleid til forskjellige konserter og forestillinger gjennom hele året.

Kystmuseet Hvaler
• «Åpent museum» med følgende temaer:
• Med saltvann i årene. Sjøfolks historie

gjennom de siste 150 år. Ved historiker og
førstekonservator Elisabeth Koren, Norsk
Maritimt Museum
• Østfold- og Hvalerdialekten, ved 		
professor Ruth E Vatvedt Fjeld,		
Universitetet i Oslo
• Flyktningetrafikken under krigen, ved 		
historiker og tidligere lektor Jon Harald
Holm
• Norske sjøfolk i krig og terror. Norsk 		
skipsfart under Gulfkrigen. Ved statslos
Arild Syvertsen
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• Restaureringen av RS 1 Colin Archer, ved 		

skipper Tor Erling Gransæther
• Fire kulturhistoriske vandringer ble gjennomført på
Reff (Kirkeøy), Vauer (Vesterøy), Lauer og Korshavn
(Kirkeøy).
• En boklansering ble avholdt i 2015 på museet: «På
Blåmyra» om Maritime sanger fra Hvaler og Østfold.
Med Østfold musikkråd
• Bygdedag
• Julemarked

Haldenvassdragets Kanalmuseum
Arrangementer 2015:

Våre arrangement skjer som oftest i samarbeid med
stiftelsen/venneforeningen eller andre aktører:
• Kulturkveld: 1914 – Inn i katastrofen: foredrag om
1. verdenskrig
• Karsten Tank – den politiske patrisier i Halden.
Foredrag
• Kulturkveld: Besøk fra Knudsensmia: Merkeøkser
fra tømmerfløtingen
• Slusefestival og spel om Engebret Soot
• Biologisk ekskursjon
• Julemesse med marked og barneaktiviteter i
utstillingen
• Kulturkveld: Kåseri om Østfolds riksveien

Undervisning og gruppeomvisninger 2015:
Folkenborg museum
• Stilhistorisk omvisning for møbelsnekkerskolen
– 15 personer deltok
• Mysebu transittmottak for mindreårige asylsøkere
har deltatt på 6 omvisninger, med til sammen
19 voksne og 141 unge
• 20 voksne deltok på vognseminar 23. mars
• 30 voksne deltok på gruppeomvisning 7. mai
• I løpet av året har 55 barn og 9 voksne fra Mysen
barneskole, 5. trinn, vært her og arbeidet med kjøkkenhagen i forbindelse med Den grønne skolesekken
• Alle elever fra 4. trinn i Eidsberg har deltatt på
omvisningen «Livet i gamledager», Den kulturelle
skolesekken (ikke lenger støttet av DKS f.o.m 2016);
120 barn og 14 voksne
• Mysen VGS har hatt fagdager 1. juni og 11. september med til sammen 160 unge og 12 voksne
• 3. juni var det gruppeomvisning for 6 personer
• Espira barnehage på Mysen har vært her og fått
liknende opplegg som 4. trinn, med 15 barn og 3
voksne
• 11. juni deltok 137 barn fra 6. trinn på alle Eidsbergskolene på DKSopplegget «Gammelt gårdsarbeid».
50 av Historielagets medlemmer var med som
aktivitører

• 17. juni var det gruppeomvisning for 5 personer
fra Kulturhistorisk museum, gruppe for skole
formidling, på ekskursjon
• 25. august var det bunadseminar med 55 deltakere
• (10. september tok skoleklasser fra Mysen barneskole opp poteter på jordet ved siden av museet, og
benyttet museets arealer til spising og leik: 60 elever
og 7 voksne)
• 4. trinn på Mysen barneskole har deltatt på opplegget «Jul i gamledager» i desember, med til sammen
6 voksne og 67 barn.
Haldenvassdragets Kanalmuseum

1004 barn og ungdommer har deltatt på tilbud med
pedagogisk innhold. Her kan nevnes: Isfiske, skogsdrift og byggeskikk, feltkurs i biologi, dissekering av
fisk og barnas sommeraktiviteter i utstillingen.

Moss by- og industrimuseum

Gjennomførte prosjekter i samarbeid med Den Lokale
Kulturelle Skolesekken i 2015:
• For 4. trinn: Papirfabrikken – en verkstedsaktivitet
med fokus på papirproduksjon i Østfold. 357 barn og
31 lærere deltok.
• For 6. trinn: Byplanleggerne – arkitektur og by
planlegging i Moss. 83 elever og 8 lærere deltok.
• For 8. trinn: Design i Moss – lokalhistorisk
industridesign. 718 barn og 35 lærere deltok.
Omvisning i samarbeid med Den Lokale Spaser
stokken:
• Gateplagg fra Helly Hansen: 13 voksne deltok.
Andre gruppeomvisninger: 525 skoleelever og
117 voksne har deltatt.

Storedal kultursenter
• 546 skoleelever på Den kulturelle skolesekken
Borgarsyssel Museum
• Middelalderomvisninger med særlig vekt på

lokalhistorie for 109 elever
Kruseløkka: 17 elever 1 lærer
Kruseløkka 17 elever 1 lærer
Kruseløkka: 75 elever 2 lærere
• 577 skoleelever deltok i DKS-prosjektet «Kulturminner i skolesekken». Elevene fikk lære om hva
museet gjør for å ta vare på museumsgjenstandene,
og ble invitert til å ta med seg en gjenstand som var
viktig for dem. Prosjektet munnet ut i en utstilling
i museet i sommersesongen. Det ble også laget en
nettutstilling med foto av alle elevgjenstandene.
• I desember deltok 335 skoleelever i juleomvisninger
• Museet har i tillegg hatt omvisninger for til sammen

Halden historiske Samlinger
• Undervisningsopplegg for 5 til 7 klasse i utstill-

ingen «Vi, de privilegerte». 233 elever deltok.
• Omvisninger for barnehager og skoleklasser på
Rød Herregård, hus og hage.

• I hoggeskuret ble de ferdige produktene tilvirket
og overflatebehandlet. Elevene får prøve seg på
bearbeiding og sletting av sten.
• Besøk i den gamle stenhoggerboligen Emilstua.
Elevene får de se hvordan en stenhoggerfamilie
bodde og høre historier fra livet i stenhoggermiljøet.
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377 skoleelever. Temaene var blant annet byens
grunnlegging, den gamle skolestua, helse og hygiene
før og nå, livet i de gamle husene og arkeologisk
utgravning.

9. klasse: «Kystkultur»
• Vi lager makrellsnører, støper blylodd og lærer

knop og stikk.

Kystmuseet Hvaler
Den kulturelle skolesekken:
Barnehagen: «Barn i gamle dager»
• Vi foretar en tidsreise fra nåtid til gamle dager.

Barnehagen skal bli til «barna i gamle dager».
• Vi leter etter museumsspurvene som har gjemt seg
i utstillingen. Oppdagelsesferd i utstillingen.
• Fisketrykk. Barna deles inn i tre grupper og lager
fisketrykk av rødspette.
• Propellbåt/ krabbesnøre. Barna deles inn i tre
grupper og vi lager propellbåt eller krabbesnøre.
• Fortellerstund i finstua med Fiskeren Finn og
Hummeren Harald. Vi forteller gamle sagn fra Hvaler
om havfruer og sjøormer

2. klasse: «Barn i arbeid og lek»
• Høsting av epler i den historiske frukthagen på mu-

seet. Vi lager eplesaft med en gammel eplepresse.
• Vaske tøy med vaskebrett og balje.
• Barna lærer å lage sine egne leker. Vi lager
sokkedukke.

5. klasse: «Jul på Hvaler i gamle dager»
• Jul i finstua. Hvordan feiret man jul på Hvaler i

 amle dager? Vi pynter og gjør klart til jul anno
g
1891.
• Jul i Emilstua. Hvordan feiret stenhoggerne jul?
Vi pynter og gjør klar til trangbodd arbeiderjul anno
1912. Juleverksted. Vi lager papirroser.

7. klasse: «Stenindustrien»
• Filmvisning i spisebrakka. I 1966 filmet Vincent

Bull Rytter virksomheten i stenbruddet ved Nordgårdsbrygga, og alle arbeidsoppgaver knyttet til
uttak av granitt er festet på filmrullen.
• Smia. Stenhoggerne var avhengig av godt redskap i
arbeidet med stenen, og smeden var derfor en viktig
aktør i ethvert stenhoggermiljø. Elevene får være
med inn i stenhoggersmia på Nordgårdsbrygga. Her
vil de få en innføring i det gamle håndverket før de
får smi sitt eget redskap; en løvetannopptager.
• Kilehull og klyving av sten i brottet. I brottet vil
elevene få prøve seg på å lage kilehull, i tillegg til å
klyve sten.
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