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Mange av MiAs avdelinger har stor
aktivitet, og det kan vanskelig
gjengis i en komprimert årsrapport
som denne. Avdelingenes aktiviteter
ligger på egen side – men sjekk også
avdelingsrelatert aktivitet under
organisasjon, forskning, formidling,
fornying, og forvaltning.
Følg oss i sosiale medier, les
nettsidene våre og sjekk media for
mer detaljerte opplysninger.
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Styret sier takk
2016 har vært et svært innholdsrikt år for MiA, og
flere viktige milepæler er nådd innenfor flere av
museets satsningsområder. I et år preget av stor
fornying, har allikevel mye av aktiviteten i MiA
vært knyttet seg til ordinær drift og forvaltning.
Dette gjenspeiler seg i rapporten, og muliggjøres
gjennom stor innsats av ansatte og frivillige - og
med god støtte fra publikum.
En omfattende prosess med fornyelse av museets
profil er nå sluttført, og vi kan skilte med nytt navn,
ny visuell identitet og nye nettsider. MiA har med
dette fått svært gode verktøy for sin videre kommunikasjon med publikum, som krever kontinuerlig
utvikling. Nytt er også at MiA overtok ansvaret
for Ressurssenter for Eldre Landbruksbygninger i
2016. Samtidig har et annet bygningsverntiltak –
Riktig Restaurering Akershus – avsluttet en flerårig
prosjektperiode i museet. Begge prosjektene har
hatt ubetinget suksess med å styrke kunnskapen
om bygningsvern og tradisjonshåndverk i fylket, og
fra 2017 samles de i MiA under navnet Akershus
bygningsvernsenter. Fast driftstilskudd fra
Akershus fylkeskommune er sikret, og satsningen
innebærer en etterlengtet styrking av bygningsvern
både i MiA og i Akershus generelt.
Det er en stor glede at Grinimuseet i 2016 ble

sikret finansiering til nyetablering og drift. Rehabilitering av bygninger, og utvikling av nye utstillinger
om fangelivet på Grini er i full gang, og etter planen
vil et nytt museum se dagens lys til sesongen 2018.
MiA gikk inn i 2016 med negativ egenkapital etter
et større underskudd i 2015. Det er gjennom året
lagt ned et betydelig arbeid for å kartlegge og rette
opp i den økonomiske situasjonen. Selv om økonomien fremdeles er utfordrende, er den negative
utviklingen snudd og underbalansen dekket inn
– dette takket være en stor innsats i alle avdelinger.
Det er også jobbet frem en ny organisasjonsplan
for bedre å utnytte synergipotensialet i et stort,
konsolidert museum. Håpet er at dette vil svare på
noen av anbefalingene i Akershus fylkeskommunes
evaluering av museumsreformen i fylket, og at
organisasjonen med det blir bedre rustet for videre
utvikling. Den nye planen implementeres fra 2017.
Styret berømmer de ansatte i MiA for innsatsen
gjennom 2016 og ser positivt på det videre
arbeidet med å skape et enda bedre museum. Vi
takker også alle frivillige for den store arbeidsinnsatsen som er lagt ned i avdelingene. En stor takk
sendes også til museets besøkende, samarbeidspartnere og bidragsytere. MiA er inne i en spennende utvikling, og sammen har vi i 2016 oppnådd
betydelige resultater som lover godt for fremtiden!
Gamle Hvam museum. Foto: Gamle Hvam museum/MiA
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Ord fra direktøren
og publisering, noe som også er viktig i hverdagen.
Sikringsplan for alle MiAs bygninger har vært et
annet stort fellesprosjekt. Med betydelig støtte
fra Kulturrådet og egne midler, ble sikringsplanen
gjennomført på under et halvt år. Fremover skal det
lages planer og prioriteringer for sikrings- og vedlikeholdsarbeid. Nok et unikt verktøy, som sammen
med vår nye innsamlingsplan og forskningsplanen,
som ble vedtatt av styret i 2016, har vært viktig for
å sikre fagligheten og profesjonaliteten i MiA.
Som om ikke det var nok har vi innført elektronisk
saksarkiv. Det betyr at all post inn og ut, og mye
e-postkorrespondanse nå registreres inn i et felles
arkiv. Dette har vært et stort løft, da alle ansatte er
kurset. Implementering pågår fortsatt.
MiA har også fått nye vedtekter. Formålet er
tilpasset de behovene organisasjonen har i dag. Det
er også gjort endringer i valg til styret og representantskapets sammensetning.
Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

2016 har på mange måter vært transformasjonens
år for oss. Etter et større økonomisk underskudd i
2015, gikk vi inn i 2016 med negativ egenkapital.
Vinteren og våren ble preget av å kartlegge hvordan
vi endte opp i en slik situasjon og hvilke grep som
skulle til for å snu utviklingen. Sammen med ny
stabsdirektør, Even Ødegaard, som begynte i mai,
har vi jobbet for å identifisere tiltak for å få bedre
internkontroll og skape økonomisk forutsigbarhet.
Tøffe tak, men styret, lederne og ansatte har
sammen gjort en kraftinnsats for å nå målet om å ta
inn underbalansen. Gleden er derfor stor når vi på
tross av utfordringene vi har møtt i 2016, avsluttet
året med nesten 3 millioner i overskudd. Det er
bare gjennom samarbeid vi kunne få til dette!
Hamskifte og nye verktøy
Vi har gått fra å hete Akershusmuseet til MiA –
Museene i Akershus, med tilhørende endringer i
profilereringen. Ikke minst har nye nettsider og
visuell profil bidratt til at MiA som helhet og hver
enkelt avdeling er blitt synlige på en annen måte
enn tidligere. Samarbeidet med Dinamo om profil,
og med MuseumsIT om utvikling av nettsider, har
vært spennende. Vi har fått et særegent uttrykk, og
nettsidene er tilpasset forventningene besøkende
har til et museum i dag. Det skal være lett å finne
ut hva som skjer, hvor det skjer, hvordan man skal
komme seg dit og hva man kan drikke og spise der.
De ansatte har fått gode verktøy for markedsføring
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Omorganisering
Fra nyttår 2017 ble det innført en rekke organisasjonsendringer i MiA. Overordnet er det en omorganisering av hvordan vi jobber i en rekke avdelinger,
en prosess som er gjennomført uten oppsigelser og
hvor nye ledere er rekruttert internt. Vi har samlet
de fleste av våre avdelinger under såkalte klynger.
Hver klynge ledes av en avdelingsdirektør, som har
plass i ledergruppen. Flere avdelinger står allikevel
utenfor klynger, og årsaken er størrelse eller at
dagens måte å jobbe på fungerer godt.
Omorganiseringen handler om å finne nye måter å
drive på for på best mulig måte å gi attraktive tilbud
og forvalte museene godt. Den bakenforliggende
ideen er også å gjøre små avdelinger mindre
sårbare. Det jobbes i team i hver klynge for å dekke
behov lokalt. Publikum skal oppleve avdelingene
som før, hensikten er å STYRKE den enkelte
avdelings profil utad.
Ledergruppen er utvidet med to ledere, men
samtidig er det nå færre ledere med overordnet
ansvar for økonomi, administrasjon og personal
i MiA. Vi har tidligere hatt både en ledergruppe
og en avdelingsledersamling. På det meste har
sistnevnte gruppe omfattet 15 personer. I den nye
organiseringen faller avdelingsledersamlingen ut
og ledergruppens medlemmer har ansvar for å dele
informasjon til andre ledere under seg. Til forskjell
fra tidligere er alle avdelinger representert inn i
ledergruppen. På denne måten ønsker vi å fordele

administrasjons-, forvaltnings- og driftsansvaret
bedre mellom ledere.
Så selv om endringene ikke settes ut i live før i 2017,
må omorganiseringen omtales i denne årsrapporten
fordi arbeidet med å finne nye løsninger har pågått
i ulike former siden forsommeren. Det har tatt mye
av min og andre lederes tid, og utover høsten har
vi også koblet på tillitsvalgte og hovedverneombudet. Fra nyttår og utover våren 2017 så jobber vi
sammen for å skape enda bedre samarbeid på tvers
av avdelinger og styrke felles kultur, samt tydeliggjøre mandat og oppgaver for MiAs ledergruppe.
Høydepunkter fra museene
Om 2016 har betydd stor motgang, så har vi også
hatt store oppturer og spennende utfordringer.
Som det fremkommer av årsrapporten har det
vært en høy produksjon i museet i 2016. Noen ting
må trekkes frem og beskrives mer i detalj senere i
rapporten:
•• Åpningen av museumshavna i Maudbukta har
på mange måter fullført byggingen av Oslofjord
museet, og blitt en stor suksess.
•• Det er ventelister til bygningsvernsenteret for
rådgivning og noen av kursene.
•• Prosjektet med restaureringen av lokomotivet
Kings Bay nr. 2 har fått stor oppmerksomhet i
media og blant annet fått rosende omtale av
Riksantikvaren.
•• Etter de store skadene ved Urskog-Hølandsbanen
12. juli kan vi takket være velvillige bidragsytere
og nitidig arbeid i avdelingen sikre oppbyggingen
av sporet.
•• Den store innsatsen fra Nes kommune og MiAs
ansatte for å få ferdig kafé- og servicebygget på
Stein skole.
•• Halloween på Linderud gård med 3650
besøkende.
•• Linderud gård mottok 500 000 fra Stiftelsen
UNI til vanntåkeanlegg, og midler til to mindre
prosjekter fra Byantikvaren.
•• Arbeidet med nyetableringen av Grinimuseet,
hvor vi sammen med Stiftelsen Grinimuseet fikk
inn til sammen 4 millioner i gaver (Sparebankstiftelsen DNB og Ferd), samt 2 millioner fra Bærum
kommune.
•• Fetsund lenser mottok 250 000 kroner i gave
fra Sparebankstiftelsen DNB for å føre opp kopi

av en tradisjonell uteløe på en av øyene i Nordre
Øyeren naturreservat. Uteløa skal fungere som
et formidlingshus både i forhold til den gamle
kulturhistorien i bruken av øyene til beite og slått,
men også for å formidle det store naturmangfoldet i naturreservatet.
•• Lørenskog bygdemuseum mottok kr. 800 000 i
gave fra Sparebankstiftelsen DNB, i tillegg til de
230 000 som er mottatt tidligere, til utstillingsprosjektet «Fra jord til bord».
•• Gamle Hvam museum har mottatt tilskudd
og gaver til ulike formidlings- sikrings- og
bokprosjekter Gamle Hvams venner, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI og Kulturrådet på
ca. 350 000.
•• Fotograf Sjøwalls arkiv og samlinger ble deponert
inn hos MiA våren 2017.
•• Kulturringen har utviklet en ny Lærlingskole med
pedagogisk undervisningsopplegg på et høyt
faglig nivå. Det er gjennomført en felles tverrfaglig opplæring i samsvar med de ulike faglige
læreplanmålene for alle lærlingene.
•• Restaurering av jernport i Jugendstil og et
skaporgel ved Asker museum
Dette er bare noen av smakebitene og suksesshistoriene fra i år – les rapporten for å se den fulle
bredden av museumsåret 2016!
Team MiA
«Vi», er de ansatte og internt kaller vi oss «Team
MiA». Vi er en flott gjeng med sammensatt kompetanse og erfaring. Jeg er stolt av det motet lederne
og ansatte i museet har for å takle endringer.
For det krever mot. Og det er viktig å huske at vi
gjennomfører endringer vi er nødt til å ta. Endrede
økonomiske rammer over tid, endrede forventninger fra de som gir tilskudd og publikum – det er
en utfordringer vi som Team MiA må stå sammen
om å løse. Og det synes jeg vi gjør godt.
Takk til både ansatte, styret, frivillige og støttespillere for et år som vi tross alt kan være stolte
av. Det er vanskelig å gjengi aktivitetsnivået i MiA
i en årsrapport, fordi det skjer så enormt mye,
men sammen bygger vi en sterk organisasjon for
fremtiden. Vi kan gå 2017 optimistiske i møte,
takket være formidabel innsats som legges ned for
enkeltavdelingene og dermed hele MiA.

Cecilie Øien
Administrerende direktør
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Organisasjon
Når det skjer store endringer, slik det har gjort
for MiA det siste året, er det viktig å forankre
endringene blant ansatte, ledere, styre, frivillige
og eksterne samarbeidspartnere avhengig av sak.
Organisasjonsutvikling er ikke noe man gjør en
gang, den pågår hele tiden. Vi i MiA jobber for å
følge opp de krav og forventninger som er til oss fra
stat, fylker, kommuner og eiere – og ikke minst fra
ansatte og publikum!
MiAs avdelinger er forankret i sine lokalsamfunn.
MiA skal, både som helhet og avdelingsvis, tilby
gode opplevelser både til lokalbefolkningen og til et
bredere publikum. Vi skal formidle historie, historier
og erfaringer fra fortid og samtid. Å synliggjøre det
lokale, gjerne i en større sammenheng, er en viktig
oppgave. Samtidig ønsker vi i økende grad å tenke
utradisjonelt om det lokale, og knytte det til dagens
innbyggere i våre lokalsamfunn.
Navnendring og nye vedtekter
Arbeidet med nye vedtekter tok godt over et
år, med innspill fra ledergruppen, gjennom flere
styrevedtak, uttalelser fra MiAs stiftere, Akershus
fylkeskommune og Akershus kulturvernråd, og
ikke minst vedtak i representantskapsmøtet 31.
mai – før navneendring og nye vedtekter kunne
oversendes Stiftelsestilsynet i juni. Vedtekter og
nytt navn ble godkjent i september.
Behovet for å endre vedtektene handlet om å
tilpasse formålet vårt til den fulle bredden av virksomheten MiA utøver etter at konsolideringen har
satt seg. I tillegg ble det noen endringer i forhold til
valg til styre.
Vi var i gang med dette arbeidet da Telemarksforskning avleverte sin evaluering av Akershusmuseet.
Der ble det påpekt at både Akershusmuseets egne
vedtekter og stiftelser som eier museer vi drifter,
burde harmonisere vedtektene sine til hvordan
situasjonen har utviklet seg etter konsolidering. Det
siste punktet ble også trukket frem i Kulturdepartementets tildelingsbrev til MiA i desember 2015.
Effektivisering og endring av MiA som organisasjon
Siden 2014 er det jobbet iherdig med å styrke
arbeidet i administrasjonen slik at MiA kan fungere
bedre som en stor og sammensatt organisasjon.
Forventningene til konsolideringen var at administrasjonen skulle lette avdelingene for mye av
det administrative arbeidet, noe som har vært
utfordrende. Mot slutten av 2016 er kompetansesammensetningen i administrasjonen styrket,

spesielt med ansettelsen av ny stabsdirektør i mai.
Med innsatsen som er lagt ned i 2016 er arbeidet
med å profesjonalisere MiA kommet svært langt.
I 2015 ble det ansatt administrasjonssekretær, noe
som har hatt stor betydning for den daglige driften.
Administrasjonssekretæren var prosjektleder
for innføring av elektronisk saksarkiv i 2016, og
har bidratt til en sikker overgang og opplæring
av ansatte. Overgangen fra papir til elektronisk
saksbehandling er ikke gjort over natten, og det
jobbes kontinuerlig for å sikre gode rutiner.
Og ikke minst var det viktig å forankre arbeidet
med nye nettsider og visuell profil på alle nivåer i
MiA. Forprosjektet startet allerede i 2014. Eierskap
til hvordan vi «ser ut» er viktig for arbeidet med
markedsføring, nettsider og sosiale medier.
Kommunikasjonsleder var prosjektleder for begge
prosjekter, og koordinerte de ansatte som var
aktive i prosessen. Tilbakemeldinger fra eksterne
har vært svært positive, og alle nøkkelpersoner skal
ha stor takk.
Økonomiske utfordringer – Team MiA trår til!
Da vi i januar fikk den vanskelige beskjeden om at vi
gikk inn i 2016 med et stort underskudd og betydelig underbalanse i egenkapital, tok ledergruppen
og avdelingsledere ansvar med budsjettendringer.
I tillegg tok de ansatte i regnskapsavdelingen stort
ansvar og mye overtid. Sammen med innleid hjelp,
klarte vi å revidere budsjettet slik at alle fikk en
realistisk forståelse av rammene for driften. Dette
ble fulgt opp gjennom året, og sikret et meget godt
resultat. Det viser også at MiA som organisasjon
har utviklet seg, og er bedre sammensveiset enn
tidligere.
Omorganisering
Når vi går ut av 2016 gjøre vi endringer i den
interne organiseringen i MiA. Vi har behov for bedre
økonomisk styring, å gjøre avdelingene mindre
sårbare ift. bemanning og å ytterlige profesjonalisere arbeidet med samlingsforvaltning, formidling
og drift. Arbeidet med omorganiseringen startet for
alvor etter sommerferien, og er pågående.
Sommerfest for ansatte på
Gamle Hvam museum
Vi var ca. 80 som koste oss på Gamle Hvam hele
dagen. Det var omvisninger, demonstrasjon av
lokomobilen og vi spiste deilig mat. Kommunikasjonsavdelingen hadde laget en smakebit på et
leseteater, som alle fikk prøve seg på i grupper.
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Heldags MiA- seminar i november
for alle ansatte
Årets seminar var på Asker museum, med ca. 85
deltakere. Kommunikasjonsavdelingen koordinerte
og satt sammen et innholdsrikt heldagsseminar
med temaet «Det sanselige museet». Her hadde vi
invitert ulike forskere, reiselivsaktører og kollegaer
til å holde spennende innlegg knyttet til den gode
og sanselige museumsopplevelsen. En workshop
hvor vi jobbet med hvordan man kunne utvikle
aktiviteter med utgangspunkt i dette temaet,
fulgte. Så tok Asker-gjengen over og viste oss rundt
på stedet med en labyrint. Kvelden ble avsluttet
med hyggelig middag – og «smakeleken» med bind
for øynene!
Stå på ulike stands
Det er viktig å benytte ulike måter å komme i
kontakt med folk og å profilere hele MiA på.
Kommunikasjonsavdelingen er for liten til å kunne
gjennomføre mer enn en-to slike aktiviteter per år.
Det har vært et mål å få engasjert flere avdelinger i
dette arbeidet, og 2016 var et godt år i så måte.
Ulike avdelinger har vært representert ved Reiselivsmessa, Sjøen for alle, Skole- og utdanningsmessen, Oslo Design Fair med mer.

•• Samlingsforvaltningsforum
•• Kommersielt forum
•• Hageforum
•• Formidlingsforum
•• Konservatorforum
•• Administrasjonsforum
•• Håndverksforum
Frivillighetens innsats for MiA
Innsatsen fra frivillige er grunnleggende for mange
sider av MiAs drift. Være seg gjennom faglige råd,
samarbeidsorganer, brukerråd eller driftsråd – det
er viktig for både frivilligheten og avdelingene å ha
gode relasjoner. Arrangementer og DKS-tilbud er
viktige lokale tilbud hvor frivillige ofte bidrar stort i
gjennomføringen. Ved flere av avdelingene er det
frivillige som holder åpen kafé. Ikke minst besitter
også frivillige i mange tilfeller viktig kompetanse for
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Akershus kulturvernråd, som er en av MiAs stiftere
og en paraplyorganisasjon for historielag og andre
frivillige i fylket, har i 2016 støttet flere prosjekter
tilknyttet MiAs avdelinger. Dette har muliggjort
samarbeid og prosjekter som ellers kunne være
vanskelig å gjennomføre.
Vi er svært takknemlige for den store innsatsen og
samarbeidet alle frivillige bidrar med!
MiA som en viktig arena for frivilligheten
På den annen side er MiAs avdelinger en viktig
arena for mange frivillige, både for å drive med
meningsfylte aktiviteter og som en møteplass.
Dette er en rolle vi er oss bevisst, og som også er
viktig for museumseierne.

Foto: Ingrid Aas/MiA.

MiAs faglige fora
I MiAs interne faglige fora får ansatte på tvers av
organisasjonen jobbe sammen, inspireres og faglig
påfyll. Gruppene fungerer ulikt og har ulik møtefrekvens. I 2017 vil vi vurdere hvilke som skal styrkes
ytterligere, om vi skal fortsette med alle, eller om
det også finnes temaer vi skal opprette for å dekke
faglige behov:

arbeidet med bevaring av objekter og andre
prosjekter innenfor kulturminnevern.

De nye MiA-flaggene heises på lanseringsdagen for ny profil. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Fornying
Nytt navn og ny grafisk profil
Utviklingen og implementeringen av en helt ny
visuell profil, både på overordnet nivå og enkeltmuseumsnivå har vært krevende. Prosessen ble
allikevel gjennomført med gode tilbakemeldinger
og innen avtalt tid. I samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo har vi utarbeidet en detaljert
portefølje av nye trykksaker, digitale løsninger
og kampanjerettede uttrykk. Hvert museum er
hensyntatt og ivaretatt som selvstendig enhet,
samtidig som vi har en solid og tydelig familietilhørighet i MiA-logoen og fargene. Vi har arbeidet mye
med profilering av hvert enkelt museum i denne
prosessen og dette arbeidet fortsetter framover.
Implementering av MiAs nye visuelle profil har
vært en hovedsatsing både for kommunikasjons
avdelingen og fotoavdelingen. En viktig oppgave
har vært å veilede og kurse kollegaer. Foto har i
tillegg laget alt fra plakater, brosjyrer, utstillinger og
bøker, og levert «3D-fotogafier» og andre bilder til
bruk i profilen.
I forbindelse med ny logo og nytt navn, har museets
arkitekt utarbeidet nye museumsflagg og nytt skilt
til inngangspartiet på Strømmen. Både skilt og
flagg ble utformet i museets profilfarger – Anthracite og Intense Pink, og museets nye skrifttype
Marr Sans ble benyttet. Flaggene ble produsert av
Oslo Flaggfabrikk. Skiltet ble produsert av Reclame
Consult.
Nye nettsider
Det har vært et intenst arbeid å lage nye nettsider
til hele organisasjonen. Både ønsket man at
utviklingen skal gå fortere, samtidig med at det
er tidkrevende å skape nytt, godt innhold, vi har
jobbet med alt fra å forstå og mestre nye tekniske
løsninger, til å forme tekster som skal fungere godt
for nett, og ikke minst være et spisset budskap
rettet mot konkrete publikumsgrupper. De nye
nettsidene og vår fargerike visuelle profil krever en
helt annen forståelse for farger og design enn tidligere nettredaktørjobbing i museet. Noe av det vi
har jobbet med sentralt, har vært: Fornying av den
sentrale MiA-forsiden. Nye seksjoner på forsiden:
karusell som presenterer museumsavdelingene,
seksjon med høydepunkter fra arrangementskortene, seksjon for tekstbasert presentasjon av
aktuelle saker, seksjon med opplisting av museene
sammen med et stilisert kart over Akershus.
•• Spisset hver avdeling (til fellesbrosjyre og til
nettpresentasjon)
•• Kartlagt og meldt ifra om behov og mangler til
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Museum 24
•• Laget eller bistått med innhold og hjelp til alle
avdelinger
•• Utviklet og laget nyhetsbrev ukentlig/månedlig
basert på innmeldte nettsaker og arrangementer
i Hva skjer-kalenderen på nettsidene.
•• Lagt ut materiale på nettsidene
•• Arrangert opplæringskurs og seminarer for
nettredaktører og designgruppen.
Opplæring i web og design
For å kunne implementere og forankre arbeidet
med ny profil og nettsider i hele organisasjonen, var
det behov for grundig opplæring i bruk av de nye
verktøyene våre, samt skape forståelse for hvordan
designprofilen skulle brukes. Ikke minst måtte
vi skape nye rutiner for arbeid internt med disse
tingene. Det ble nedsatt en webredaktørgruppe
med minimum en representant fra hver enhet i
MiA. Det ble arrangert to heldagskurs i layout-programmet InDesign. Kommunikasjonsavdelingen har
også reist rundt på avdelingene for å gi opplæring
og bistand med oppbyggingen av de nye nettsidene. Opplæring i den nye nettløsningen ga således
anledning til å skape et tettere forhold og mer
samarbeid avdelingene imellom, og en større felles
forståelse av formidling til ulike målgrupper lokalt
og regionalt.
Det er ansatt ny nettredaktør med designbakgrunn.
Arbeidet med å videreutvikle design- og nettarbeidet fortsetter gjennom en utvidelse av alle
museenes hjemmesider med mer innhold.
Presentasjon av MiA-familien
I prosessen med omlegging av Akershusmuseet til
MiA – Museene i Akershus, med alt det har innebåret, så har kommunikasjonsavdelingen skrevet
nye presentasjonstekster til ny fellesbrosjyre
for 2017 og nettpresentasjonstekster for alle 19
avdelinger og kompetansesentre. Omleggingen
til nytt navn har krevd stor grad av oppdateringer
rundt omkring på verdensveven: vi har i stor
utstrekning oppdatert ulike Wikipedia-sider,
kommunale nettsider, og tallrike samarbeidspartneres presentasjonssider der vi er nevnt eller
henvist til. Dette arbeidet vil fortsette.
Nyhetsbrev
MiAs nyhetsbrev og arrangementsoversikter
som går ut til abonnenter har fått en make-over.
Nyhetsbrevene er blitt populære og fungerer som
en signatur for kommunikasjonsarbeidet i MiA i sin
helhet, samt av den enkelte avdeling.

Nytt fotomagasin. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Sikringsplan for MiA
I 2015 søkte MiA om sikringsmidler for å utarbeide
en sikringsplan for alle museumsbygningene, og ble
tildelt kr. 500 000 fra Norsk Kulturråd. Oppdraget
gikk etter en offentlig anbudsrunde til Multiconsult
AS. Museumstjenesten har vært prosjektleder
for arbeidet. Tidsplanen var meget stram, da
hensikten var å få ferdig en plan som kunne være
grunnlag for nye søknader om sikringsmidler i 2016.
Alle avdelinger har vært involvert i arbeidet, men
konservatorene Berit Anderson og Petter Tønder
Jakobsen fra Museumstjenesten har bistått en
rekke avdelinger med det praktiske arbeidet med
å legge inn grunnlagsdata for analyse. Planen
har allerede i 2016 gitt sikringstilskudd fra Norsk
kulturråd til konkrete prosjekter. MiA har nå fått
et godt verktøy for prioritering og planlegging av
vedlikeholds- og sikringsarbeid i museene. Planen
implementeres i den enkelte avdeling ut over våren.
Samlingsforvaltning på nett
Nytt av året er at Samlingsforvaltning er kommet på
nett! MiAs samlingsforvaltningsgruppe og konservatorer har jobbet tett med Kommunikasjons
avdelingen for å løfte fram det spennende arbeidet
som foregår «behind the scenes» på museet. Dette
arbeidet har resultert i opprettelsen av en ny
Instagramkonto, (følg oss på #mia_samlinger!) og
faste, månedlige Facebook-innlegg på den sentrale
MiA-siden.
Fotomagasinet på Strømmen
Fotosamlingene har lenge hatt trange kår på
Strømmen. Med inntaket av samlingen til Østlandets Blad ble situasjonen akutt. Det har derfor i
2015 og 2016 vært jobbet med å øke fotomagasinets kapasitet på Strømmen. Høsten 2016 er
fotomagasinkapasiteten mer enn doblet, fra 170
hyllemeter til 400 hyllemeter. Det tidligere arkivrommet i kjelleren er bygd om til fotomagasin.
Rommet er blitt ekstra fuktisolert og koblet til
eksisterende ventilasjons- og avfukteranlegg som
allerede var bygget ut for eksisterende fotomagasin.
Lokalene holder 12–14 grader C og 28–32 prosent
relativ fuktighet. Arbeidet er utført av SDV Klima,
LBU og Reolteknikk. Arbeidet er utført innenfor
avdelingens løpende budsjetter.
Grinimuseet
Grinimuseet er et viktig satsingsområde for
Museumstjenesten som har det faglige ansvaret
for utviklingsarbeidet. Prosjektet ledes av direktør
Cecilie Øien og avdelingsdirektør Kari Amundsen.
Konservatorene i avdelingen deltar i det praktiske
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arbeidet med ferdigstilling av Grinibrakka, kunnskapsinnhenting, innsamling av gjenstander og
arkivmateriale og registrering og konservering av
materialet.
Arbeidet med Grinibrakka har pågått gjennom
hele 2016. Stiftelsen Grinimuseet har hatt
prosjektlederansvar for byggearbeidene som ved
årsslutt på det nærmeste var ferdig. Planene for
disse lokalene er så godt som klare ved utgangen
av 2016, og Museumstjenesten har jobbet med å
innrede auditoriet og fangerommet. Det er også
lagt ned et stort arbeid i å sikre gjenstander som
ikke er utstilt i det røde huset. Det er også samlet
inn nye gjenstander og arkivmateriale som er
direkte relatert til Grini som fangeleir under krigen.
Gjenstandene omfatter fangearbeider i keramikk,
tekstil og trearbeider, personlige minnebøker, og
kunstuttrykk som tegninger og malerier. Det er
mange sterke historier i gjenstandsmaterialet,
som på sikt vil bli presentert i ny utstilling og på
Digitalt Museum. Se for øvrig rapporten fra Prosjekt
Grinimuseet et annet sted i årsmeldingen.
Heis på Strømmen
Det er i 2016 installert heis i MiAs lokaler på
Strømmen. Anbudsrunde ble gjennomført i samarbeid med Skedsmo kommune som eier bygningen.
Oppdraget ble utført av Myhre heis og elektro.
Heisen gjør museet lettere tilgjengelig for eldre og
personer med handicap, samt at museets ansatte
endelig har fått en vareheis.
Vi fjernet også blending fra alle vinduer i 2. etasje
for å skape et vennligere inntrykk fra gaten, samt gi
nye rom for andre formidlingsmåter inne i salen.
Digitalt bildearkiv
Fotoavdelingen har implementert et digitalt
bildearkiv (DAM-server) med fotografier som skal
brukes i markedsføringen av MiA. Alle museene har
fått tilgang til bilder av god kvalitet til både trykk
og web. Serveren inneholder flere tusen bilder, og
bygges stadig ut. Utfordringen framover er å få alle
relevante personer til å benytte bilder fra DAM, og i
tillegg oppdatere arkivet med nye gode bilder.
«Konservatoren»: nytt DKS-opplegg
for mellomtrinnet
Nytt DKS-opplegg for mellomtrinnet, «Konservatoren», har fått svært gode tilbakemeldinger. I
tillegg har det tradisjonelle DKS-opplegget kalt
«Gamle dager» gjennomgått en nesten fullstendig
revisjon. Sammen med Aurskog-Høland kommune

Formidling av tradisjonshåndverk på Aurskog-Høland bygdetun. Foto: Ingrid Aas/MiA.
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har vi fått inn profesjonelle folkedansinstruktører
og en forteller som har vært med på å løfte opplevelsen for alle elever på 5. trinn i kommunen.
Villa Sandmo
Prosjektet om musealiseringen av Villa Sandmo
i samarbeid med MiAs museumstjeneste pågår
fortsatt. I 2017 vil andre etasje åpnes med en utstilling om binæringer blant middelklassen i bygda.
I tillegg har det blitt satt opp telefoner man kan
ringe mellom, via sentralbordet i telefonsamlingen.
Dette har gjort samlingen langt mer interaktiv og
spennende for besøkende.
Omvisninger og formidling
av tradisjonshåndverk
Ved Aurskog-Høland bygdetun har det tidligere år
vært middagsservering hver søndag hele sesongen,
uten at det har vært ressurser til å samtidig holde
husene på tunet åpent for publikum. I 2016 var det
færre åpningsdager, og vi har derfor kunnet dra
nytte av det frivillige miljøet rundt bygdetunet til
å ha omvisninger og formidling av tradisjonshåndverk. Sammen med aktiviteter for barn, bruk av
smia og innslag med blant annet sveivegrammofon
har dette betydd at bygdetunet har vært en langt
mer åpen og levende kultur- og historieformidler
når det har holdt åpent.
Fetsund lenser har utleie til bedriftsmarkedet
Bestyrerboligen på Lund er utleielokale for både
selskapeligheter og møtevirksomhet. Istandsetting
av møtelokaler i 2. etasje og oppgradering av
kjøkken i år, har gjort at vi har markedsført utleiemuligheter ovenfor bedriftsmarkedet. Dette er et
fokusområde også de neste to årene.
Cruiseturister på Fetsund lenser
150 engelske cruiseturister fra Fred. Olsen Line
besøkte Fetsund lenser i mai og september.
Tilbakemeldingene var gode og nye bestillinger er
satt opp for 2017. Dette er en fornying av hvordan vi
jobber med markedsføring og målgrupper.
Ny autorisasjon av Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren
Den 5-årige autorisasjonsordningen som ble gitt
fra og med 2012 utløp i 2016. En kvalitetsgjennomgang ble gjort av et fagteam fra Miljødirektoratet
1. november. De tilbrakte en hel dag med å studere
virksomheten ved Besøkssenter våtmark Nordre
Øyeren og Fetsund lenser og på bakgrunn av dette
besøket og en grundig søknad er det innvilget ny
autorisasjon for perioden 2017–2021.
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Ny profil for Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren
I april 2015 ble en ny profil for alle autoriserte
naturinformasjonssentre i Norge lansert av Miljødirektoratet. Dette har medført en navneendring
fra Nordre Øyeren Våtmarkssenter til Besøkssenter
våtmark Nordre Øyeren i 2016. Alle de andre
autoriserte besøkssentrene (til sammen 28) i
Norge følger nå samme navnehierarki. En ny logo
i form av en portal og en ny profil utarbeidet av
Snøhetta for Miljødirektoratet følger også av den
nye merkevaren.
Follo Museum
Utstillingen «Livet på gården» i stabburet fra
Seiersten ble ferdigstilt og åpnet 1. juni. Utstillingen
består av tablåer som viser aktivitetene ved en gård
i Follo før motoriseringen tok til for alvor. Den fyller
annen etasje i stabburet og er produsert i samarbeid med Team Slottekollen.
På administrasjonsbyggets østvegg er plakatutstillingen «Under fremmed åk!» satt opp. Utstillingen
ble først satt opp i Badeparken i Drøbak i 2015 ifm.
markeringen av krigsårene (1940–45) i Frogn.
Ny utstilling i hovedbygget på Seiersten er under
planlegging og ved årsslutt blir «Hulter til bulter»
tatt ned. Den nye utstillingen skal ha fokus på
gjenstandsmateriale innlevert til og innsamlet av
Follo museum gjennom mer enn 70 år, og den skal
åpnes sommeren 2017.
Vegetasjonen langs østsiden av administrasjonsbygget er ryddet helt. Området er planert og en ny
adkomstvei fra administrasjonsbygget til tunet er
anlagt. Lekeplassen er utvidet og flere nye lekeapparater er satt opp. «Smia» på Son kystkultursenter
har fått et løft innvendig inneværende år. Det er
etablert et kafe/utstillingsrom med kjøkken og et
arbeid/aktivitetsrom for barn og voksne. Senteret
har også fått oppgraderte toalett og handikaptoalett. Utearealet har fått ny singel, nye benker,
blomsterpotter osv. Ny beredskapsplan og sikringsplan for Uranienborg er så godt som ferdigstilt.
Disse planene blir viktige instrumenter for å trygge
husene og samlingene på stedet.
Akershus bygningsvernsenter
Opprettelsen av bygningsvernsenter er i seg selv
en viktig fornying i MiA, og et av våre viktigste
satsingsområder i 2016. Dette kommer i tillegg til
all den aktiviteten senteret representerer. Håndverksprosjektet på husmannsplassen «Gardlaus» i

Bærum ble avsluttet våren 2016, og EØS-prosjektet
Kuldiga ble avsluttet høsten 2016.
En ny kursrekke for håndverkere ble startet på
Romerike i 2016, og denne vil fortsette fram til
juni 2017. Vi har også startet håndverkerforum der
alle håndverkere som har gått på kurs er invitert,
første møte var i Asker i oktober. Nytt av året er at
også huseiere som ikke er tilknyttet landbruket,
kan søke på rådgivning om istandsetting og ny
bruk. Vi har vært på befaringer på sveitserhus og
funkishus, brygge, damanlegg, og sykkelverksted.
Flere av prosjektene som tidligere har mottat støtte
gjennom Norsk kulturminnefond har startet med
istandsetting i 2016.
Anna Monrads fortellinger
Anna Monrads fortellinger blir bok, men det er i
2016 også gjort mye formidling omkring dette
arbeidet. Astrid Skedsmo har reist rundt til en
rekke historielag og andre foreninger med et kåseri/
foredrag der publikum får høre om Anna Monrad
selv, om arbeidet som gjøres i forbindelse med
utgivelsen og ikke minst flere av historiene. Hun
har også holdt foredraget ved Lørenskog bygdemuseum og Skedsmo bygdemuseum. På 130-årsdagen
for Anna Monrads fødsel arrangerte vi en dag med
variert program for små og store.
Møt tjenestejenta Anne
På tampen av året fikk vi gledelige nyheter fra
Sparebankstiftelsen DNB om at vi får 75 000
kroner til å videreutvikle formidlingsopplegget «Møt
tjenestejenta Anne». Disse pengene skal brukes til
manusutvikling i samarbeid med skuespiller Viola
Tømte; søm av kostymer og anskaffelse av rekvisitter og utstyr.
Utvikling, oppstart og igangsetting
av Lærlingskolen
Kulturringen har videreutviklet konseptet for
opplæringen av lærlinger. Kulturringen har gså fått
tre nye lærebedrifter i mediegrafiker- og smedfaget
og fem nye lærlinger i industrimekanikerfaget,
trebyggerfaget, mediegrafiker (konvertert fra
fotofaget) og smedfaget.
Linderud gård
Formidlingsopplegget «Den hemmelige hagen» for
barn, ble utviklet av André Brunvoll og gjennomført
med to skoleklasser i september.
Lørenskog bygdemuseum
På forsommeren ble arbeidet med prosjektet

«Vi lever av jorda» tatt opp igjen. Med nytt navn
«Kjøkkenveien – matens reise fra jord til bord», ble
det søkt midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Det
nå mottatt to gaver fra stiftelsen, på ca. 1. million
kroner, som skal brukes til utformingen og ferdigstillingen av utstillingen. Det er også søkt midler
fra Lørenskog kommune til utbedring av fjøset i
låven slik at det kan brukes til den nye utstillingen.
Utbedringen er omfattende og midlene til dette vil
trolig komme i 2018. I tillegg er det søkt midler fra
Lørenskog kommune til utvidelse av avdelingsleders stilling fra 50% til 80% fra og med januar 2017.
Denne ble innvilget.
Skolekontoret i Lørenskog kommune arbeider
for å opprette skolehager. Det er bestemt at det
skal startes opp et forprosjekt på Skårer gård i
samarbeid med museet, noe vi har vært heldige å få
midler til. Skolehagene er tenkt å brukes som en del
av formidlingsopplegget til museet for både barn
og voksne.
Ellers ble driften av åpen kafé videre utviklet og
utvidet, med temakaféer og arrangementer i
vinterferien.
Nes samlinger
Ombyggingen av uthusbygningen på Stein skole
ble ferdigstilt i 2016. Arkitekt og konservator Berit
Anderson fra Museumstjenesten har vært prosjektleder. Nes samlinger har ved denne ombyggingen
fått kafé, kjøkken, tre publikumstoaletter og et nytt
utstillingslokale. Kjøkken og kafé kan også leies ut
til selskaper. Både toaletter og kafé har handikapinngang og ett av toalettene er spesielt handikaptilrettelagt. Kafé og toaletter sto ferdig våren 2016,
mens utstillingsrommet ble ferdigstilt høsten 2016.
Første utstilling blir i mai 2017. Ombyggingen har
kostet ca. 2,1 millioner kroner. Nes kommune har
stått for mesteparten av kostnadene.
Planlegging av hage/sitteplass på utearealet
foran kaféen på Stein skole er gjennomført.
Ny parkeringsplass ved Nes kirkeruiner er planlagt.
Felling av trær og inngjerding av dyr ned mot elva
på kirkeruin, planlegges i 2017.
Skedsmo bygdemuseum
Vi åpnet utstillingen «Fattig i Skedsmo rundt
1900» i Drengestua. Det ble også laget og
satt opp et skilt om arkeologiske funn på
Skedsmokorset i forbindelse med kulturminnedagen. Aktivitetsløypa som vi fikk tilskudd fra
Sparebankstiftelsen DNB og Skedsmo historielag
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til å lage, sto ferdig før sesongåpning. Løypa er
laget på dugnad av Huseby Gårds Venner.
Heftet «Huseby gård – et sjelden vakkert anlæg»
av konservator Kirsten Linde ble trykket og lagt ut
for salg.
Urskog-Hølandsbanen
For å øke kompetansenivået, ansatte vi i februar
en svært erfaren banemester. Økte lønnsutgifter
er kompensert for ved å leie ut banemesteren som
konsulent til Statens jernbaneskole. Dette har vært
svært lønnsomt og en av de største inntektskildene
våre i 2016. Det har også gjort at vi tenker nytt
om drift og vedlikehold, og det har vært en positiv
endring i måten vi jobber på.
Etter revisjon fra Statens Jernbanetilsyn, har
driftshåndboken vår blitt revidert.
Vi fortsetter arbeidet med å bli en mer helhetlig
kulturaktør i kommunen og tilbyr stadig flere
aktiviteter utenom togkjøringen, noe som gir seg
utslag i økt antall besøkende. Sørum kommune
bevilget penger til bygging av en utescene for
konserter, høytlesning og små skuespill. Denne
håper vi å bruke mye i 2017 og den er tenkt å være
det levende midtpunktet i «Kulturkvartalet
Tertitten» som etableres i Sørumsand sentrum.

er det utstilt historisk interessante båter i museumshavna, egen besøksbrygge, mens den innerste
delen blir disponert av Sjøskolen. Museumsbrygga
er en stor suksess! Mange bruker anledningen til «å
ta en bryggesleng». Hadde vi tatt med besøkende
på brygga hadde vi i hvert fall kunnet fordoble
besøkstallet.
Det har vært videreutvikling av utstillinger, og
utskiftinger av båter i båthallen. Også i 2016 har
vi brukt en del tid på å følge opp datatekniske
problemer i utstillingene, og enkelte av datamaskinene er skiftet ut.
Lommedalsbanen
I prosjektet «Ny kiosk og museumsbygg» ble kioskdelen ferdigstilt og tatt i bruk fra ettersommerstart
i august. Denne representerer en helt ny situasjon
både for de besøkende og personalet. Den tidligere
kiosken er gitt ny plassering og er blitt driftskontor.
Museumsdelen vil ferdigstilles våren 2017.
Ullensaker museum
Det er laget en lydguide til taterboligen Furua.
Det er lagt ut informasjon om Trandumskogen på
nett, og vi har laget nettutstilling om Karl 12. på
Romerike – og en plakatutstilling basert på denne.
Og vi innførte temalunsjer med fast frekvens
gjennom hele året.

Vi har knyttet til oss en student i tekstilkonservering
som i 2017 skal ha fast kontorplass her mens hun
skriver masteroppgave om konservering av setetrekk i vognene våre.
Ungdomstiltaket «På vei til jobb» ble hyret inn for å
bygge en ny scene i Stomperud-parken.
Asker museum
Askers «eldste» hule asketre er flyttet til Asker
museum og er en ny attraksjon. Arbeidet med å
etablere et industrihistoriesenter på høvleriet på
Sem er videreført. Selve høvleriet med sliperommet
er ryddet. Museet har fått gode medhjelpere i
frivillig arkitekt og hagehistoriker i oppbyggingen
av senteret. Forskningsprosjektet knyttet til
besøkende på Labråten, Hulda og Arne Garborgs
heim fortsatte i 2016. To bikuber er på plass på den
nyryddede bihaugen på Labråten.
Museumshavn og videreutvikling av utstillinger
ved Oslofjordmuseet
Etter flere års iherdig innsats fra frivillige ble den
nye museumshavna innviet sommeren 2016. Her

Årsrapport 2016

19

Taterboligen Furua. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Intensivuke for Samlingsforvaltningsforum. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Forvaltning
Vern og vedlikehold
MiA i Skedsmo gamle rådhus på Strømmen
De siste par årene er det foregått oppussingsarbeider i MiAs lokaler på Strømmen. Alle kontorer i 3.
etasje samt noen møtelokaler er malt og istandsatt.
Arbeidet er utført av vaktmester Øyvind Gløtta.
I januar 2016 ble kontorarkivet opprustet. Det
ble montert brukte mobilreoler i et kjellerrom og
alt materiale fra det gamle arkivrommet (som er
bygget om til fotomagasin) ble flyttet på dugnad av
Museumstjenesten.
Asker Museum
Skaporgel fra 1834 bygget til Asker seminar, Norges
første lærerskole, er ferdig restaurert. En jugend
smijernsportal er ferdig restaurert. Det er foretatt:
oppretting og reparasjon av veranda og steinmur
foran vinterhagen til Valstads kunstnerhjem;
istandsettelse av natursteinsmuren i forhagen på
Labråten; vedlikehold av diverse trappeavsatser,
staudebed er fulgt opp hele sesongen; i tillegg til
at det er installert nytt brannvarslingsanlegg, samt
lysvarsling på Labråten.
Aurskog-Høland bygdetun
Vinduer i smia på Villa Sandmo er skiftet ut. Et
rørbrudd i septikken til Villa Sandmo er reparert
og bygget har blitt koblet til offentlig kloakknett.
Nøkkelsafe for brannvesenet er montert på
Servicebygget. Hagen utenfor Villa Sandmo har
gjennomgått et stort arbeid med luking og beplantning. I tillegg har det blitt bygget opp en voll mot
ny parkeringsplass, bygd tre nye utendørs trapper
av gamle jernbanesviller og flere tørrmurer som
var i ferd med å gli ut er gjenoppbygd. Det har blitt
plassert ut fuktmåler etter mulig funn av mugg
Kinnestadsbygningens 2. etg.
Avistegnernes hus
Det er skiftet låser og installert nytt alarmanlegg.
Eidsvoll bygdetun
Det er foretatt utgraving/opprensing av deler av
tjernet. Det er gjort utbedringer i forbindelse med
brannvern, hvorpå peisen i Engerbygningen ble
reparert.
Feiring jernverk
Prosjektet med restaurering av murer i Feiring
jernverk for kr. 400 000 er ferdigstilt. Pengene
kommer fra Sparebankstiftelsen DNB (kr. 200 000)
og Eidsvoll museum (kr. 200 000). Det gjenstår
fortsatt flere murer som trenger vedlikehold. I
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verksområdet har Feiring jernverks venner hatt to
store dugnader for å holde gress og annen gjenvekst i sjakk. Skråningen ned mot elva ble ryddet
slik at sikten til masovnen blir opprettholdt.
Fetsund lenser
I perioden januar til mars en omfattende brannteknisk vurdering med oppdatering av risikoanalyse og
branndokumentasjon. Konsulentfirmaet Rambøll
AS sammen med Nedre Romerike Brann og
redningsvesen bisto i denne oppgaven. Arbeidet
medførte at vi fikk en vesentlig oppdatering på
status i forhold til våre bygninger, en solid kompetanseheving på brannvern for flere av de ansatte,
oppdaterte rutiner og brannverndokumentasjon.
Administrasjon av nøkler ble i november overført til
sikringsansvarlig, slik at alt som angår adgangskontroll nå er samlet.
Det er utført omfattende arbeid på anlegget. Det
ble bygd ei ny galge, restaurert et steinkar, bygd
flåteganger, utført istandsetting av 3 hvilebrakker
inklusive pongtongene og lagt nye gangveier ute på
Retteanlegget. Det ble gjennomført omfattende
istandsetting og maling av Trådbua, maling av Smia
og Endeli samt utskifting av store deler av panelet
utvendig. Soppmaskinhytta i anlegget ble også
malt. 120 meter av understellet til Soppmaskin
seksjon 2 ble sandblåst, grunnet og malt. Det
ble også utført store vedlikeholdsoppgaver på ei
stålbro samt flere trebroer i anlegget.
En befaringen i «Materialbu 1»-prosjektet identifiserte en del umiddelbare problemstillinger knyttet
til brann- og HMS-sikkerhet, noe som også ble
påpekt i den branntekniske undersøkelsen til Rambøll. Det er store mengder skadelige stoffer i form
av kjemikalier i emballasje av varierende kvalitet og
varierende grad av oppløsning, drivstofftanker med
rester av drivstoff og mistanke om asbestmaterialer
og asbeststøv i lokalene. Prosjektet gjennomførte
derfor en kartlegging av kjemikalier og brann- og
eksplosjonsfarlige stoffer, og satte opp en tiltaksplan og kostnadsestimering for fjerning av dette
materialet, samt rydding og rengjøring av loftet.
Follo museum
Resten av vinduene i Korsegården er restaurert i
samarbeid med Riktig Restaurering Akershus. Alle
takene på friluftsmuseet er gått over og takstein
er rettet opp eller erstattet. Nytt dreneringsrør
er lagt ned for å hindre oppsamling av vann på
lekeplassen. Blikkenslagerverkstedet på Seiersten
er skrapet, vasket og malt med linoljemaling. Farge

Forvaltning og utvikling av Grinimuseet. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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kontrollert mot tidligere fargeprøver. Rydding og
pleiing av vegetasjon på store deler av friluftsmuseet med faglig støtte fra arborist.

kompostbinger. Med tre romslige kompostbinger
kan vi kompostere mer hageavfall og det blir lettere
å planlegge kompostarbeidet.

En verne- og sikringsplan er ferdig utarbeidet for
Roald Amundsens hjem – Uranienborg. Arbeidet
med utskifting av støttestolper (dette er senere
oppføringer) i kjelleren på Uranienborg er påbegynt. Blodbøka på eiendommen er vurdert av to
forskjellige fagpersoner. Endelig konklusjon er at
det er trygt å la den stå om den sikres. Den ble så
beskåret og sikret med barduner. Det er installert
Keylink boks med direkte kobling til brannvesenet.

Kulturlandskapsstien fra museets seteranlegg
ned til husmannsplassen Hvamshaugen har ligget
brakk i flere år. I 2015 ble det bestemt en ny og
enklere trasé for deler av stien, som ble ryddet av
Hvam vgs. våren 2016. Ved setra ble det fjernet noe
småskog rundt husene. Én av de gamle bjørkene
som sto farlig nær fjøset, er nå felt. Treet har hatt
en uheldig plassering med mye løvfall på taket og
langsom opptørking på den delen av taket som
vender mot bjørka. Også et av trærne i bakken opp
til museet ble fjernet.

Gamle Hvam museum
Det er utført omfattende arbeid både av eksterne
og av ansatte ved Gamle Hvam. Det er bl.a. utarbeidet søknader til Norsk kulturråd og Stiftelsen
UNI om midler til a) utbedring av sprinkleranlegg,
b) oppgradering av brannvarslingssystem og c)
oppgradering av tyverivarslingssystem. Stiftelsen
UNI har innvilget alle tre søknader, og gir tilsammen
220 000 kroner til prosjektene.
Bua ble jekket opp 18 centimeter i det nordvestlige
hjørnet mot stallen i 1983, men siden den gang
har bygningen seget igjen. Nå ble den igjen jekket
opp, denne gang ca. 25 centimeter. Samtidig ble
det fjernet en god del jord slik at det er lufting
hele veien under stolpeunderlaget. I tillegg er det
foretatt rehabilitering av taket på kverna, rehabilitering av oppløftet på potetkjelleren, restaurering
av en antikvarisk låskasse i døren til midtstua i
Gulbygningen. Museets egen vedlikeholdsavdeling
igangsatte et lenge påkrevet rehabiliteringsarbeid
i 2016. Mange av vinduene i Gulbygningen trenger
å bli restaurert, og det ble holdt to kurs i vindusrestaurering på Gamle Hvam som en del av dette
arbeidet. Vindusrestaureringen fortsatte etter
at kursvirksomheten var over og seks fag er helt
ferdige.
Vannbordene er skiftet ut på lokomobilhuset, og
museets tilhenger, som har vært ubrukelig de
senere årene på grunn av defekt elektrisk system
og dårlig gulv, har fått skiftet ut det elektriske
anlegget samt gulv.
Våren 2016 ble alle plantene sjekket mot dokumentet «Plantenavn til kart», og det ble satt ut nye skilt
der det manglet. Bed 3 ved Svalgangsbygningen
ble flyttet fram 0,5 meter, for å få en klippebredde
mellom bed og bygning. Bedet ble samtidig
utvidet med 1,5 kvadratmeter. Det ble laget to nye
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Grinimuseet
Grinibrakka er nå så godt som ferdig, noen detaljer
mangler. Huset er dermed klart for å fylles med
nytt innhold. Det er iverksatt planleggingsarbeid
for rekonstruksjon av et autentisk fangerom.
Scenograf Christine Lohre er engasjert for å forestå
arbeidet. Det er iverksatt arbeider for utbedring av
utomhusarealet rundt Grinibrakka med utjevning
av terrenghøyder, tilpassing av høyder og grusing
tilpasset bruken av området.
Linderud Gård
Restaureringen av rokokkosalen ble fullført våren
2016. Utvendig restaurering av 12 av 18 vinduer
i rokokkosalen ble utført på høsten. Forprosjekt
for fuktsikring av hovedhuset ble gjennomført av
Multiconsult høsten 2016 i samarbeid med Byantikvaren og MiA. Arbeidet med å skaffe finansiering
til installering av vanntåkeanlegg fortsetter.
Museumstjenesten har hatt prosjektansvar da
det ble gjennomført et forprosjekt for fuktsikring.
Multiconsult ble engasjert til å utrede tiltak for å
løse fuktproblemer i kjeller. Som en oppfølging av
Multiconsults forslag til utbedring, ble det sendt
inn en søknad om sikringsmidler til Kulturrådet.
Museumstjenesten var også med på befaring og
konsulentvirksomhet i forbindelse med søknader
om midler til istandsetting av iskjelleren.
Lommedalsbanen
Vedlikehold av bane, bygninger, rullende materiell
og øvrige tekniske anlegg pågår løpende.
Lørenskog bygdemuseum
Det er påbegynt vedlikeholdsarbeid i kjelleren
i låven. Fuktskader på veggene har ført til et
større sopp/muggangrep i lokalene som leies

ut. Lørenskog kommune har iverksatt tiltak som
forventes å stå ferdig vinteren 2017.
Nes samlinger
På Stein skole er det hogget ned et bjørketre og
fjernet enda en stor grein av kastanjetreet. Stein
skoles venner har kløvd og stablet ved, til oppvarming i peisovnen inne i kafeen. Skolen ble vasket
utvendig i vår, før sesongstart. Arbeide med alarmsikring inn til det nye servicehuset på Stein skole er
påbegynt. Nes kommune har trukket presenninger
over tre tak på Auli mølle. Dette for å redde husene
fra forfall. Det er utført vedlikeholdsarbeider på
Funnefoss industriarbeidermuseum, både reparasjon av takrenner på Nedre bruket, samt skifting
av mønepanner på jordkjeller og fjerning av blomsterbed som ligger inntil vegg. På Nes kirkeruiner er
bommen reparert, og kvister er blitt fjernet på de
store trærne langs veien ned til ruinen.
Okkupasjonsmuseet
Kjellerdøra i er blitt rømningsvei med lås på
innsiden.

UNI og Jernbanemuseet. Det ble gjennomført
branntilsyn uten avvik.

Universell tilgjengelighet
Fellesprosjekt nettsider og webinnhold
Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger
stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61
suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for
tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Museum24s
arbeidsgruppe og kommunikasjonsavdelingen som
helhet arbeider systematisk for å oppdatere seg
på de gjeldene krav, samt tilpasse og inkorporere
disse ved utviklingen av de nye nettsidene. Vi
har deltatt på kurs i Universell utforming for web
og tilstreber universell tilgjengelighet der vi har
mulighet. Eksempler på dette kan være konsekvent
navigering, konsekvent identifikasjon av komponenter med samme funksjon, at farge blir ikke benyttet
som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle
informasjon, angi en handling, be om respons eller
skille ut et visuelt element.

Oslofjordmuseet
Avslag på søknader om økonomisk støtte fra både
Riksantikvaren og Stiftelsen UNI til Reketråleren
Ternen, som museet har forvaltningsansvar for.
Tråleren fikk en større lekkasje høsten 2015 og
ble slippsatt. Det ble foretatt strakstiltak i form
av skifte av enkelte bordganger, men det er behov
for en større restaurering. Ny søknad er avsendt
Riksantikvaren for 2017.

MiA i Skedsmo gamle rådhus på Strømmen
Alle etasjer i bygget på Strømmen er skiltet godt.
Heis ved hovedkontor på Strømmen (se fornying).

Til tross for at Oslofjordmuseet er et relativt nytt
museum, er det også i 2016 brukt en del tid på å
følge opp datatekniske problemer i utstillingene.
Enkelte av datamaskinene er skiftet ut.

Follo museum
Friluftsmuseet på Seiersten har fått anlagt ny
gangvei fra administrasjonsbygget til tunet, som
har lavere stigningsgrad enn grusveien.

Skedsmo bygdemuseum
Gjenstander ble satt tilbake i den nyrestaurerte
Smia i mai. Murpussen på pipa løsnet raskt etter
restaureringen, og ny murpuss ble ordnet i oktober.
Samtidig ble det lagt på en pipehatt. Reparasjon av
enkelte vinduer i Drengestua

Asker Museum
Skiltprogrammet bidrar til god informasjon. Lekeapparatet Ormen Lange er utvidet og tilgjengelig
også for de mindre barna. Det sørges for ryddige
gangsoner, ute som inne. Utstillingstekster med
store typer og godt lys.

Urskog-Hølandsbanen
Med økonomisk støtte fra Sørum kommune er
det blitt utarbeidet en tilstandsrapport for banen.
Rapporten vil kunne brukes som underlagsmateriale ved søknader om midler i kommende år.
Prosjektet med restaureringen av to godsvogner fra
Urskog-Hølandsbanens driftstid har vært pågående
og er nå fullfinansiert med støtte bl.a. fra Stiftelsen

Stein skole
Den lave inngangen til utstillingsrom blitt merket,
og det er satt banner ved veien.

Eidsvoll bygdetun
Solsiden, et tiltak for folk som sliter med psykiske
problemer og rus, besøker bygdetunet av og til. De
har tillatelse til å sette opp et telt mellom september og mai. Det tas ned i sommersesongen.

Handikaprampe og handikaptoalett på Stein skole
(se fornying).
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Immateriell kulturarv
Asker museum viderefører den immaterielle kulturarven gjennom formidling under Eventyrvandringer;
historiefortellingene og aktiviteter på store publikumsdager som Isfestivalen, Museumsdagen og
Høsttakkefesten; og store formidlingsprosjekter i
den kulturelle skolesekken: «Arbeid og lek i bygda
for 100 år siden», og kalkprosjektet.
Kommunikasjonsavdelingen har laget MiAs digitale aktivitetskort om håndverk, tradisjonelle leker,
matoppskrifter og eksperimenter som passer fra 3
år og opp til 100. Dette er enkle sysler for familier
på tvers av generasjoner. Kortene er publisert på
Facebook og nettsider med gode tilbakemeldinger.
Museumsfabrikkens foredragsrekke Kunnskap og
kaffe er et nytt tilbud på dagtid som dekker viktige
temaer som verner, formidler og viderefører vår
immaterielle kulturarv. Vi har nye foredrag ca. en
gang i måneden, med tid til kakespising og en prat
med naboen om du vil, før foredraget starter.
Hurdal Historielags Samlinger har kjørt Rognlisaga to ganger i 2016. Kjøring av saga forutsetter
viten om gamle arbeidsprosesser, og vedlikeholder
denne historiske kunnskapen. Under Bærekraftfestivalen hadde vi stand med tema skog, og kjørte
tømmer med hest. En tredreier og snekker viste
hvordan yrkene ble utøvet i gamle dager.
Aurskog-Høland bygdetun har DKS-opplegget
«Gamle dager» og det tilbys opplæring i folkedans,
eventyrlesning og tradisjonelle ringleker. Videre
er etterkommerne etter en lokal urmaker blitt
intervjuet som ledd i prosessen med overtagelse av
urmakerverkstedet.
Fetsund lenser publiserte en håndverksrapport (nr.
åtte i rekken) og klargjorde ytterligere fire for publisering i 2017, om ulike aspekter av restaureringsarbeidet ved lensene. Formålet er å sikre at håndbåren kunnskap om restaurering av anlegg i vann blir
videreført til nye generasjoner håndverkere. Å sikre
dokumentasjon av ulike sider ved tømmerfløtingen
og det sosiale livet i fløtermiljøene har vært viktig i
dokumentasjonsarbeidet ved Fetsund lenser over
tid. I 2016 ble det gjennomført et større intervju
med en tidligere lensearbeider ved Fetsund lenser.
Follo museum avholdt flere bakekurs for både
skoleelever og voksne med formidling av gammel
bakekunst. Museet samarbeider også med Ski
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ungdomsskole om valgfaget «kulturarv», og flere
av elevene har valgt prosjekter som innbefatter
immateriell kulturarv. Ulike former for immateriell
kulturarv blir hvert år formidlet på Bygningsvernog håndverksdagen, samt på Barnas dag og
Førjulsdagen.
Gamle Hvam museum formidler den immaterielle
kulturarven gjennom omvisninger, foredrag og
eventyrformidling, og gjennom arbeidet med
gamle hageplanter. Gjennom fremvisning av gamle
arbeids-, husflids- og håndverksteknikker på diverse
arrangementsdager får publikum innblikk i gamle
arbeidsoperasjoner som kinning av smør, steking av
kaku, repslagning og slakting av gris samt arbeidsoperasjoner knyttet til skjæring av tømmer på
gårdssaga og kjøring og håndtering av lokomobil.
Å kunne gjenkjenne og identifisere gamle hageplanter er en forutsetning for å kunne knytte rett
fortelling til riktig plante. Det kreves kunnskaper,
håndlag og vurderingsevne for å bevare dem. Gjennom foredrag i Museumsnettverk for kulturlandskap
og Forum för trädgårdshistorisk forskning, har
Mari Marstein formidlet problemstillinger innenfor
disse temaene. Hun jobber også med formidling av
plantenes kjennetegn på Facebook-siden «Gamle
Hvam museums plantesamling». Publikum bidrar
også med fortellinger om de gamle hageplantene.
Samlingen av Anna Monrads fortellinger er et pust
fra en svunnen tid da den folkelige fortellerkunsten
fortsatt levde i bygdene rundt oss. Astrid Skedsmo
ved Gamle Hvam museum har arbeidet mye med
å formidle disse fortellingene uten manus, og vil
holde frem med å utvikle muntlig fortellerkunst
fremover. Dette er også et viktig element ved formidlingsopplegget om tjenestejenta Anne, som tar
for seg livet slik det kan ha vært for tjenestefolkene
som arbeidet på Store Hvam for ca. 200 år siden.
Tjenestejenta Anne, i Viola Tømtes fremstilling,
tok barn og voksne med på en spennende rundtur
på gården, for å illustrere hvilke arbeidsoppgaver
tjenestejenta hadde, hva hun spiste hun og hvor
hun sov.
Skedsmo bygdemuseum har muntlige formidlingsopplegg med fokus på kulturarven: «Eventyrlig»
med eventyr for fremmedspråklige elever ved
Skedsmo voksenopplæringssenter, samt eventyrstunder på enkelte søndager i sommersesongen og
ved flere av arrangementene.
Lørenskog bygdemuseum har i løpet av året

Ordning og registrering av nytt privatarkiv. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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holdt to matlagingskurs, et barnematkurs og
et fermenteringskurs. Temaene er tradisjonell,
hjemmelaget mat og gamle konserveringsteknikker.
Fermenteringskurset tok for seg ulike fermenteringsteknikker som i mange år har vært en glemt
kunst for mange. I kafeens åpningstider har museet
arrangert «lappekafé» der de besøkende kan lære
å lappe og reparere ødelagte klær. Museet har
samarbeidspartnere som viderefører musikkarv
og eldre håndverksteknikker som bidrar ved ulike
arrangement som Leikarringen Hunar, Lørenskog
Trekkspillklubb og Lørenskog Toraderi på Skårer
gård. Lørenskog Husflidslag har mange medlemmer som i kraft av deres interesse for tekstil og
trearbeid ivaretar vedlikeholdet av en viktig del av
vår håndverksmessige kulturarv. Her finnes mange
ressurspersoner som behersker eldre og sjeldne
håndverksteknikker.
Akershus bygningsvernsenter bidrar til å ivareta
og bruke kulturarven gjennom formidling av
tradisjonshåndverk og bygningsvern til håndverkere
og huseiere. Framtidige generasjoner sikres dermed
tilgang til kunnskap om materielle kulturminner, og
immateriell kunnskap. Verneverdige bygninger er
kulturminner som representerer byggeskikk, funksjonalitet og utvikling gjennom mange tidsepoker.
Istandsetting og bevaring av disse kulturminnene
har stor verdi som identitetsskapende element i
kulturlandskap og lokalmiljø.
Kulturringen viderefører også hode- og håndbåren
kunnskap ved å gi opplæring i små tradisjonelle
håndverksfag. Denne erfaringskunnskapen ble
tidligere videreført mellom generasjonene, men
i dag bidrar Kulturringen til at tradisjonelle håndverksferdigheter er tilbud i videregående opplæring.
Ved Urskog-Hølandsbanen brukes og formidles
håndbåren kunnskap i ulike aktiviteter løpende,
for å videreformidle kunnskapen knyttet til ulike
aspekter av museumsbanedrift til frivillige, reisende
og andre som besøker banen. For å bevare og øke
slik kunnskap er det bl.a. tatt inn to lærlinger i
industrimekanikerfaget, og ansatt ny banemester
med bred kompetanse innenfor museumsbanedrift.
Arbeidet med lokomotivet Kings Bay nr. 2 har gitt
mange nye erfaringer og knyttet til oss mennesker
med kunnskap og erfaring som vi hittil har manglet.
Lommedalsbanen formidler og viderefører også
immateriell kulturarv gjennom at vedlikehold av
linjen og rullende materiell foregår etter tradisjonelle metoder.
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Samlinger og arkiv
Innsamlingsplan
Museumstjenesten har utarbeidet en Innsamlingsplan for MiA, vedtatt av styret. Planen vil gi MiA
bedre kontroll med inntak av nye objekter av alle
kategorier, og bidra til en overordnet oversikt om
tilfang av objekter. Planen har vært på høring i
organisasjonen og består av en overordnet generell
del med retningslinjer for tilvekst, og avdelingsvis
innsamlingsstrategier.
MiA som fylkeskoordinerende
ledd for privatarkiv
«Fylkesmuseet i Akershus», nå MiA, ble i 2004 oppnevnt av Akershus fylkeskommune som fylkeskoordinerende ledd i samarbeidet med Riksarkivaren og
Statsarkivet i Oslo. Det fulgte imidlertid ikke med
midler til denne oppgaven. Oppgaven er allikevel
blitt prioritert, om enn med begrensede ressurser.
ASTA ble innkjøpt i 2011, og i 2014 ble det bestemt
at MiA skulle ha en konservator med særskilt ansvar
for privatarkiv. I løpet av 2016 har MiA blitt satt på
kartet som depotinstitusjon for privatarkiv, noe
vi har hatt fokus på å oppnå de to siste årene. I
2016 har det foregått en utstrakt møtevirksomhet
knyttet til rollen som fylkeskoordinerende ledd.
Internt i MiA har det vært fokus på å kartlegge og
registrere privatarkivene vi forvalter. Privatarkivmateriale blir registrert i ASTA og deretter publisert i
Arkivportalen. MiA har betydelig etterslep i dette
arbeidet, og har også mottatt flere nye privatarkiv
i 2016. Flere arkivinstitusjoner har henvist til MiA
for innlevering. MiA mottar ofte privatarkiv sammen
med fotografier og gjenstander. Museet har derfor
innført at det skal kryssrefereres mellom Public
360, Asta og Primus. Det arbeides for å utvikle økt
kompetanse, gode rutiner og få generelt større
fokus på privatarkiv internt i MiA.
Nye samlinger og objekter
MiA har mottatt en samling av barneklær fra Asker.
Samlingen er fra 1950-1970-årene og er på ca. 60
gjenstander. Det er også tatt inn en samling av
barneleker fra Strømmen. Samlingen er fra 19301970-årene. Antall gjenstander er under opptelling.
En premiesamling fra Strømmen bedriftsidrettslag
er katalogisert og fotografert i 2016. Premiene er
de første som er registrert i det nye museumssignaturnavnet MiA, og består av om lag 200 objekter,
for det meste pokaler. MiA mottok flere år tilbake
i tid Sætre kjeksfabrikks arkiv, og arbeidet med å
ordne arkivet startet i 2016. Arkivet etter Enebakk

sparebank ble opprinnelig tatt imot av Enebakk
historielag, og overført til MiA i 2016. Arkivet er
uordnet. Det er registrert ca. 70 gjenstander i
Bensinstasjonprosjektet (se også dokumentasjon),
som er lagt ut på digitaltmuseum.no. Det er tatt ca.
600 bilder i prosjektet. Halvparten av Urskog-Hølandsbanens historiske arkiv er digitalisert.
Inventaret i Villa Sandmo, Aurskog-Høland bygdetun, har blitt registrert og avfotografert (339
møbler og gjenstander). Ved Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren er det innkommet syv nye gjenstander gitt av Lars Fallers familie, bl.a. hans gamle
kajakk. Okkupasjonsmuseet har fått en del gjenstander fra Heimevernet, samt noen bøker. Disse
er ikke registrert som museumsgjenstander ennå.
Paul Lorck Eidems etterlatte tegninger, fotografier
og papirer er deponert inn i Avistegnernes hus. I
tillegg en samling fra Harald Salvesen, Ekeberg
gård, Frogn. Beth Salvesen har deponert materiale
om norske avistegnere. Gamle Hvam museum har
bare innlemmet seks nye gjenstander i samlingene
i 2016. Museet har ført en meget restriktiv linje
når det gjelder innsamling. Stein skole har fått en
gammel bok av Ingeborg Refling Hagen, gitt av
Harald Døhli. Skedsmo bygdemuseum har fått fire
tegninger og akvareller av Andreas Bloch, samt en
slaktebolt.
Asker museum har publisert 1427 gjenstander på
Digitalt Museum. 160 Høvik-verk glass og 81 nye
objekter av Gunhild Bakkes servise er fotografert
og publisert. Rundt 200 fotografier fra arkivet er
digitalisert, og info om 677 gjenstander er endret
eller revidert i Primus.
Ved Eidsvoll bygdetun har MiAs samlingsforvaltningsgruppe arbeidet med Eidsvoll museums
samling av gjenstander fra husmorskolen på Mork
i to omganger (37 dagsverk). Alt som var registrert
ble gått igjennom. Nye objekter ble merket,
fotografert, rengjort og pakket forsvarlig. Sommeransatte fotograferte gjenstander som er lagt inn i
Primus, og ca. 1500 flere gjenstander fra samlingen
er publisert på Digitalt Museum.
Follo museum har generell inntaksstopp, men noen
gjenstander er tatt inn for å komplettere samlinger.
Deler av samlingen er flyttet fra Seiersten til MiAs
felleslager i Fet. Tidligere uregistrerte gjenstander,
fotografier og papirer funnet ved Roald Amundsens
hjem i 2015 er under registrering. Rundt 200
gjenstander fra Son er avfotografert, og man
har kontrollert registreringer i Primus. Ca. 800

gjenstander gjenstår. Det er blitt ca. 1500 nye
opplastninger til Digitalt Museum inneværende år.
Magasinet på Seiersten har fått installert avfukter.
Magasinet holder nå jevnt 14-15 grader og mellom
45 og 50 % relativ luftfuktighet.
Grinimuseet
MiA mottar stadig henvendelser om gjenstander,
bøker og arkivmateriale, og samler inn alle konkrete
objekter tilknyttet navngitte Grinifanger. Gjenstandene omfatter fangearbeider i keramikk, tekstil,
metall og trearbeider, personlige minnebøker, og
kunstuttrykk som tegninger og malerier. Gjenstander som ikke har vært utstilt i Kommandanturet er
pakket ned og flyttet til fellesmagasinet for rengjøring, registrering og konservering. Det er foretatt
intervjuer med ni tidligere Grinifanger. Tidsvitnene
som har drevet omvisninger i Grinimuseet fram til
nå er filmet under omvisningene de holder. I tillegg
bygger vi videre på den boksamlingen som allerede
er i Grinimuseet gjennom gaver og innkjøp til
samlingen. Tema er 2. verdenskrig.
Oslofjordmuseet får jevnlig tilbud om gaver, men
har begrenset inntak av nye objekter. Vi har i 2016
takket ja til Soling nr. 1 samt en Yngling-plugg,
enkelte modellbåter og påhengere. Enkelte av
båtene i utstillingen er byttet ut. Bilder som mottas
blir scannet og lagt ut på Digitalt Museum. Vi
har brukt mye tid på å registrere båtsamlingen
og andre gjenstander i Primus. Mesteparten av
båtsamlingen ligger nå ute på Digitalt Museum,
med lenke fra hjemmesidene. Dette har bidratt til
at vi i sommer har hatt besøk av flere som tidligere
har donert eller solgt båter til samlingen.

Fotografi
Ca. 23 000 fotografier fra Trygve Panhoffs fotosamling har blitt avfotografert og digitalisert i 2016.
Prosjektet har midler fra Aurskog-Høland bygdemuseum, og fotoavdelingen samarbeider med Panhoff
om registrering av bildene i Primus. Panhoff og Per
Eik Nilssen samlet på 1970- og 80-tallet inn bilder
fra Aurskog-Høland gjennom reprofotografering.
Flere hundre Widerøebilder fra Asker og Bærum
er blitt digitalisert og frosset ned. Halvparten er
lagt inn i den digitale databasen Primus. Et stort
arbeid er gjort med Mathiesen-samlingen, hvor
over tusen bilder har blitt revidert og publisert
på digitalmuseum.no. Hele fotosamlingen etter
Østlandets Blad (ØB) er nå flyttet fra Follo museum
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til fotomagasinet på Strømmen. Arbeidet med
digitaliseringen av ØBs fotoarkiv har pågått i høyt
tempo. 8398 bilder var digitalisert ved utgangen av
året. Ved Urskog-Hølandsbanen er det registrert ca.
1500 nye fotografier. En større samling historiske
foto tilkom på slutten av året, men er ikke blitt
gjennomgått enda.

lenser), og tilstandsvurdering og frakt av kunst i
forbindelse med utstillinger på Avistegnernes hus
og på Oscarsborg. Ca. 750 gjenstander i Skedsmos
e-verkssamling er pakket for overføring til fellesmagasinet. Arbeid med å gå gjennom, registrere
og sette i gang bevaringstiltak for gjenstander fra
Grinimuseet er i gang på fellesmagasinet.

Samlingsforvaltningsforum
I 2016 har det vært gjennomført tre ordinære
møter. På to av disse møtene var temaet samlingene, samlingsforvaltning og synlighet. Det ble
videre gjennomført to intensivuker, tilsammen seks
arbeidsdager. I tillegg kommer for- og etterarbeid.
Den ene intensivuken var på Eidsvoll bygdetun,
mens den andre var på Strømmen. Totalt er det
utført 45 dagsverk i intensivukene. Det har vært ca.
10 aktive deltagere i gruppen gjennom året. Om lag
390 objekter ble revidert, katalogisert og fotografert. Det er laget egen årsmelding for Samlingsforvaltningsforum, se Museumstjenestens nettsider.

Fellesmagasinet
Vi har videreført arbeidet med sikringsplan for
anlegget. Det har blitt utført risikovurdering med
fokus på HMS. I innerste hall er klimaet forbedret
ved at fuktsperring og avfukter har blitt installert.
I år er et mindre antall gjenstander fra FiA-samlingen flyttet inn og revidert. De ansatte har også
jobbet mye med Haukeland-deponiet pga. økt
utstillingsaktivitet.

Konserveringsavdelingen
Gjenstandskonservatorene har gitt veiledning
og bistand til flere avdelinger, om forebyggende
bevaring, sikring og samlingsforvaltning generelt.
De største prosjektene har vært medvirkning til
søknad om sikringsmidler for Materialbu I (Fetsund

Foto fra Panhoff-samlingen. Foto: Akershusbasen/MiA.
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Materialbu I – prosjektet
Våren 2016 ble det startet et forprosjekt for å
utrede hvordan en skal ta tak i utfordringene med å
ferdigstille registrering av og å sikre gjenstandene i
Materialbu I som var fellesfløtingens regionlager for
fløtingen i nordre Glomma. Dette dreier seg om den
mest omfattende og viktigste del av gjenstandene
og interiørene fra den tekniske virksomheten ved
lensene, og som har stått på vent i flere år pga.
kapasitetsutfordringer.

Mari Marstein, Berit Anderson og Liv-Heidi Frosterud Solem. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Forskning og dokumentasjon
Urbane prosesser i Akershus gjennom 500 år
Dette er fortsatt den største satsingen på
forskningsfeltet. Ni forfattere, syv av museets
konservatorer og to fra kulturavdelingen i Akershus
fylkeskommune, deltar med åtte artikler som skal
være klare til publisering i 2017. Det empiriske
materialet dekker et bredt felt av Akershushistorien.
Byutviklingen i Son på 1500 til 1700-tallet, dyrking
av grønnsaker i bystrøk i samme periode, museumsutvikling på tidlig 1900-tall, boligbygging og
tettstedsutvikling i etterkrigstiden og urbane fenomener som butikker og flyplasser er temaer som
tas opp til diskusjon. Det hele bindes sammen av
teoretiske aspekter ved urbaniseringen i vårt fylke.
Bensinstasjoner i Akershus
Som en del av urbaniseringsprosjektet har
Museumstjenesten i løpet av juni 2016 fotodokumentert alle de 141 bensinstasjonene i fylket,
som en samtidsdokumentasjon. Alle fotoene blir
registrert og publisert på Digitalt museum. Det er
også samlet inn en del gjenstander merket Statoil.
Inspirasjonen til prosjektet var nettopp at Statoilstasjonene ble solgt ut og har byttet navn i løpet
av 2016. Prosjektet blir fulgt opp i 2017 med en
publikasjon basert på dokumentasjonsmaterialet.
Fra Haga til Auli
Konservator Tom Jøran Bauer har på grunnlag av
et stort intervjumateriale og bildetilfang skrevet
boken om tettstedet Hagas utvikling gjennom en
periode på etthundre og femti år. Bauer beskriver
hvordan «stasjonsbyen» Haga ble etablert som
resultat av samfunnsutviklingen og hvordan den
samme utviklingen tappet stedet for funksjoner
og det mistet sin funksjon som sentralt urbant
tettsted.
Utstillingen «Fattig i Skedsmo»
Kunnskapsoppbygging kan presenteres i ulike
former. Skedsmo bygdemuseum har bygget opp
en utstilling om det å være fattig generelt og i
Skedsmo spesielt, gjennom grundige studier
av primærkilder. Et godt eksempel på at ikke all
kunnskapsformidling må være i bokform.
Museumshager i Akershus
Historiske hager er et satsingsområde for MiA. I den
forbindelse har vi arbeidet med flere aspekter ved
hagene. Bevaring og registrering av gamle hageplanter er en viktig del av dette. Rekonstruksjon av
tidligere hager og tilbakeføring til tidligere status
er viktig for hagene. Til dette kreves skjøtselsplaner
for anleggene. Ansatte og frivillige har sammen
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beskrevet arbeidet med hagene i den lille boken
«MiAs hager».
Grinihistorie
MiA jobber iherdig med dokumentasjon av Grinihistorie gjennom innsamling av kilder, registrering
av samlingene og intervjuer av tidligere fanger
på Grini og deres pårørende. Det finnes et stort
skriftlig materiale fra de mange personene som var
internert på Grini i årene 1941–1945. Arbeidet vårt
skal munne ut i nye utstillinger av historien om krig,
internering, motstand, ufrihet, mot og samhold i
det nye museet.
Boken «Son under Son»
Utstillingen «Hulter til Bulter» presenterte den
forskningen som i mange år har foregått i Son
med arkeologiske utgravninger og studier av
komplementære kilder. Resultatene ble også
presentert i boken «Son under Son» av Finn-Einar
Eliassen, Marianne Johansson og Reidun Aasheim.
Flere forskere har her produsert ny kunnskap om
hvordan Son har utviklet seg og i sin tid var en viktig
by i Osloområdet og i Akershus. Boken ble utgitt i
forbindelse med utstillingen, og selv om ansatte i
MiA ikke har egne bidrag i boken har samarbeidet
bl.a. knyttet til utstillingen vært et viktig bidrag for
å realisere prosjektet.
Roald Amundsens hjem – Uranienborg
Det er funnet nytt materiale om Roald Amundsens
liv og virke på Uranienborg. Dette materialet er
gjenstand for et forskningssamarbeid mellom Follo
museum, Nasjonalbiblioteket, Frammuseet og
Norsk Maritimt museum. Resultatene vil bli presentert fra 2017 og utover.

Immaterielle kulturminner
Immaterielle kulturminner får stadig større
oppmerksomhet. I MiA har vi gjennom flere år
satset på håndverket gjennom Kulturringens arbeid
for å sikre og gjenskape håndverkstradisjoner
som har vanskelige kår, eller som er i ferd med å
forsvinne. Akershus bygningsvernsenter er i løpet
av 2016 blitt en fast del av MiAs tilbud innenfor
håndverk og antikvarisk vedlikehold av bygninger.
Vi tilbyr rådgiving, kursing og oppfølging av både
huseiere og håndverkere. Det er spesielt viktig at
publikum har tilgang til dyktige håndverkere som
behersker gamle metoder.
Restaurering av lokomotivet fra Svalbard er et

Bensinstasjon på Opakermoen, 1958. Foto: Akershusbasen/MiA.

Bensinstasjonprosjektet. Foto: Petter Tønder Jakobsen /MiA.
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godt og viktig eksempel på at museets ansatte
og frivillige behersker kunnskaper som er viktige
for bevaring av materielle kulturminner og som
bevaring av immateriell kulturarv.
Eventyrfortellingene etter Anna Monrad er et
annet prosjekt innenfor immaterielle kulturminner.
Fagkonsulent Astrid Ruud Skedsmo har samlet
fortellingene og turnert med formidling av eventyrene. I 2017 utkommer de i bokform med nye
illustrasjoner.

Forskning og kompetanse
Kompetanseutvikling
Konservatorene Kirsten Linde og Eirik Kristoffersen har hver tatt 15 studiepoeng ved et
deltidsstudium for museumsforskere, opprettet i
samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges
Museumsforbund.
Forskningsforberedende oppgaver
Det foregår forskningsforberedende prosjekter ved
flere avdelinger. Museumsforskning begynner ofte
med at kildene må skapes. Dette er tidkrevende
arbeid og resultatene vises først flere år senere.
Prosjektene er målrettet og viktige i oppbyggingen
av kilder og kunnskap om ulike aspekter ved
Akershushistorien.
Nettverksforskning
Ansatte i MiA deltar i en lang rekke nettverk i innog utland. Flere av nettverkene driver forskningsprosjekter. Konservator Kirsten Linde har deltatt
i to slike prosjekter, i prosjektet Minoriteter og
inkludering i norske museer, som publiserer resultatene i 2017, og i Shop, consumer, City i Danmark,
som også publiserer i 2017. Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren har vært med i utviklingen av en
våtmarksapp sammen med andre våtmarkssentre.
Cecilie Øien har vært med i nettverket «Nordic
Connections», som er et utstillings-, kommunikasjons og forskningsnettverk som knytter sammen
forskere og institusjoner som jobber med nordiske
innfallsvinkler til minner og fortellinger om den
koloniale fortiden, slavehandel og slaveri i Skandinavia. Foreløpig har det vært for å kunne utvikle
fremtidige forskningsprosjekter- og samarbeid.
Deltakelse i nettverk
•• Akershus Reiselivsråd
•• AN (Autoriserte naturinformasjonssenter i Norge)
•• Bærum kulturråd
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•• Det nasjonale fotonettverket
•• Det nasjonale museumsnettverket for demokrati
og menneskerettigheter
•• Drøbak Kunstnerforum
•• Demokratinettverket, i regi av Eidsvoll 1814
•• Det norske skognettverket
•• Erasmus+ internasjonaliseringsprogram for
lærlinger, kontaktseminar i Roma
•• «Farleia», prosjekt i samarbeid med Norsk
Maritimt Museum
•• Forum Farge
•• Forum för trädgårdshistorisk forskning/Forum for
garden history research
•• FORK (Nasjonalt forum for kriseberedskap)
•• Håndverkerforum
•• Handverksnettverket
•• Herregårdsnettverket
•• Institusjonsfotografenes forening
•• ICLM (International Committee for Literary
Museums)
•• IDA (Intereg. samarbeid mellom Värmland,
Akershus, Østfold og Hedmark)
•• Industrimuseenes fellesråd
•• Kapo (Kulturaktørene på Oscarsborg)
•• Kvinneforum, en flerkulturell kvinnegruppe i
Skedsmo Kommune som jobber med kulturutveksling, religionsspørsmål og diskusjon
•• Kulturminnebøndene på Romerike
•• Kulturminnekommunene, ved Akershus
fylkeskommune
•• Kyst-og fiskerinettverket
•• Løfte håndverket, en ressursgruppe for tradisjonshåndverkere som fremmer saker politisk og
faglig
•• Ledersamlinger i regi av Museumsforbundet og
Kulturrådet
•• Mangfoldsnettverket
•• Museumspedagogenes påskeseminar
•• Museumsnettverket
•• Museumsnettverk for kulturlandskap
•• Museumsbanerådet
•• Migratory Birds for People
•• Nettverk for arbeidskultur og arbeidslivshistories
arbeidsgruppe
•• Nettverk for industri- og teknologihistorie
•• Nettverket for litterære museer i Norge
•• Nettverk for bergverk
•• NKF–N (den norske seksjonen av Nordisk
Konservatorforbund)
•• Nettverk for Design- og håndverkslærere i
Akershus
•• Norsk nettverk for hagehistoriske gartnere
•• Nordisk skognettverk
•• ’Nordic Connections’ Nettverk for utstillinger,

kommunikasjon og forskning om minner og
fortellinger om den koloniale fortiden, slavehandel
og slaveri i Skandinavia.
•• Network of Field Runologists
•• Plantearven
•• Polar Museum Network
•• Ressursutvalget, i regi av Visit Romerike
•• Samtidsnettverket
•• Skedsmo Dialog
•• Sentrumsnettverk Fetsund: Næringslivet i
Fetsund sentrum
•• Utvalgte kulturlandskap, ved Klima- og
Miljødepartementet
•• Visit Romerike
•• WLI (Wetland Link International)
Deltakelse i nettverksprosjekter
•• IDA – prosjekt: Värmland, Akershus, Østfold og
Hedmark samarbeider om å trekke flere utenlandske gjester til våre bedrifter/destinasjoner.
Prosjektperiode 2015–2018.
•• Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren har bidratt
inn i arbeidet med å utforme en våtmarksapp
sammen med de andre autoriserte besøkssenter
våtmark i Norge. Våtmarksappen ble ferdig i løpet
av 2016 og er nå tilgjengelig på Iphone.
•• Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren har bidratt
inn i nyhetsbrev og i nettverket Migratory Birds
for People. Nettverket strekker seg langs den
øst-atlantiske trekkruten for fugler og besøkssenteret er det eneste autoriserte besøkssenteret i
Norge som er medlem av nettverket.
•• Museumstjenesten ved Kirsten Linde er med i
forskningsprosjektet «Minoriteter og inkludering
i norske museer» i regi av Mangfoldsnettverket
og støttet av Kulturrådet. I 2016 er det foretatt
en analyse av faste utstillinger og interiør i MiA.
Resultatet vil bli presentert i en fagfellevurdert
artikkel, «Representasjoner av minoriteter og
marginale grupper I MiAs faste utstillinger», i
en antologi med arbeidstittelen Minoriteter og
inkludering i norske museer 2017.
•• Museumstjenesten ved Kirsten Linde er med i
forskningsnettverket «Shop, Consumer, City» med
deltakere fra danske museer og universiteter og
støttet av Det Frie Forskningsråd (Uddannelses
og forskningsministeriet i Danmark). I 2016 er
MiAs samling av butikkfotografier analysert og
resultatet vil bli presentert i en fagfellevurdert
artikkel «Butikken som arena for kjøp og
drømmer» i en felles antologi fra prosjektet i 2017.
Deltakelsen i prosjektet skal ses i sammenheng
med MiAs urbaniseringsprosjekt.
•• Katja Nicolaysen er med i prosjektet «Nettsted

for samlingsforvaltning», som ledes av MiST –
Museene i Sør-Trøndelag.
•• Helga Marie Stangeby deltar i styringsgruppe
for prosjektet «Nettbasert håndbok for
samlingsforvaltning»
•• Øivind Möller Bakken bidrar inn i arbeidet med å
lage nasjonal standard for gjestandsfotografering.
•• Ved Aurskog-Høland bygdetun har leder av
bygdetunets venneforening, Eva Bjøreng, ledet en
hagegruppe som har laget en plan for istandsetting av hagen. Arbeidet er pågående.
•• Mari Marstein var medarrangør av samling i
Museumsnettverk for kulturlandskap i Oslo 4.–5.
februar 2016.
•• Mari Marstein var med i oppstartsgruppa for et
norsk nettverk for hagehistoriske gartnere. Første
møte ble holdt på Vea fagskole den 1. april 2016.
Oppdrag for eksterne
•• Banemesteren ved Urskog-Hølandsbanen har
undervist 602 timer for Norsk Jernbaneskole og
225 timer for Oslo kommune, utdanningsetaten.
•• Vest-Telemark museum, avdeling Eidsborg, ba om
bistand i forbindelse med at de skal bygge opp en
plantesamling ved museet. Mari Marstein besøkte
dem med foredrag og hagevandring i august.
•• Kulturringens leder var informant i forbindelse
med Utdanningsdirektoratets Utvalgsrapport
for Tradisjonshåndverk, og bidro med innspill og
forslag til ny utdanningsstruktur.
•• Eierne av Melgården i Åmot kommune, Østerdalen, er i ferd med en stor restaurering av hus
og hage. Mari Marstein har gitt dem råd om
georginer, og de har kjøpt en del knoller av Gamle
Hvams overskudd.
•• Eieren av et gammelt hus i Mjøndalen, Inger
Garås, ba om gode råd fra Mari Marstein i forbindelse med at kommunen ville felle en gammel ask
på hennes eiendom.
•• Follo museum har, sammen med Museumsforlaget, stått for utgivelsen av boken «Son under
Son».
•• Follo museums ansatte har bistått Avistegnerenes
hus i Drøbak på mange måter i løpet av 2016.
•• Daglig leder i Kulturringen har gitt innspill til
NRK- som har laget en ny programserie formidlet
på Facebook om ulike tradisjonelle håndverksfag.
Våre opplæringsbedrifter er sterkt representert.
•• Jonas Nordby sitter i referansegruppen for
Vestfoldmuseenes utstilling «Drakt og samfunn
gjennom 300 år: Fra folkelig draktpraksis til
bunad i Vestfold».
•• Henrik Smith er valgt inn i referansegruppen
for «langsiktigplan 2020» videreutviklingen av
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Primus.
•• Henrik Smith sitter i styret til «Seksjon for
samlingsforvaltning» i Norges museumsforbund.
•• Even Ødegaard er leder for Seksjon for
museumsledelse i Museumsforbundet. Cecilie
Øien satt i styret for seksjonen i to år frem til
september 2016.
•• Rapport for Telemuseet, angående oppbevaringsforholdene ved deres magasin i Fetsund.
•• Fotoavdelingen har bidratt med bilder til flere
publikasjoner som hefter, bøker, TV-produksjoner,
nettsider og utsmykninger i private og offentlige
bygg.
Akershus bygningsvernsenter har utført
følgende oppdrag for eksterne:
•• Bygningsregistrering i Midt-Troms (Bygningsdokumentasjon – analyse og muring)
•• Bygningsdokumentasjon og -analyse for
Buskerud bygningsvernsenter, Valdresmusea og
Mjøsmuseet
•• To kurs for Aust-Agder fylkeskommune og ett kurs
for Vest-Agder bygningsvernsenter.
•• Restaurering av rådhus i Kuldiga, EØS-prosjekt.
•• Frogn kommune:
·· Bygningsregistrering, Drøbak fra år
1900–1950 (ca. 110 bygninger)
·· Revisjon, registrering SEFRAK fra ca. 1985,
Drøbak.
·· Tilstandsrapport for Kroketønna 10, Storgt.
10, Drøbak Badepark.
·· For Nittedal kommune har man gjennomført
en tilstandsrapport av Gunnhildstua
·· Det er også gjennomført tilstandsrapporter
til private huseiere: hovedbygningen
på Omberg i Enebakk; stuebygning på
Sjesenåsen i Oppegård; Gulsvik sag og
høvleri i Flå, Buskerud; og Myhrer Gård,
Nittedal

Publikasjoner

forvaltning, skjøtsel og dokumentasjon»
·· Von Ubisch, Fredrikke Hegnar: «To hager på
Asker museum»
·· Abotnes, Anne Line: «Gartner for evigheten»
·· Anderson, Berit: «Museumshagen på
Strømmen»
·· Mortensen, Elin: «Hagen på Lund»
·· Marstein, Mari: «Gamle Hvams
plantesamling»
·· Bjøreng, Eva: «Villa Sandmo – en 50-talls
hage»
·· Anderson, Berit: «Museumshager og
bygdetun»
•• Bauer, Tom Jøran: Fra Haga til Auli. MiAs eget
forlag.
•• Jakobsen, Petter Tønder: Tertitten – museums-bane i 50 år. Hvordan det begynte. MiAs
eget forlag.
•• Linde, Kirsten: Et sjeldent vakkert anlægg. Fra
Huseby gård til Skedsmo bygdemuseum. MiAs
eget forlag.
•• Malm, Randi (red.): Skumringstimen. Julehefte.
Eget forlag.
•• Eliassen, Finn-Einar, Marianne Johansson og
Reidun Aasheim: Son under Son. Arkeologi og
historie i et gammelt ladested. Museumsforlaget/
Follo museum, MiA.
Artikler i årbøker
•• Berg, Thomas Støvind: «Gjenstand ved Fetsund
lenser: Regnemaskin». I Årringen, lokalhistorisk
tidsskrift (årgang 18) (red. T. S. Berg).
•• Hegnar von Ubisch, Fredrikke: «Forfatterinnen
Nini Roll Anker på Lillehaugen». I Vollen historielags årbok 2016.
•• Starholm, Trude: «Kjempespringfrø – en trussel
mot lokal flora». I Årringen, lokalhistorisk tidsskrift
(årgang 18) (red. T. S. Berg).
•• Bodahl, Hege: Akershusbunaden og Ski-kvinnen
Lina Gjelsvik. I Follominne.

Vitenskapelig ansatte i MiA har produsert en rekke
artikler i ulike periodika, tidsskrifter og andre utgivelser. De har presentert sine resultater av arbeider
innenfor det brede feltet MiA dekker geografisk og
tematisk.

Utstillingskataloger
•• Avistegnernes hus: Womens rights. Eget forlag.
•• Linde, Kirsten (red.): #Søtt. MiAs eget forlag.
•• Asker museum: Hurra for brukskeramikken. Ut av
skapet opp på bordet. Eget forlag.
•• Hesthaug, Mindor (red.): Skolen som forsvant og
orgelet som ble igjen. Eget forlag.

Temahefter og bøker
•• Anderson, Berit og Mari Marstein (red.): MiAs
hager. Museumshager i Akershus. MiAs eget
forlag. Artikler:
·· Marstein, Mari: «Museumshager – om

Medlemsblad
•• «Streken», medlemsblad for venneforeningen til
Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus. Ett nummer
i 2016.
•• Medlems- og informasjonsbladet
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Hjemmebesøk hos givere til fotominnebok i Gjerdrum. Foto: Liv-Heidi Frosterud Solem/MiA.

Innsamlet foto fra Gjerdrum. Foto: Arvid Smedstad.
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«Lommedalsbanen» er utgitt to ganger.
Artikler i tidsskrifter og magasiner
•• Bakk, Thore: «Axel Paulsen». I Aftenposten
Historie.
•• Linde Kirsten: «Mange konflikter med lykkelig
slutt. Fra Huseby gård til Skedsmo bygdemuseum». I Fortidsvern nr. 4, s. 46-51.
•• Schäffer, Anne. «Tegninger til hjerte og hode».
Kronikk om avistegning i Akershus Amtstidende,
16. desember 2016.
•• Wessel, Margret Lie: Akershus har fått bygningsvernsenter. I Fremtid for fortid.
•• Wessel, Margret Lie og Vegard Røhme: Stor aktivitet i Akershus bygningsvernsenter. Dilemmaer. I
Fremtid for fortid.
•• Wessel, Margret Lie og Per-Willy Færgestad:
Storgata 10 i Drøbak. Bygningsarkeologisk
undersøkelse etter brann 8. november 2015.
En gjennomgang av husets konstruksjon og
fasadeuttrykk i forskjellige stilperioder. I Fremtid
for Fortid.
•• Wessel, Margret Lie: Akershus har fått sitt eget
bygningsvernsenter! Et vellykket prosjekt får
videre drift! I Norske Hjem.
Artikkel i akademisk tidsskrift
•• Lillebø, Kjersti og Linde, Kirsten: «Visitor Photography and Museums Marketing». I Sylianou-Lambert, Theopisti (red.): Museums and Visitor
Photography. Redefining the Visitor Experience.
Museums Etc. Edingburgh & Boston. S. 269-297.

Innsamling og dokumentasjon
Asker museums dokumentasjons- og
innsamlingsarbeider
I forbindelse med restaureringen av skaporgelet
(beskrives under forvaltning og Askers egen side),
måtte det gjennomføres dokumentasjonsarbeid.
Utstillingen om brukskeramikk ga oss ny viten rundt
utviklingen av norsk brukskeramikk fra rundt 1900
til 2016. Artikkelen om Asker seminar, Norges første
lærerskole, var bygget på en dokumentasjonsprosess. Det er også jobbet med å dokumentere
historien til de staudene som står i hagen på
museet.
Utstillingen «Fattig i Skedsmo rundt 1900»
Under arbeidet med utstillingen var avdelingsleder
i kommunearkivet og leste i fattigvesenets protokoller, samt undersøkte folketellinger og kirkebøker
for å finne ut hvordan livet til enkelte av de fattige
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hadde artet seg.
Follo museum
Forskning og dokumentasjon foregår til en
viss grad kontinuerlig i tilknytning til museets
samlinger, selv om det ikke er større pågående
forskningsprosjekter:
•• Funn av nytt matereiale ved Roald Amundsens
hjem har ledet til samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Frammuseet, Maritimt museum m.fl.
Forskning på det nye materialet er en del av
samarbeidet.
•• Jonas Nordby ble invitert til å holde foredrag
under konferansen Epigraphics in an Intermedial
Context, Universitetet i Oslo 16.-18. november.
Innlegget hadde tittelen «Demanding Cryptic
Runes», og medførte grunnforskning på området
epigrafikk og historisk kryptografi.
•• Ifm. avdekking av flere runeinnskrifter på Urnes
stavkirke reiste Nordby til Urnes for å undersøke
disse. I den forbindelsen ble en tidligere ukjent
runeinnskrift registrert og tolket.
•• Nordby jobber i en forskningsgruppe som står
for utgivelsen av runeinnskriftene på Isle of Man.
Dette forskningarbeidet gjøres hovedsakelig på
fritiden.
•• Samtidsdokumentasjon – Thore Bakk har aktivt
reist rundt for å fotografere steder knyttet til
Follo museums samlinger samt områder der det
er planlagt utbygging og større endringer.
•• Fotodokumentasjon av egne bygninger, uteområder og inventar.
•• Fotodokumentasjon av museumsgjenstander for
registrering i Primus.
Innsamling til fotominnebok i Gjerdrum
Det er gjort et målrettet innsamlingsarbeid i
Gjerdrum kommune. Utgangspunktet for innsamlingen var å lage en fotominnebok som vil være et
hjelpemiddel i samtale med eldre/demente og pårørende. Det ble delt ut løpesedler over store deler
av kommunen, og lokalavisa skrev artikkel. Det ble
gjennomført ti hjemmebesøk hos givere. Prosjektet
fortsetter utover 2017, og det gir gode erfaringer i
målrettet innsamlingsarbeidet. Gjerdrum kommune
støttet utgivelsen til trykking av hefte. Arbeidet har
samtidig gitt en tilvekst til MiAs fotoarkiv og fyller
et tomrom i databasen. Prosjektetleder er Liv-Heidi
Solem Frosterud. Prosjektet er en videreføring av
fotoavdelingens arbeid med et hefte for Åråsveien
dagsenter i 2015. Også dette heftet brukes i
forbindelse med samtaler med demente, og fikk
svært god mottagelse. Slike fotominnebøker er et
satsingsområde for MiA.

Materiale fra Roald Amundsens hjem. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Dokumentasjon Sandmo
Museumstjenesten er involvert i utvikling og videre
bruk av eiendommen Sandmo på Aurskog-Høland
bygdetun. Eiendommen består av 5 bygninger
og et hageanlegg. Museumstjenestens arbeid
konsentrerer seg om hovedhuset og hageanlegget,
og det er i 2016 foregått et registreringsprosjekt
i hovedbygningen. Avdelingsleder Eirik Kristoffersen har sammen med Kirsten Linde, Petter
Tønder Jakobsen og Berit Anderson registrert
og utarbeidet beskrivelser av rom, møbler og
gjenstander. Gruppen vil komme med en rapport
fra arbeidet på nyåret 2017. Det legges ut ukentlige
facebook-oppdateringer om Sandmo. Prosjektet
er blitt presentert ved konferansen «Mangfoldige
museumspraksiser» (se formidling).
Prosjektet «Oversikt over nasjonal fløting»
Prosjektet med å skaffe en oversikt over fløtinga
i Norge ble innledet. Målet er å få en oversikt
over den nasjonale fløtingsvirksomheten og
dokumentasjonen av denne, samt hva som finnes
av fløtingsrelaterte arkiver, hvor dette finnes og
tilstanden på det.
Kunnskapen skal bidra i arbeidet med å lage
utstillinger om den nasjonale fløtingsvirksomheten;
etablere en utvidet forsknings- og innsamlingsplan
knyttet til den nasjonale fløtingshistorien; samt
vurdere og evt. gjennomføre inntak av viktige,
uadministrerte og eventuelt utsatte fløtingsarkiver
i vårt arkiv.

Næringshistoria i Fet
I 2016 skrev Konservator NMF Thomas Støvind
Berg en større artikkel til Årbok for Romerike historielag. Etter planen skulle årboka blitt publisert ved
utgangen av 2016, men er utsatt til nyåret 2017.
Artikkelen trekker blant annet opp flere sentrale
spørsmål knyttet opp mot næringshistorien i Fet i
årene fra ca. 1860.
Prosjekt Fremmede planter
Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Oslo
og Akershus er gjennomført som planlagt i
2016. Fokuset har vært å bekjempe de siste
delpopulasjonene av den svartelista plantearten
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Feiring jernverks venner
Feiring jernverks venner har tømt og undersøkt
en ny synk, som viste seg å være noe mindre enn
antatt. Hensikten med å tømme synkene for vann
er å måle hvor mye masse som er tatt ut av gruven,
og undersøke om det kan ligge gamle redskaper
o.l. igjen der nede. MiAs fotograf Øivind Möller
Bakken var med for å fotodokumentere gruva.
Målet er å tegne et fullstendig kart over gruven og
dens omfang. I tillegg har Feiring jernverks venner
hatt besøk av Hans Olav Larsen fra den geologiske
forening i Telemark for å undersøke grunnmurer i
gruveområdet for å finne ut hva disse har vært for
noe. Undersøkelsene ga dessverre ikke noen svar.
Anna Monrads fortellinger
Den generøse støtten fra Akershus kulturvernråd
har gitt vind i seilene til bokprosjektet. Astrid
Skedsmo holder fram med den skriftlige bearbeidelsen slik at resultatet blir et så konsekvent
skriftlig uttrykk som mulig, samtidig som dialekten
bevares. Astrid har høsten 2016 vært på besøk på
Telemark museum for å studere originalene av Anna
Monrads nedtegnelser. Boken utgis i 2017.
Anna Monrad med et av sine barn. Foto: Privat.

Prosjektgruppen har hatt møte med Norsk skogmuseum om prosjekter de har gjennomført og dokumentasjon. Det er opprettet et fagbiblioteksystem
og innsamling av faglitteratur har begynt. Ansvar
for oppfølging av de spesifikke fløtingsregionene er
fordelt på prosjektdeltakerne.

kjempespringfrø på Øya på grensen til Nordre
Øyeren naturreservat. Arbeidet gjøres primært for
å hindre spredning av arten ut i naturreservatet og
etter flere års bekjempning ser det nå ut til å lykkes.
Prosjektet vil videreføres i 2017 med et redusert
omfang og prosjektet er oppsummert i en artikkel i
Årringen i 2016.

Åpning av utstillingen #Søtt på Museumsfabrikken. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Formidling
De utallige arrangementene og åpningsdagene i
alle MiAs museer, kompetansesentre og besøksstedene kan ikke la seg gjengi i en årsrapport.
Beskrivelsen som kommer her gir hovedpoenger
og glimt. Formidling er noe av det MiAs ansatte og
frivillige bruker mest ressurser på. Og ikke minst
holdes det mange foredrag av MiAs ansatte (se
under forskning), lages nye utstillinger og ulike
seminarer som publikum kan få med seg både på
dag-, kveldstid og i helgene.
Det skjer mye viktig formidling på ulike sosiale
medier, som Facebook og Instagram. Slik når vi
målgrupper og interesserte med nyheter, arrangementsopplegg og ikke minst små vignetter om
avdelingene eller gjenstander.
Vi har valgt å ikke ramse opp alle arrangementer og
formidlingsopplegg i årsrapporten. For mer info, se
enkeltavdelingenes nettsider for alle tilbud som har
vært gitt til skoler og barnehager gjennom året.
Foredrag
MiAs ansatte har holdt mellom 60-70 foredrag i
2016.
Museumsfabrikken
Ligger fysisk i administrasjonsbygget på Strømmen,
og er underlagt Kommunikasjonsavdelingen.
Målet er på sikt å bli en utviklingshub for hele MiA.
Museumsfabrikken skal være en utviklingsfabrikk
for utprøving og produksjon av nye formidlingsteknikker og –opplegg. I tillegg til de faste
formidlingsoppleggene Jul for begynnere og 17. mai
for begynnere har vi i år produsert nye opplegg for
Den kulturelle skolesekken, og inngått nye, lovende
samarbeid for 2017.
Produksjon av utstillinger
Fotoavdelingen er sentral i produksjonen av
utstillinger i MiA. Avdelingen har vært involvert
i tilsammen 14 utstillinger for flere av museets
avdelinger. Tematikken spenner fra helse og
hygiene til instrumenter og kystkultur, polarhistorie
– kort sagt de fleste temaene MiA tar opp. Eksempler på bidrag er fotografering, bilder fra bildearkivet, layout, design og produksjon (opptrykk).
Enkelte utstillinger lages eksternt (spesielle
klimatiske utfordringer).
Deltagelse på Nordisk seminar om digitale
samlinger og museenes samlingsarbeid
Seminaret har vært viktig for å få økt forståelse av
mulighetene for hvordan presentere samlingene
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digitalt under implementeringen av nettsidene
våre, og i sosiale medier. Dette har resultert
blant annet i at samlingsforvaltningsforum
er koblet tettere på når vi lager nettsaker fra
museumsverden.
Den hemmelige hagen
Hvis du lurte på hvor den ligger, så er det på
Linderud gård! Skoleopplegget «Den hemmelige
hagen» ble utviklet i 2016, og gjennomført for
første gang 14. og 16. september.
«Skolebarn møter gardsfolk» på
Gamle Hvam museum
Den årlige «skoleuka» ble arrangert for 30. gang, og
855 elever og lærere deltok. Målet er å levendegjøre deler av det gamle arbeidslivet slik det
foregikk rundt om på gårdene for to–tre generasjoner siden. Elevene får selv anledning til å prøve
seg på noen av arbeidsprosessene, slik som å bære
vann, vaske klær, separere melk, kinne smør, barke
tømmer, sage ved, høvle og spikre. Ved andre
aktiviteter er de tilskuere, som hos repslagerne som
lager reip på gamlemåten, og hos smeden som
former glødende jern om til kroker og kramper. Det
er et ressurskrevende arrangement der et tredvetalls medlemmer av venneforeningen og andre
frivillige stiller opp som aktører. Tilbakemeldinger
fra elever og lærere forteller oss at «Skolebarn
møter gardsfolk» er et verdifullt pedagogisk tilbud
for fjerdeklassingene. Dette tiltaket anses som det
aller viktigste bidraget fra venneforeningens side.
Fuglesekken og natursti på
Besøkssenter våtmark
Utover arrangementene har Besøkssenter
våtmark tilbudt en ny familieaktivitet og natursti
til de besøkende hver måned. Det har også vært
utlån av Fuglesekken, kikkerter, fiskestenger og
insektfangstutstyr.
En kalkdag for alle elever på 8. trinn
i Asker og Bærum
Kalkprosjekter spenner over 24 dager vår og høst,
og alle på 8. trinn i Asker og Bærum har benyttet
seg av tilbudet. Totalt har 2386 elever deltatt på
kalkprosjektet. For å gjennomføre kalkdagene
samarbeider Asker Museum blant annet med
Takeda, en stor bedrift i Asker som lager kalktabletter, Miljøkalk i Bærum, en murer og en geolog.
«Vi lever av jorda» på Lørenskog bygdemuseum
I mai åpnet museet opp dørene for kommunens
6.-klassinger. De ble invitert til å være med på det

Førjulsdagen på Follo museum. Foto: Thore Bakk/MiA.
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2,5-timers lange undervisningsopplegget «Vi lever
av jorda». Elevene ble sendt gjennom 6 poster med
temaene smørkinning, så et reddikfrø, ull, gamle
redskaper, verdens frukt og grønnsaker og steking
av lomper. Mat, lokalhistorie og globalisering var
hovedtemaet for opplegget og de lokale lagene
Lørenskog Husflidslag, Lørenskog Hagelag og
Lørenskog Historielag stilte opp mannsterke
og bidro til en uke med mye moro og læring.
Opplegget ble godt mottatt av både elever, lærere
og de frivillige. Museet er svært fornøyd med at vi
kan tilby et slikt opplegg og vil videreføre dette til
neste år.
«Skudd i mørke» utstilling og DKS-opplegg
«Skudd i mørket – hva skjedde i Trandumskogen?»
er et DKS-opplegg hvor elevene fikk reflektere
over valgets kval og fikk omvisning i Trandumskogen. De lærte om hverdagslivet under andre
verdenskrig, russiske krigsfanger i Ullensaker, om
det som skjedde i Trandumskogen og historiene til
menneskene som ble henrettet. Elevene fikk også
en fotooppgave ved skytebanen. 440 elever og 21
lærere deltok i undervisningsopplegget. I Aftenpostens magasin Historie for oktober 2016 er det en
lang artikkel basert på selve utstillingen «Skudd i
mørket».
Industrihistorieuka på Strømmen
I år lagde vi et helt nytt pilotprosjekt på industrihistorieopplegget, og gjennomførte likevel det
med 700 elever! Strømmens industrihistorie ble
også i 2016 tilbudt alle 8. klassingene i Skedsmo
kommune. Opplegget ble som tidligere år gjennomført i samarbeid med Sagelvas Venner hvor
de forklarte og viste spor av tidligere industri og
tilhørende infrastruktur, og ble avsluttet med
omvisning og demonstrasjon av oppgangssaga og
mølla i Sagdalen. Vår nyansatte museumslektor
rakk å utvikle et spennende, mer dynamisk
undervisningsopplegg som krever en god del av
deltagerne i form av aktiviteter og bevegelse. Våre
formidlere gikk dessuten både inn i ulike roller og
brukte ulike, nye formidlingsteknikker. Elevene
skulle i år ikke inn på museet vårt, men ble heller
nede ved elva hele dagen. Her fikk de blant annet
bli kjent med ulike tidsriktige karakterer, prøve ut
ulike verktøy, og de de fikk bryne seg på å lage en
utendørs tidslinje over industrihistorien. Vi fikk inn
450 elevevalueringer etterpå med gode skussmål.
Urskog-Hølandsbanen
Gode samarbeidspartnere har bidratt til å vise oss
frem på en rekke spennende arenaer:
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•• Erik Rundgren vant konkurranse i magasinet Foto
med bilde fra Urskog-Hølandsbanen.
•• Øystein Johnsen vant konkurranse i magasinet
Fotografi med bilde fra Urskog-Hølandsbanen.
•• Øystein Johnsen nådde adskillige tusen med fotoutstilling med bilder fra Urskog-Hølandsbanen på
Strømmen Storsenter.
•• Øystein Johnsen stilte ut bilder fra Urskog-Hølandsbanen i Louvre, Paris, 8.-11. desember.
•• Skuespillet «Da verden kom på skinner» på
Lillestrøm kultursenter solgte ca. 3000 billetter.
•• «Tertitt-visa» sang og video av Ole Martin Koldbjørnshus, Berit Schippers og Øystein Johnsen
fikk 25.000 visninger på Facebook.

Utstillinger
Avistegnernes hus
•• «Womens Rights», åpningsforedrag ved Nina
Strøm (Norad), Gunhild Ørstadvik (Fokuskvinner).
Siri Dokken (Dagsavisen).
•• «Pushwagner i Drøbak», åpning ved Tommy Sørbø
og musikk ved Drøbak Cabinorkester.
•• «Dyrisk», åpning ved Lars Elton.
•• «Tre bildebokskapere», åpning ved Anne Schäffer.
•• Irene Myrbostad: «Bærbar kunst», åpning ved
Fleur Brofoss Asmussen, Cesilie Tanderø.
•• «Avistegnernes årskavalkade», åpning ved Helge
Simonsen.
#Søtt på Museumsfabrikken
Hvert år har vi et undervisningsopplegg der
MiAs fotoavdeling og Museumstjenesten har en
workshop for elever ved Medier og kommunikasjon på Lillestrøm vgs. Elevene får opplæring i
fotoarbeidet i museet. Opplegget resulterte i
2016 i utstillingen #Søtt på Museumsfabrikken på
Strømmen. Se egen utstillingskatalog.
Eidsvoll Museum
Utstillingen «Helse og hygiene» i landhandleriet på
Eidsvoll bygdetun.
På Okkupasjonsmuseet var det en utstilling med
tegninger av Åge Hervik Jørgensen. Okkupasjonsmuseets hovedutstilling er igjen komplett
etter at vi har fått låne en plombert MG34 fra
Forsvarsmuseet.
Fetsund Lenser
Fornyelse av utstillingene «Fet: Et bygdesamfunn i
endring» og «Fet: Den mangfoldige bygda i Trådbua.
Ferdigstillelse av utstilling ved jernbanevognen/

Foto: Tom Jøran Bauer/MiA.
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sidesporet på Viubanen. I en av hvilebrakkene var
det en temporær kunst- og salgsutstilling av Astrid
Lind: «Skjønnhet og elde».
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Den faste utstillingen på besøkssenteret har fått:
•• En ny insektkasse med ulike insekter og sommerfugler er montert i utstillingsbord.
•• Fornyede deler i utstillingen «Bare røre ikke se».
•• Nye brikker til utstillingen «Småkryp» er laget.
•• En ny info-tavle for Nordre Øyeren Fuglestasjon er
hengt opp.
•• Kreditteringslapper for alle kunstnere, taxidermister og gavebidragsytere er satt opp i
utstillingene.
•• Nye fisker og planter til akvariene er satt inn.
•• Nye plastplater med fiskearter er laget til akvariet.
•• En ny film om flaggermus er innkjøpt til Beverhula
kino.
Berøringsskjerm med
Ramsarområdene i Norge
Det store arbeidet med å oppgradere en berøringsskjerm besøkssenteret, som nå også viser alle nye
Ramsarområder i Norge tilkommet etter 2013, ble
avsluttet i oktober. Ramsar-konvensjonen ivaretar
verdens våtmarker som leveområde for fugler,
gjennom vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk. Løsningen inneholder nå 906 ulike bilder
av 118 enkeltramsarlokaliteter, 422 kart, tekster og
fakta. Innholdet i løsningen skal nå publiseres på
Miljødirektoratets nettsider og gis til inntil ni andre
autoriserte besøkssentre i Norge. På denne måten
blir kunnskap om våre mest verdifulle våtmarker –
ramsarområdene – tilgjengelig for mange.
Året gjennom i deltaet
Det er lagt ned et betydelig arbeid i en ny interaktiv
utstillingsdel til den faste utstillingen til besøkssenteret. Det gjenstår fortsatt noe før alt er klart, men
det er forventet at den nye utstillingsmodulen vil
være klar tidlig neste år. I tillegg hadde vi utstilling
om sommerfugler fra april og ut året, og temporærutstillingene «Livet i korallrevene», «Sommerfugler»,
«Raviner», «Helt på bærtur!», «Myr – hva gir du
meg?», samt «Restaurering av anlegget». Og så
hadde vi korallmagnetfisker i fiskedammen i januar.
Follo museum
•• Under fremmed åk! Plakatutstilling i Badeparken
i Drøbak. Samarbeid med Frogn kommune og
Frogn historielag.
•• Utstillingen «Livet på gården» i stabburet
fra Seiersten ble ferdigstilt og åpnet 1. juni.
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Utstillingen består av tablåer som viser aktivitetene ved en gård i Follo før motoriseringen tok til
på alvor. Den fyller annen etasje i stabburet og er
produsert i samarbeid med Team Slottekollen.
•• Son kystkultursenters utstilling «Da krigen kom
til Son.»
Fotografier fra tun og hage
Mari Marstein stilte ut 25 fotografier fra Gamle
Hvams tun og hage i Grønnsalen i Gulbygningen.
Kopiene var produsert av MiAs fotoavdeling.
Yrkestorg og formidling av håndverksfag
Yrkestorget er for elever i 9. og 10. klassetrinn.
Kulturringen lagde også en utstilling på HIOA med
formidling av håndverksfag.
Stein skole
Keramikkutstilling av Kari Brovold Hagen.
Fotoutstilling av Birger Areklett.
Tekstilutstilling av Inger Flatby Tinn.
Skedsmo bygdemuseum
«Fattig i Skedsmo for hundre år siden».
Asker museum
I Asker er det en stor produksjon av utstillinger
hvert år. I 2016 var det følgende nye utstillinger:
•• Hurra for brukskeramikken! Ut av skapet – opp
på bordet!.
•• Fargeglad, utstilling med arbeider av Eva
von Hanno.
•• Vestmarka malt i tjære av Yngvar Moi.
•• Torstein Torsteinson. Malerier.
•• Fra kulokk til orgelbrus. Om musikkinstrumenter.
Oslofjordmuseet
Fra 2014 har vi hatt utstillingen «Øyene i
Vestfjorden», fra 2015 har vi hatt utstillingen
«Andungen 70 år».
13. og 14. februar hadde vi modellbåtutstilling med
ca. 350 besøkende. Privatpersoner hadde med seg
sine egne modellbåter, og det ble registrert over
120 båter av forskjellige typer. Enkelte av modellbåtene ble også testet i bassenget.
9.–13. mars var Oslofjordmuseet representert på
Sjøen for alle med to stands. På den ene standen
hadde vi rekonstruert en salgsutstillling for Hero
Marin fr1 1965, som vi senere bygde opp på museet.
11. september – 8. desember hadde vi en fotoutstilling i auditoriet, i forbindelse med 100-års jubileum
for Vollen Vel.

2. desember innviet vi en utstilling med styrehuset
til reketråleren Heilo i kafeen. Styrehuseet er
rekonstruert av elever på Sjøskolen.
Ullensaker Museum
Utstillingen «Forelsket og foraktet. Norske kvinner
– tyske soldater» var ny av året, og er en vandreutstilling fra Oslo Museum.

Mangfold i MiA
Målet er at museene våre skal være tilgjengelig for
alle, og det er mange måter MiA gjør seg relevant
på i så måte. Heller enn å tenke at alle tilbud skal
passe til alle, er vi opptatt av å tilby både brede og
smale arrangementer og formidlingsopplegg. Vi
stiller også uteområder og fasiliteter til disposisjon,
og har tilpassede tilbud for besøkende med ulike
bakgrunner og behov.
Museumstjenesten samarbeider med Kommunikasjonsavdelingen om å ha et kontaktnett til
flerkulturelle miljøer på Nedre Romerike. MiA er
deltaker i Skedsmo Dialog som er et flerkulturelt
kvinneforum med deltakere fra kvinneforeninger i
Skedsmo kommune.
Fetsund lenser har i sesongen 2016 hatt og har
fortsatt deltidsansatte med flerkulturell bakgrunn.
En stor gruppe elever fra Voksenopplæringen i
Skedsmo har hatt en dag på Fetsund lenser med
befaring og orienteringer ved hjelp av to av de
ansatte på lensene.
Follo museum har samarbeid med frivillighetssentralen i Frogn kommune om å være en møteplass for
asylsøkere og andre. Lekeplassen og Jo-Bu-tunet er
fast oppholdssted én dag i uken for Ullerud barnehage og hver onsdag hele året for 12 elever med
psykiske og fysiske utfordringer ved «Regnbuen»,
Drøbak skole.
Én gruppe fra Nes sykehjem besøkte Stein skole
i forbindelse med museumstilbudet «Møte med
minner», som er spesielt tilrettelagt for demente.
Et mål for samarbeidsprosjektet ByDyrk-uken i
Bjerke bydel, hvor mange aktiviteter finner sted på
Linderud gård, er å imøtekomme innvandrermiljøene i bydelen. På markedsplassen 10. september
hadde vi flere boder som tilbød mat og kaker fra
ulike land, og en av aktivitetene for barn og unge
var hennamaling.

Halloween på Linderud gård er et arrangement
som er attraktivt for alle deler av befolkningen i
Groruddalen og Oslo, og er et svært inkluderende
i sin form takket være et godt samarbeid med
bydelen.
Eventyrlig – eventyrstunder for fremmedspråklige i
Voksenopplæringen.
Gjennom barnehagekjøringen har vi reisende av
ulike bakgrunner representert i barnehagene i Osloog Akershusregionen.
Arrangementet «Skeivt tog» i forbindelse med
Oslo Pride skaffet oss stor oppmerksomhet og
artikkel i nettmagasinet Gaysir.
På lørdager arrangerer vi «suppestasjon» i
samarbeid med Sørum frivillighetssentral. Her har
det vært et mål å invitere til flerkulturelle møter
over tradisjonelle supper fra forskjellige kanter
av verden. Videre har vi vært vertskap for 25
«Lyttevenner» som jobber frivillig for å øke leselyst
for barn og unge, samt fotballkafé for flyktninger
gjennom Sørum frivillighetssentral.
Asker museum er mentor for en eritreisk kvinne
som får praksis på museet og lærer seg norsk. Vi
samarbeider med asylmottaket på Hvalstad og
Dikemark gjennom å tilby oppgaver for å gi en
bedre hverdag, med Friundervisningen i forbindelse
med norskopplæringskurs. Invitasjon og program
under kulturfestivalen på Asker museum var på
polsk, engelsk og norsk.
Avistegneres hus tok et internasjonalt perspektiv
i vandreutstillingen «Womens Rights» (2016), og
invitasjonene ble også sendt ut internasjonalt.
Kontakt med fribytegnere i Drøbak er viktig.
Kommunikasjonsavdelingens «begynner-opplegg» har som formål å gi kjennskap til hvordan og
hvorfor man feirer spesielle dager i året. «17-mai for
begynnere» og «Jul for begynnere» har i flere år vært
et populært flerkulturelt undervisningsopplegg
for språkskolene på Nedre Romerike og har stor
overføringsverdi.
Kommunikasjonsleder og en konservator er med i
Museumsforbundets Mangfoldsnettverk som
per nå ledes av Oslo museum. De har også deltatt
på et todagers kurs i Flerkulturell dialogmetodikk i
regi av Nansenskolen og Skedsmo dialogforum for å
øke den flerkulturelle kompetansen i museet.
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Sosiale medier
Kommunikasjonsavdelingen har i 2016 økt
satsingen og utviklet sin sosiale medie-strategi. Det
har vist seg svært vellykket, med stor respons på
enkelte avdelinger spesielt, og økt deltakelse fra
målgruppene.
Facebook: Dette året har vi hatt en klar satsning
på arbeidet med å lage nye nettsider. Vi har også
jobbet videre med våre kanaler via sosiale medier
med tanke på markedsføring og omdømmebygging: Vi har gjennom strategisk arbeid løftet
markedsføringen av museene via nettsider og
spesielt Facebook: vi har mange flere følgere og
mye mer aktivitet enn tidligere. Avdelingen har
brukt Facebook aktivt for å nå ut med informasjon i
forkant og etterkant av utstillinger, arrangementer
og aktiviteter til et bredt publikum. Vi har publisert
«behind the scenes»- saker for å skape interesse og
forståelse for museumsarbeid.
Bildebaserte Instagram har vi bygget opp blant
annet for å nå unge brukere, men også fordi
bildeformatet passer godt med museal formidling.
Generelt er det viktig å være interaktive, ha
kontakt med brukere og formidle gjennom disse
sosiale kanalene. Her får vi relativt god respons, og
merker at interessen er stigende. Her har vi også
veiledet og fått opprettet flere avdelingsspesifikke
instagramkontoer.
Årets Facebook-erfaringer kan kanskje oppsummeres med at videoer oppnår mange treff og at
nakenhet er populært.
Samlingsforvaltningsforum har i 2016 hatt fokus
på å få spredt informasjon om samlingene på
sosiale medier og nett. Ideen er at alle som deltok i
samlingsforvaltningsforum skulle skrive tekster eller
ha ansvar for å få inn tekster fra sin avdeling slik at
man kunne publisere en ny sak hver måned. Det ble
satt i gang flere ulike tiltak som har vært fulgt opp
med mer eller mindre hell. Det ble startet opp en
Instagramkonto og det ble lagt ut mer informasjon
på Facebooksiden til MiA. Dette må følges opp
ytterligere, men en del spennende artikler ble
presentert. Det har også vært skrevet om en rekke
temaer publisert på MiAs nye nettsider.
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Pressedekning
•• 4000 holdeplasser (bok fra Ruter)
•• Aftenposten
•• Aftenposten Historie
•• Akershus Amtstidende
•• Akers Avis
•• Askeravisen
•• Askerposten
•• Budstikka
•• Bygg og Bevar
•• Det skjer i Lørenskog
•• Eidsvoll Ullensaker blad
•• Familien
•• Fortidsvern
•• Foto (magasin)
•• foto.no
•• fotografi.no
•• Fotografi (magasin)
•• Fremtid for fortiden
•• Fædrelandsvennen
•• Gaysir
•• Glåmdalen
•• Hjemmet
•• Indre Akershus Blad
•• Moss Avis
•• Museumsnytt
•• Norsk motorveteran
•• Norwegian Street Rod Magazine
•• NRK Alltid nyheter
•• NRK Østlandssendingen
•• NRK 1
•• På skinner
•• Raumnes
•• Romerikes Blad
•• Romeriksposten
•• riksantikvaren.no
•• rebeccaeugenie.blogg.no (blogg)
•• rallyruth.com (blogg)
•• Rogalands avis
•• Le Salon des Beaux Arts. Salles du Carrousel du
Louvre, 2016 (utstillingsbok)
•• SJK Postvagnen
•• Strømmen Velnytt
•• Svalbardposten
•• Stavanger Aftenblad
•• Vestby avis
•• VG
•• YRKE (magasin)
•• Østlandets blad

Årets Halloweenfeiring på Linderud gård. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Oslos ordfører Marianne Borgen feirer Halloween på Linderud gård. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.
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Del 2

Avdelingene
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Kommunikasjonsleder Kjersti Lillebø lanserer den nye
profilen. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Sidsel Levin åpnet foredragsrekken Kunnskap og kaffe.
Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Kommunikasjonsavdelingen
med Museumsfabrikken
•
•
•
•

Antall besøkende: Museumsfabrikken: 2 345
Antall besøksdager: Museumsfabrikken: 66
Antall årsverk: 4
Sum driftsinntekter: kr. 3 565 753
Salg av varer og tjenester: kr. 1 805
Billettinntekter: kr. 5 455
Guiding/kurs/foredrag: kr. 56 493
Tilskudd og gaver: kr. 3 502 000

Året 2016 har stått i fornyingens og implementeringens tegn. Arbeidet er sterkt preget av tre
store prosjekter avdelingen har ledet over flere
år og som ble ferdigstilt i år. Dette er store felles
satsinger for hele organisasjonen, og målene har
vært 1) et samlende, nytt navn, 2) ny visuell profil,
samt 3) å utvikle og implementere nye nettsider.
Det har vært viktig å tydeliggjøre museets visjon og
verdier. I tillegg har avdelingen jobbet kontinuerlig
med daglig kommunikasjonsbistand internt og
eksternt; med nyhetsbrev, pressemeldinger,
sosiale medier, nettverksbygging og aktivitets- og
arrangementsplanlegging.
Nytt navn – og Team MiA
I første kvartal ble Akershusmuseet til
MiA – Museene i Akershus. Det var viktig for oss å
skape en felles «boost» ved å lansere nye nettsider
sammen med det nye navnet og profilen, og at
vi var ute i god tid med etableringen til hovedsesongen. Arbeidet med de tre prosjektene ble ledet
av MiAs kommunikasjonsleder og gjennomført i
samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo.
Nye nettsider
Parallelt har avdelingen ledet arbeidet i MiA med

felles webløsning, Museum24, i samarbeid med
MiST, Anno, Norsk Folkemuseum og MuseumsIT.
Totalt har vi, i samarbeid med avdelingene, utviklet
og laget innhold til nye hjemmesider for alle
avdelinger, samt en overordnet MiA-side.
Ny visuell profil
På lanseringsdagen kunne vi heise MiA-flaggene
på Strømmen. Nye skilter var på plass, de første
brosjyrene var klare den 15. april. Alle avdelinger
hadde fått minimum en landingsside på mia.no,
som var målet. Til tross for en heseblesende
innspurt med lange dager og stor innsats på tvers
av hele organisasjonen, klarte vi målet.
Museumsfabrikken
Museumsfabrikken holder til på Strømmen og tilbyr
undervisningsopplegg, workshops og ulike arrangementer gjennom hele året. Temaene er Strømmens
historie, industrihistorie og kulturelt mangfold.
Målgrupper er skoleelever, Voksenopplæringens
introduksjonsklasser, og seniortilbud. Det meste
av formidlingen er gratis- og lavterskeltilbud til
lokalbefolkningen. I år har vi utviklet flere nye
formidlingsopplegg på bestilling fra kommune, fylke
og enkeltavdelinger, og utvidet vårt reportoar innen
Den kulturelle skolesekken og Spaserstokk-tilbudet
lokalt. Spesielt er vår nye foredragsrekke Kunnskap
og kaffe blitt populær i lokalmiljøet. Sidsel Levin
åpnet foredragsrekken og løftet med utgangspunkt
i Strømmens lokalhistorie, vår nære krigshistorie
fram i lyset. Vår nyutviklede skoleturne «Et bedre
liv» har også vært en spennende nyvinning.
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Dokumentasjonsprosjektet «Bensinstasjoner i Akershus».
Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Konservatorer i aksjon. Foto: Kristine Draugedalen/MiA.

Museumstjenesten
• Antall årsverk: 10,5
• Sum driftsinntekter: kr. 10 936 498
Salg av varer og tjenester: kr. 104 468
Leieinntekter: kr. 67 500
Tilskudd og gaver: kr. 10 791 530
Kjerneoppgaver i fokus
Dokumentasjon, forskning, bevaring og forvaltning
har stått i fokus i 2016 både gjennom oppgaver i
eget hus og for andre avdelinger. Museumstjenesten
har vært motor i utviklingen av Grinimuseet (nye
utstillinger, fornyet formidling og integrering i MiA).
Å etablere Akershus bygningsvernsenter som en
integrert del av MiA har også vært ressurskrevende.
Sikringsplan for MiA
Museumstjenesten har vært prosjektleder for MiAs
sikringsplan. I løpet av 2016 har vi fått registrert alle
bygningene, samarbeidet med Multiconsult AS som
gjennomførte oppgaven, og fått i hende en plan for
alle bygningene. Knappe frister til tross, planen ble
levert på tid og budsjett.
Innsamlingsplan for MiA
Museumstjenesten har ledet arbeidet med innsamlingsplan for MiA, for alle kildekategorier. Målet å få
kontroll over innsamling av nye gjenstander, samt
gode rutiner for prioritering og inntak. Strategisk
innsamling samt dokumentasjon av objekter og
prosessene de gjennomgår i museet er overordnede
mål. Det arbeides videre med planer og strategier
for den enkelte avdeling.
Urbaniseringsprosjektet
Urbanisering er et langsiktig satsingsområde for
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MiA. Museumstjenesten ved Konservatorforum
leder forskningsprosjektet, og fire konservatorer
har egne delprosjekter. Eksempel er dokumentasjonsprosjekt «Bensinstasjoner i Akershus», som
ble utført i år. Første fase er en artikkelsamling med
delprosjekter fra hele MiA, som er planlagt ferdig i
2017.
Fotomagasinet
Gode magasinforhold til fotosamlingene våre
har vært et behov over tid. Det klimakontrollerte
fotomagasinet er i løpet av året blitt utvidet til mer
enn dobbel kapasitet grunnet reorganisering og
rydding, samt installasjon av nye kompaktreoler.
Oppgraderingen er en del av satsingen på fotobevaringsarbeid i MiA.
Samlingsforvaltning
Museumstjenesten har gitt bevaringshjelp
til mange avdelinger, og har jobbet med å ta
igjen en del av registreringsetterslepet i egne
samlinger. I fellesmagasinet arbeides det
målrettet for å gi plass til objekter fra avdelingene. Museumstjenesten leder arbeidet med
Samlingsforvaltningsforum, som gjennomfører
innsatsuker og ulike forvaltningsoppgaver for
avdelingene.
Privatarkiv
I 2016 har aktiviteten innenfor sektoren vært
gledelig stor. En rekke arkiver er samlet inn, mange
er ordnet og registrert i ASTA. For mer om arbeidet
med privatarkiv, se forvaltning.

Laftekurs. Foto: Thore Bakk/MiA.

Gardlaus i Bærum. Foto: Edvard Undall/MiA.

Akershus bygningsvernsenter
• Antall årsverk: 2 (samt to innleide
konsulenter på timer)
• Antall kurs arrangert: 18
• Sum driftsinntekter: kr. 3 781 401
Salg av varer og tjenester: kr. 541 285
Guiding/kurs/foredrag: kr. 269 880
Tilskudd og gaver: kr. 2 970 236
De to prosjektene Riktig Restaurering Akershus og
Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger ble
i 2016 slått sammen til et nytt bygningsvernsenter
under MiA. Senteret skal bidra til bevaring, utvikling
og bærekraftig bruk av eldre bygningsmasse i
fylket. Viktige kjerneoppgaver er befaringer og
kurs til huseiere, kursrekker i tradisjonshåndverk,
byggeskikk og bygningsvern for håndverkere.
Rådgivning og kurs for huseiere
Nytt av året er at befaring og rådgivning om
istandsetting og ny bruk til huseiere skal omfatte
alle type bygninger, ikke bare landbruksbygninger.
Konsulentene våre har reist ut på befaring til over
50 huseiere i kommuner i Akershus. Vi har bidratt
i prosessen med ca. 21 søknader. Det er arrangert
tre vindusrestaureringskurs, ett kurs i muring, og
to kurs i tilskuddsordninger. Tilsammen ca. 100
huseiere har deltatt på kursene, som har hatt
venteliste.
Registreringer og tilstandsrapporter
Oppdrag omfatter bygningsregistrering i Frogn,
revisjon av SEFRAK og kulturminneregistrering
med rapporter for Drøbak Badepark. Etter brann
i Storgata 10 i Drøbak i november 2015 ble vi
hyret inn som konsulent ved demonteringen og

registreringsarbeidet. Antall tilstandsrapporter for
private huseiere og kommuner har også økt.
Kurs for håndverkere
Våren 2016 var siste halvår med tredagers kurs for
ti håndverkere på husmannsplassen «Gardlaus» i
Bærum. Ny kursrekke for håndverkere på Romerike
ble startet opp i september. Dette er et gratis
tilbud til 16 håndverkere gjennom ni samlinger. Vi
har holdt kursrekken «Fra skog til vegg – 2016» der
25 håndverkere deltok gjennom syv dager. 1–3.
april ble kurs i mur, puss og steinarbeider holdt
i Drøbak i samarbeid med fagskolen Innlandet.
Bygningsvernsenteret har bidratt som kursholdere
for enda sju kurs, bl.a i samarbeid med Buskerud
og Vest-Agder bygningsvernsenter, Mjøsmuseet og
Aust-Agder fylkeskommune og i Midt-Troms.
I 2016 har bygningsvernsenteret bidratt med fem
mann i en uke i EØS-prosjektet i Kuldiga i Latvia, og
vært partner og rådgiver ved restaureringen av det
gamle rådhuset i byen.
Foredrag og deltagelse på eksterne
kurs og i nettverk
Vi blir ofte brukt som foredragsholdere innen
bygningsvern og tradisjonshåndverk, og deltar
aktivt på håndverksdager, fagseminar, og
bygningsverndager. Vi har holdt 21 foredrag bl.a. for
Riksantikvar, EØS, Klima- og miljødepartementet,
Fortidsminneforeningen, venneforeninger og
historielag, kommuner og museer.
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Workshop hvor lærlingene kurset hverandre i ulike
håndverksteknikker. Foto: Thore Bakk/MiA.

Lærlingskolen. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Kulturringen
• Antall årsverk: 2 i administrasjonen
og 14,6 fra lærlinger
• Sum driftsinntekter: kr. 3 574 656
Guiding/kurs/foredrag: kr. 3 000
Tilskudd og gaver: kr. 3 571 656
Kulturringen bidrar til at de små tradisjonelle håndverksfagene blir videreført, og har i oppgave ta vare
på, verne og gjenreise håndverksfag som det ikke
lenger finnes tradisjonsbærere av. Små tradisjonelle
håndverksfag kjennetegnes ved at det er få utøvere
i Norge. Det er derfor behov for et begrenset, men
stabilt antall utøvere i fagene som ivaretar tradisjonelle teknikker, materialer og metoder.
Lærlinger og bedrifter
I 2016 har Kulturringen har hatt 23 lærlinger i 19
ulike bedrifter i henholdsvis Akershus, Oppland,
Oslo, Vest-Agder, Vestfold og Østfold i: bunadtilvirker-, filigransølvsmed-, gjørtler-, mediegrafiker-,
møbelsnekker-, møbeltapetserer-, salmaker-, smed-,
strikkehåndverker-, taksidermist-, kurvmaker-,
industrimekaniker- og trebåtbyggerfagene. Det
er inngått seks nye lærekontrakter. Tre svenneprøver ble avlagt i taksidermist-, trebåtbygger- og
møbeltapetsererfaget.
Lærlingskolen – en spennende
og innholdsrik utdannelse
Lærlingskolen ble utviklet i 2016, og er en
videreutvikling av Kulturringen. Opplæringen
skreddersys for den enkelte lærling, med individuell
og fagtilpasset opplæring i samsvar med de ulike
faglige læreplanmålene. Lærlingskolen er samlingsbasert, noe som styrker lærlingenes kunnskap på
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veien til fag- eller svenneprøve – og deres sosiale
nettverk med andre lærlinger innenfor tradisjonelle
håndverksfag. Gjennom et spennende undervisningsopplegg får de både tverrfaglig innsikt og
forståelse, og anledning til å utvikle sin kreative
skaperkraft. På lærlingskolen har vi undervist i ideog prosessutvikling. Gjennom gründeropplæring
og coaching har lærlingene lært å utvikle sin egen
merkevareidentitet. De får også støtte til å bli
bevisste på sine egne styrker og kvaliteter.
Studietur til Budapest og Europas
største håndverksfestival
Vi har vært på studietur til Budapest for ny inspirasjon, faglig påfyll og sosial nettverksbygging på
Europas største håndverksfestival.
Formidling
Kulturringens lærlinger har formidlet forskjellige
tradisjonelle håndverksteknikker på ulike arenaer.
På Høgskolen i Oslo og Akershus har de formidlet
ulike fag for design- og håndverkstudenter og
elever fra videregående skoler. Kulturringen har
deltatt på yrkestorget for elever i 9. og 10. klasser i
grunnskolen i Akershus fylke.

Hjemmet til Otto og Tilla Valstad. Foto: Brian Cliff Olguin/MiA.

Barnas julemarked. Foto: Brian Cliff Olguin/MiA.

Asker museum
•
•
•
•

Antall besøkende: 35104
Antall besøksdager: 304
Antall årsverk: 5 (samt 2 frivillige)
Sum driftsinntekter: kr. 4 825 179
Salg av varer og tjenester: kr. 391 790
Billettinntekter: kr. 63 151
Guiding/kurs/foredrag: kr. 125 083
Leieinntekter: kr. 520 310
Andre egeninntekter: kr. 15 356
Tilskudd og gaver: kr. 3 709 490

Sporenstreks er et herlig norsk ord som er typisk
for hvordan vi hiver oss rundt for å få ting gjort
ved Asker museum. Museumstilbudet omfatter
Strandsitterhuset, Labråten, Valstads samlinger,
Jansløkka skolemuseum, Sem sag og høvleri og
Ski- og hjulmakerverkstedet. 6 608 barn og unge
har deltatt på organsierte besøk; kalkdagen, arbeid
og lek i bygda- dagen og eventyrvandringer. 41
arrangement ble gjennomført i år, nykommer var
Villa Chris-dagene.
Fem populære utstillinger
Utstillingene våre har vært populære: «Hurra for
brukskeramikken! Ut av skapet, opp på bordet», ble
avløst av fire andre utstillinger vist i utstillingssalen
i Fusdallåven på Asker museum og en er vist i
høvleriet på Sem.
Smijernsportal og skaporgel
Vedlikehold av gjenstander og bygninger prioriteres
høyt, både daglige skjøtsel og større arbeider.
Smijernsportalen i jugendstil, som representerte
Norge under verdensutstillingen i Paris i 1900, er
nå restaurert. Otto Valstads skaporgel fra Asker

seminar, Norges første lærerskole, ble ferdig
restaurert til utstillingen: «Fra kulokk til orgelbrus.
Om musikkinstrumenter.»
Juleheftet «Skumringstimen»
Årets julehefte, Skumsringstimen ble en suksess,
og hele opplaget på 300 ble utsolgt før jul.
«Å heller vil eg med augo sjå, enn dauv
og blind gjennom verda gå og ikkje det
sanne skilja!»
Vi har laget brilleetui til museumsbutikken med
dette sitatet fra Arne Garborgs «Haugtussa» (1895).
Og hver uke legger vi ut et nytt Garborg-sitat på
Facebook-siden vår.
Bier og eplehage
Vi har fått bier og haugen er ryddet. Museet vil
få egen honning, i tillegg til eplesaft fra de gamle
frukthagene. Eplehøsten i år var på over ett tonn!
Isfestivalen på Semsvannet
Årets isfestival i mars bød på isskjæringskonkurranse, isbading, trekkspill og moro. De ble til et
supert innslag på Dagsrevyen NRK1.
Samlingsforvaltning og Digitalt Museum
Det er gjort mye arbeid med registrering av
gjenstander fra museets samling, og vi har publisert
1 427 gjenstander og bilder på Digitalt Museum.
Godt samarbeid med venneforeningen og andre lag
muliggjør det store aktivitetsnivået vårt.
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Interiør i Villa Sandmo. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Aurskog-Høland bygdetun
•
•
•
•

Antall besøkende: 5 587
Antall besøksdager: 30
Antall årsverk: 1
Sum driftsinntekter: kr. 851 635
Salg av varer og tjenester: kr. 37 934
Billettinntekter: kr. 15 445
Guiding/kurs/foredrag: kr. 12 255
Tilskudd og gaver: kr. 786 000

Store endringer i driften
I 2016 har det vært store endringer ved bygdetunet.
Økonomiske utfordringer, endrede prioriteringer og
utskiftninger blant tilknyttede personer er hoved
årsaker. Fra å holde åpent sesongen gjennom, har
tunet bare vært åpnet på forespørsel og ved arrangementer. Tross færre åpningsdager, er besøket
stabilt fordi flere har møtt opp på arrangementene.
Fra 17 middager i 2015 til 3 i 2016, har medført en
nedgang i inntekt, men også at et negativt resultat
på middagsserveringen har blitt til et positivt.
Villa Sandmo
På forvaltningsfronten har det skjedd svært mye. Vi
har restaurert husmorhagen på Villa Sandmo, utarbeidet en omfattende sikringsplan for alle byggene,
og ivaretatt selve eiendommen til bygdetunet.
Digitalisering av Trygve Panoffs fotosamling
Arbeidet er skjedd i samarbeid med MiAs fotoavdeling. Vi har fått digitalisert omkring 23 000 bilder
med mye lokalhistorisk materiale.
Åpne hus og forbedret DKS-tilbud
Formidlingen har vært gjennom de mest merkbare
endringene. DKS-tilbudet er doblet, med et nytt
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opplegg og endring på et vi allerede bruker. Da har
også husene på tunet vært åpne og bemannet av
frivillige, noe som har vært veldig populært. Et godt
antall arrangementer i regi av andre aktører har
blitt avholdt, med bygdetunet som vertskap.
Mikrobryggeri i Villa Sandmo
En morsom nyvinning har vært opprettelsen av
et mikrobryggeri i kjelleren på Villa Sandmo.
«Bygdetunsbrygget» vant en pris på matfestivalen
«Stuttreist og himlaga».
Natursti, Halloween og «Livet i elva»
Andre positive tiltak har vært reparasjon av
naturstien som går over tunet og et økt fokus på
aktiviteter for barn, som halloween på tunet og
opplegget «livet i elva».
Kompetanseheving og formidling
Avdelingsleder har tatt videreutdanningskurset
«Forskning i og på museum» ved Universitetet i
Bergen, og skrevet en artikkel som vil bli publisert i
en internasjonal antologi.
Over 1 000 timer frivillig innsats!
Bygdetunets venner og Hagegruppens innsats viser
verdifullt lokalt engasjementet. Vennene har også
skaffet midler til informasjonstavler til bygdetunet,
et viktig tiltak for besøkende utenom åpningstiden.

Avistegnere og kjente kunstnere stiller ut hele året i galleriet
vårt i Drøbak, og på Oscarsborg. Foto: MiA.

Pushwagner var tilstede på åpningen på Avistegnernes hus.
Foto: Jan Christensen.

Avistegnernes hus
• Antall besøkende:
Avistegnernes hus: ca. 4 500
Galleri Oscarsborg: 4 389
Til sammen: 9 755
• Antall besøksdager:
Avistegnernes hus: 204
Galleri Oscarsborg: 44
• Antall årsverk: 1,3 (samt ekstravakter)
• Sum driftsinntekter: kr. 1 271 867
Salg av varer og tjenester: kr. 813 047
Billettinntekter: kr. 17 591
Guiding/kurs/foredrag: kr. 33 600
Tilskudd og gaver: kr. 407 628
Avistegnernes hus presenterer politiske kommentarer og satire, portretter og karikaturer, retts- eller
teatertegninger, tegneserier og illustrasjoner. I
2016 presenterte vi utstillinger i huset vårt i Drøbak
og på Oscarsborg festning. Roar Hagen, VGs
navngjetne avistegner og en av grunnleggerne av
Avistegnernes hus, lanserte boken «Den norske
fortellingen – Fire tiår slik en tegner ser det» hos
oss til fullt hus. I anledning lanseringen laget vi en
utstilling med Hagens tegninger.
Women’s Rights
Kvinnedagen 8. mars ble behørig markert med
utstillingen Women’s Rights, der avistegnere fra
hele verden var invitert til å delta. Utstillingen var
initiert av Drøbaks fribytegner, Arifur Rahman fra
Bangladesh, i samarbeid med oss og med støtte fra
Fritt Ord. Vandreutstillingen er vist i Bangladesh,
India og Slovakia. På åpningen var det foredrag av
Nina Strøm (NORAD), Gunhild Ørstadvik (Fokuskvinner) og Siri Dokken (Dagsavisen).

Pushwagner i Drøbak
Pushwagner var sommerens store utstilling.
Hariton Pushwagner fylte galleriet med nærmere
femti store litografier, silketrykk og digitale trykk.
På åpningsdagen sto folk i kø for å få et glimt av
den sagnomsuste kunstneren. Utstillingen sto ut
sommeren, og det ene etter det andre opplaget ble
utsolgt. Med et sluttresultat på brutto 2,3 millioner
satte vi ny salgsrekord.
Dyrisk
Nær 4 000 besøkende var innom sommerens utstilling på Galleri Oscarsborg, hvor syv ulike kunstnere
stilte ut. Kunstkritiker Lars Elton åpnet utstillingen.
Først kom bildet, deretter teksten
Noen bildebøker er tekstløse, men forteller rike
historier. Norske bildebøker er blant de beste
i verden, høster priser og oversettes til f.eks.
kinesisk. Tre spennende bildebokskapere –
Anna Fiske, Mari Kanstad Johnsen og Xueting
Yang – presenterte sine illustrasjoner og bøker i
utstillingen.
Bærbar kunst
Det var en duft av sommer i Avistegnernes hus
på årets desemberutstilling der modisten og
kleskunstneren Irene Myrbostad stilte ut fantasifulle og vakre hatter, kjoler og jakker, fotografier og
tegninger.
Avistegnernes årskavalkade 2016
Året ble avsluttet med Avistegnernes Årskavalkade,
der avistegnere i Norge var invitert til å sende inn
sine visuelle kommentarer til året som er gått.
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På Besteforeldredagen får barna smake på gammeldags mat.
Foto: Ingrid Aas/MiA.

St. Pauls gruve. Foto: Øivind M. Bakken/MiA

Eidsvoll museum
•
•
•
•

Antall besøkende: 9 084
Antall besøksdager: 122
Antall årsverk: 0,2 (samt sommeransatte)
Sum driftsinntekter: kr. 823 038
Salg av varer og tjenester: kr. 30 727
Billettinntekter: kr. 61 200
Guiding/kurs/foredrag: kr. 500
Leieinntekter: kr. 13 410
Tilskudd og gaver: kr. 717 201

Eidsvoll bygdetun
Årets utstilling handlet om helse og hygiene i
Eidsvoll gjennom tidene. Utstillingen ble lånt ut til
Eidsvoll bibliotek etter sesongslutt. Aktivitetsløypa
på Eidsvoll bygdetun er blitt et populært innslag
for besøkende både på arrangementer og utenom.
Bygdetunets venner sørget for å få reparert peisen
i kafeen. De har også bidratt til at dammen er
gravd ut noe, men fordi det er salamandere og
spissnutefrosker der kunne ikke alt tas på en gang.
Bygdetunets venner tar imot 2. trinn i kommunen
til Den kulturelle skolesekken, og viser dem hvordan
livet på en gård var i gamle dager.
Eidsvoll museum og Mork husmorskole
på Digitalt Museum
Gjenstander fra Mork husmorskole har i løpet av
to arbeidsuker vært gjennomgått og registrert av
MiAs samlingsforvaltningsforum. Gjenstander er
fotografert og publisert på Digitalt Museum, hvor
det nå ligger 4 191 gjenstander fra Eidsvoll museum
tilgjengelig for publikum.
Okkupasjonsmuseet
På våren åpnet en utstilling med tegninger av Åge
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Hervik Jørgensen, som har tegnet hverdagslige
hendelser fra sin tid i tysk fangenskap. Eidsvoll
forsvarsforening har også mottatt en samling
gjenstander fra heimevernet, som skal integreres i
Okkupasjonsmuseet. Forsvarsforeningen tar imot
skoleklasser her, hovedsakelig på ungdomstrinnet
og fra videregående skole.
Feiring jernverk, Lysthuset og St. Pauls gruve
I Feiring er prosjektet med restaurering av murer
ferdigstilt. Det gjenstår flere murer, som venneforeningen søker midler til å få restaurert. Lysthuset
får stadig nye forbedringer som gjør det lettere
å ha arrangementer der. I vår har det vært åpent
flere søndager med enkel servering for turgåere.
Arbeidet med å måle opp St. Pauls gruve for å finne
ut hvor mye masse som er blitt tatt ut derfra har
fortsatt. Jernverksteaterets forestilling «Menn av
malm, jenter av jern» hadde noe færre besøkende i
år på grunn av været. DKS i St. Pauls gruve ble i år
arrangert for 9. trinn, og både i gruva, i jernverket
og i lysthuset holder venneforeningen omvisninger
ved arrangementer og for grupper som etterspør
det. I Feiring jernverk og ved Lysthuset er det
besøksbøker, og disse er tatt med i besøkstallet.
Arrangementene trekker folk
Det er i stor grad arrangementene som trekker folk
til Eidsvoll museum, enten det er Besteforeldredagen på bygdetunet eller Jernverkshelga i Feiring.
Omtrent 5 % av befolkningen i kommunen finner
veien til Bygdetundagen hver høst. Førjulsarrangementet er utvidet de siste fem årene, og både
slaktedagen og fjorårets nykommer, håndverksdagen, blir hvert år evaluert og videreutviklet.

Fløtegangene på Fetsund lenser. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Studenter fra innovasjonscampen til Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Fetsund lenser og Besøkssenter
våtmark Nordre Øyeren
•
•
•
•

Antall besøkende: 65 939
Antall besøksdager: 172
Antall årsverk: 12
Sum driftsinntekter: kr. 12 983 226
Salg av varer og tjenester: kr. 1 799 429
Billettinntekter: kr. 143 637
Guiding/kurs/foredrag: kr. 134 127
Leieinntekter: kr. 239 894
Andre egeninntekter: kr. 36 760
Tilskudd og gaver: kr. 10 629 380

Besøkstallet for Fetsund lenser og Besøkssenter
Våtmark Nordre Øyeren holder seg på et høyt nivå,
og det er gledelig at juli måned var bedre besøkt i
år enn tidligere. Besøkssenteret er godt integrert
med Fetsund lenser i den daglige driften, selv
om senteret arbeider etter klare retningslinjer fra
Miljødirektoratet. Aktiviterer og arrangementer
koordineres og skjer i samspill mellom lensene og
besøkssenteret.
Besøkssentererts 5-årige autorisasjonsperiode
utløp ved årsskiftet 2016, og Miljødirektoratet
innvilget i desember søknad om re-autorisasjon for
perioden 2017–2021.
Samarbeid med brede fagmiljøer og
nettverksbygging
Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre
Øyeren blir i stadig større grad betraktet som en
interessant samarbeidspartner av ulike fagmiljøer:
Representanter fra Klima- og miljødepartementet
var på besøk med naturressursministeren fra
Guyana; Norsk institutt for naturforvaltning (NINA)
kom sammen med forskere fra Donaudeltaet; og

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet la
sin Innovasjonscamp for studenter hit. Når hydrologer fra mer enn 30 land har konferanse i Oslo,
besøker de oss for en faglig opplevelse. Det er
et aktivt samarbeid med andre våtmarkssentre i
Norge og senteret er også tilknyttet internasjonale
nettverk.
Fløterdagen, Sankthansfeiring,
«Smak og behag» og lensevandring
Under festivalen «Smak og behag» inviteres
produsenter og lokale til å ha stand, med fokus på
opplevelser fra nærområdet, og lokal og kortreist
mat. Festivalen ble igjen en knallsuksess. Fløterdagen ble våt, men allikevel møtte publikum opp
for å se hvordan tømmeret ble soppet (buntet) og
slept bort. Sankthansaften med fint vær skapte
som vanlig folkevandring til lensene. Lenseteateret
satte i år opp et nyskrevet stykke med tidsbilde
fra begynnelsen av 1960 tallet av miljøet rundt
Fetsund lenser.
Levende museum, rovdyrdager og Den
kulturelle skolesekken
Det er blitt utviklet nye undervisningopplegg, pluss
at veletablerte undervisningsopplegg er revidert.
2 776 elever og 190 lærere har deltatt på undervisningsopplegg i 2016. Det tilbys to store undervisningsopplegg innen fløtingshistorien; Levende
museum i juni og Den kulturelle skolesekken (DKS)
i september. DKS er et tilbud til 6. klassinger i
Sørum, Fet og Rælingen. Levende museum er
et tilbud også for skoler i Oslo og store deler av
Romerike. Dette populære tilbudet gjennomføres
av ansatte sammen med en stor stab frivillige.
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Insektfangst på våtmarkssenteret. Foto: Line Gustavsen.

Padling under Barnas våtmarksdag. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Utover planlagte besøk og arrangementer
har enkeltklasser, frivillige organisasjoner og
SFO-grupper deltatt på ulike opplegg i løpet av
året. Besøksenteret har i tillegg et stort antall
besøk knyttet til undervisningsopplegget økologi i
ferskvann, deltaturer og rovdyrundervisning. Elever
fra voksenopplæringen i Skedsmo og Strømmen har
også vært på besøk på spesialtilpassede opplegg.

ble behørig premiert av Gero sportsfiske. Flaggermusvandringen i august var også populær.

Videreutvikling av Fetsund lenser og Nordre
Øyeren – Mulighetenes arena
Fylkestinget vedtok på sitt juni-møte en omorganisering av prosjektet: fylkeskommunen har nå
ansvaret for den regionale utviklingen i prosjektet
samt realisering av våtmarkssenterdelen. MiA har
ansvar for realisering av det nye fløtingsmuseet.
Saken ble i løpet av høsten også behandlet i de fire
samarbeidende kommunene.
Arbeidet med å se Bingen og Fetsund lenser
som et helhetlig anlegg
I 2016 skjedde mye som kan bidra til at Bingen
og Fetsund lenser på sikt kan defineres som et
helhetlig anlegg. Riksantikvar Jørn Holme har
vært på befaring begge steder etterfulgt av en
ny delegasjon fra Riksantikvaren. Målet er i første
omgang å restaurere to av de enorme steinkarene
på Bingen, noe som vil gi økt oppmerksomhet og
inspirere til samarbeid.
Våtmarksdager, flaggermusvandring
og barnas våtmarksdag
Verdens våtmarksdag ble markert i februar og
Barnas våtmarksdag i september. Anders Abbor
fiskekonkurranse trakk også i år mange barn som
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Cruiseturister og reiseliv
Denne sommeren kom de første europeiske
cruiseturistene. Etter en spasertur på flåtegangene
ute i elva vanket det bare lovord fra de besøkende.
Det autentiske fløtingsanlegget, arbeidsbåtene
og naturen gir Fetsund lenser konkurransekraft i
reiselivssektoren og viser at fredede kulturminner
bidrar til økonomisk verdiskaping.
Stor innsats på restaurering og vedlikehold
Tre flytende hvilebrakker er løftet på land, og
har gjennomgått en omfattende istandsetting.
Trådbua, som inneholder hovedutstillingen samt
kafé og kjøkken, har gjennomgått en utvendig
utbedring. Soppebrakkene på vann og på land
har fått en overhaling. Arbeidet med å ferdigstille
de 60 meter doble pongtongene som tilhører
soppemaskin seksjon 2, et restaureringsarbeid
som har pågått over flere år. Målet er at hele
seksjonen med maskinhus skal på plass i anlegget
i vårflommen 2017. museumsbutikken Endeli’ og
Smia er også malt.

Lekeplassen på Seiersten. Foto: Thore Bakk/MiA.

Utstillingen «Livet på gården». Foto: Thore Bakk/MiA.

Follo museum med Son kystkultursenter
og Roald Amundsens hjem Uranienborg
• Antall besøkende:
Follo museum, Seiersten: 9 340
Son kystkultursenter: 8 000
Roald Amundsens hjem: 620
• Antall besøksdager:
Follo museum, Seriersten: 230
Son kystkultursenter: 70
Roald Amundsens hjem: 22
• Antall årsverk: 6,3
• Sum driftsinntekter: kr. 6 067 968
Salg av varer og tjenester: kr. 311 912
Billettinntekter: kr. 114 473
Guiding/kurs/foredrag:kr. 111 600
Leieinntekter: kr. 92 172
Tilskudd og gaver: kr. 5 437 812
Follo museum er i en dynamisk utviklingsfase. I
2016 har avdelingen tatt større grep om formidlingen ved Son kystkultursenter, og tilbudet ved
Roald Amundsens hjem Uranienborg har vært lagt
helt om. På Seiersten har vi arbeidet videre med å
gjøre uteområdet enda mer attraktivt. Det arbeides
iherdig for å sikre samlingene på en bedre måte og
gi gjenstandene bedre oppbevaringsvilkår.
Friluftsmuseet på Seiersten
Friluftsmuseet på Seiersten har fått en ny gangvei
fra kaféen i utstillingsbygget til museumstunet. Et
lite stykke av gangveien har fått brostein, som ble
funnet under utgravning av en trolig førreformatorisk ridevei ved Ski kirke. Langs østveggen på utstillingsbygget er det ryddet og planert, og utstillingen
«Under fremmed åk!» er kommet opp på veggen.
Lekeplassen er utvidet med flere nye lekeapparater
og havnehagen langs «landeveien» er ryddet, delvis

med hjelp fra venneforeningen. I Seiersten-stabburet er utstillingen «Livet på gården» satt opp.
Utstillingen er et gårdsamfunn i miniatyr – en
ujålete og samtidig vakker framstilling av en hvilken
som helst gård i Follo før motoriseringen endret
gårsdriften drastisk. Utstillingen er laget av Team
Slåttekollen sammen med Follo museum.
«Hulter til bulter»: arkeologi,
hollendertiden og trelast
Utstillingen «Hulter til bulter» har vært flittig brukt
gjennom året, særlig som arena for DKS-tilbudet
«Arkeolog for en dag». Utstillingen er også blitt
utfylt med utgivelsen av boken «Son under Son»,
skrevet av Finn-Einar Eliassen, Marianne Johansson
og Reidun Aasheim. Dette er en rikt illustrert
fagbok som tar for seg hollendertiden i Follo,
nærmere bestemt de arkeologiske og historiske
kildene til et handelssteds oppkomst og vekst
som følge av trelasthandelen. Follo museum er
bidragsyter og har også bidratt til finansiering av
utgivelsen.
Torsdagskvelder, Olsok-feiring
og Førjulsdagen
Museets arrangementer gjennom året var jevnt
over godt besøkt og det ble satt besøksrekord på
Førjulsdagen med over 1 000 besøkende. Olsokforedraget stod Atle Næss for. Han serverte et
spennede bilde av reformasjonstid i Follotraktene.
Torsdagskveldene i oktober synes nå å være innarbeidet hos mange som en fast tradisjon.
Roald Amundsens hjem Uranienborg
Formidlingen ved Uranienborg ble ordnet på en
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Kurs i brødbakst på Son kystkultursenter.
Foto: Ingrid Aas/MiA.

Roald Amundsen. Foto: RA/MiA.

ny måte. Antall åpningdager ble redusert, med
onsdagsettermiddager i juni og august som fast
åpningstid. Til gjengjeld ble det holdt mange
forhåndsbestilte omvisninger. På tross av kortere
åpningstid ble det totale besøkstallet gjennom året
om lag det samme som tidligere år.

samlingene. Registrering, ompakking av museumsgjenstander, samt flytting til bedre magasinfasiliteter er et kontinuerlig arbeid. I Roald Amundsens
hjem gjorde studenter ved Institutt for arkeologi,
konservering og historie, Universitetet i Oslo, en full
inventering og tilstandsvurdering av gjenstandene
i huset. Store deler av samlingene i Son kystkultursenter ble registrert og fotodokumentert. Arbeidet
med beredskaps- og sikringsplaner for Roald
Amundsens hjem, som har pågått siden 2015, ble
videreført og er i skrivende stund ferdigstilt. Arbeid
med ny innsamlingsplan for samlingene ble påbegynt og ferdigstilles våren 2017.

På fem av de faste ettermiddagene var det invitert
foredragsholdere – spesialister på Roald Amundsen
og polarhistorie – som holdt utendørsforedrag.
Temaene var polarhistorie, Roald Amundsen som
person og hans liv, samt fosterbarna Camilla og
Kakonita. Interessen for Roald Amundsen og Uranienborg er økende og ved årsslutt er planleggingen
av en film om polarhelten i full gang.
Son kystkultursenters nye «Kystkulturkafé»
Den nye «Kystkulturkaféen» ved Son kystkultursenter har vært flittig brukt i sommer, og mange
har fått med seg den nye utstillingen «Da krigen
kom til Son». I samarbeid med venneforeningenen
har senteret levert et rikt program gjennom
sommeren, med mange spennede aktiviteter for
store og små. Programmet fokuserer på forskjellige
tradisjonelle og kystkulturrelaterte aktiviteter
med tidsriktige redskaper, materialer og teknikker.
Dessuten er ønsket å skape en arena hvor personer
med kunnskap knyttet til kystkultur og gamle
håndverksteknikker kan formidle dette. Soon Water
kystlag har også, på lik linje med venneforeningen,
vært delaktig i endringen og aktivitetene ved Son
kystkultursenter.
Forvaltning og planlegging
Det jobbes iherdig med å få en fullgod oversikt over
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Mye arbeid legges ned i planlegging av tiltak for
å utvikle museet. En ny gangvei fra Ullerud til
museumstunet på Seiersten ble prosjektert og
stukket ut i samarbeid med Frogn kommune. Det
arbeides med planer for nytt verksted på Seiersten
sammen med Akershus bygningsvernsenter. Skisser
for ny hovedutstilling på Seiersten ble trukket opp
og utstillingen åpner 31. mai 2017.

Gamle Hvams plantesamling. Foto: Mari Marstein/MiA.

Førjul på Gamle Hvam. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Gamle Hvam museum
• Antall besøkende: 8 907
• Antall besøksdager: 83
• Antall årsverk: 5,7
(inkl. venneforeningens innsats)
• Sum driftsinntekter: kr. 4 042 752
Salg av varer og tjenester: kr. 512 255
Billettinntekter: kr. 374 847
Guiding/kurs/foredrag: kr. 24 885
Leieinntekter: kr. 2 095
Tilskudd og gaver: kr. 3 128 670
Gamle Hvam museum har hatt en økning i besøket
på ca. to prosent i 2016, og enkeltarrangementer
har hatt svært godt besøk. Det har vært jevnt godt
besøk i fellesferien, også på mandager i juli. Barnefamilier og besteforeldre med barnebarn utgjør
hovedtyngden av besøkende. Folk kommer tidlig og
er hele dagen. Barna koser seg på lekeplassen og i
hinderløypa. De hilser på dyrene, mens de voksne
beundrer blomsterbedene, deltar på omvisninger
og besøker utstillingene.
Årets arrangementer
I begynnelsen av august fikk barn og voksne være
med på en spennende rundtur på tunet sammen
med «tjenestejenta Anne». Gamle-Hvamsdagen
er et årlig høydepunkt som i år samlet rundt 1 100
personer. Høstarrangementet var vellykket,
ca. 135 voksne og barn koste seg i strålende vær.
Årets siste arrangement, «Førjul på Gamle Hvam»,
var en stor suksess. Store og små ble kjent med
gamle tradisjoner innen matlaging og baking.
Dypping av julelys, slakting av gris og muligheten
for å hilse på gårdsnissen og lillenissen var populære aktiviteter.

Anna Monrads fortellinger
Formidlingen av Anna Monrads eventyr representerer en fornyelse av den gamle fortellertradisjonen
på Romerike. Akershus kulturvernråd, etter søknad
fra Romerike historielag, ga i januar 120 000 kroner
i støtte til utgivelsen av boken med Anna Monrads
fortellinger. Boken er planlagt utgitt før jul 2017.
Boken «Fra Haga til Auli»
Boken ble ferdig i 2016 etter halvannet års kraftinnsats. Tittelen henspiller på de store endringene
som fant sted i området fra slutten av 1960-årene,
da maktbalansen mellom disse to stedene skiftet.
Gamle Hvams venner støttet trykkingen med
25 000 kroner. Gledelig var det at 220 bøker ble
solgt under lanseringen i Haga samfunnshus 6.
desember.
Restaurering og vedlikehold
av Gulbygningen og Bua
Et lenge påkrevet arbeid ble satt i gang i 2016,
nemlig restaurering av vinduene i Gulbygningen.
Ti vindusfag ble restaurert på en fagmessig måte.
Bua har i de senere årene seget mer og mer. I vinter
fikk museet jekket opp bygningen. Også taket på
kverna og oppløftet på potetkjelleren har vært
gjenstand for utbedringer.
Sikring
På tampen av året ble tre søknader om sikringsmidler til Stiftelsen UNI innvilget. Søknader for
de samme prosjektene ble også sendt til Norsk
kulturråd, og to ble innvilget. Dermed er grunnlaget
for videre sikring av bygningsmassen på Gamle
Hvam lagt.
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Fangearbeid fra Grini-leiren. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Arbeid med samlingene. Foto: Kristine Draugedalen/MiA.

Grinimuseet
•
•
•
•

Antall besøkende: 1 415
Antall besøksdager: 95
Antall årsverk: 1
Sum driftsinntekter: kr. 2 336 209
Tilskudd og gaver: kr. 2 336 209

Fra januar 2016 fikk MiA midler til drift av Grinimuseet. I år har vi arbeidet med forberedelser
til å overta den fulle driften av Grinimuseet, en
tidkrevende og spennende prosess. En forutsetning
for det har vært at den autentiske Grinibrakka var
ferdigstilt, at driftsmidler var varig sikret og at
vi hadde fått nok midler til å nyetablere museet.
Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune
og Bærum kommune har gitt museet gode faste
driftstilskudd og betydelige prosjektmidler til utviklingen av stedet. MiA har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 3 millioner kroner til fornyelse av
Komandanturet (det røde huset) og uteområdene.
De utvendige arbeidene er påbegynt i 2016.
Grinibrakka
Brakka ble flyttet fra Sandvika til Grini i 2014. Da
var den bare et skall. Arbeidet med Grinibrakka har
fortsatt gjennom hele 2015 og 2016, og Stiftelsen
Grinimuseet var ansvarlige for gjennomføringen.
MiA har jobbet med å innrede auditoriet og
fangerommet, og ved utgangen av året er planene
for disse lokalene så godt som klare. Byggearbeidene er på det nærmeste ferdige og huset er klart
til å fylles med innhold.
Samlingsforvaltning og dokumentasjon
Det er lagt ned et omfattende arbeid i å sikre både
gjenstander som er utstillt i Komandanturet, og
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de som har vært lagret. Gjenstandene rengjøres,
registreres, tilstandsvurderes, katalogiseres og
konserveres slik at de kan stilles ut på nytt. Det er
også samlet inn nye gjenstander, arkivmateriale
og historier som er direkte relatert til Grini som
fangeleir under krigen.
Publikumsaktiviteter
Aktivitetene har vært tuftet på tidsvitnenes
formidling gjennom gruppebesøk og enkeltbesøk
i åpent museum, og de nye konsertene og teaterforestillingene. Besøkstallet i 2016 har dermed
økt med ca. 7 % fra 2015. Det er vi svært fornøyde
med! En stor takk til Rolf Olaf Haavik, Bjørn Dahl
og Øystein Aagenæs for den enorme innsatsen
deres for å formidle Grinihistorien. Sistnevnte gikk
dessverre bort i august.
Konserter med «Gutta på Skauen» og
Bærumsspillenes «De tause heltene»
Det ble holdt en konsertrekke med «Gutta på
skauen» som sang Grinisanger og kåserte om livet
i leiren. Videre har amatørteateret BærumsSpillene vist stykket «De tause heltene» med flere
fremføringer. Alle disse forestillingene har vært
utsolgt, til stor begesitring blant publikum. Museet
har vært åpent for publikum i forbindelse med
arrangementene.

Rognlisaga. Foto: MiA.

Besøkende på Garsjøen. Foto: MiA.

Hurdal historielags samlinger
• Antall besøkende: 120
• Antall besøksdager: 10
Antall årsverk: Museet er ubemannet og
historielaget har stått for aktiviteter som
har vært.
• Sum driftsinntekter: kr. 110 609
Billettinntekter: kr. 609
Tilskudd og gaver: kr. 110 000
Hurdal Historielags samlinger driftes av historielaget og frivillige, og omfatter bygdetunet i
Garsjøen, Huldrehaugen og Rognlisaga. I tillegg
til egne arrangementer har vi deltatt på Bærekraftfestivalen og Bygdedagen i Hurdal. Vi har et
museumsutvalg, som i løpet av året har avholdt fire
møter. Utvalget har bestått av følgende personer:
Historielagets representant Trygve Hoel-Knai som
er leder; Hurdal kommunes representant, Ola
Moseng; samt styremedlemmene Anton Rognlien,
Dag Ove Hoel-Knai og Arvid Fagerlund. I tillegg har
Halvard Morten, Tore Breen, Bent Greve og Egil
Andersen har også stilt opp for oss.
Utstillingsmonter på Hurdal skole
og kultursenter
Hurdal historielag har anskaffet et monter som er
plassert i Hurdal skole og kultursenter. Her har vi
hatt jevnlige utstillinger av gjenstander.
Hurdal bygdetun
Lørdag 2. juli ble sesongen åpnet i Garsjøen.
Det ble underholdt med musikk, og servert kaffe
og vafler. Ut over sommeren holdt vi åpent for
besøkende fem dager i juli og en dag i august. Til
sammen ni personer fra Historielaget var med å

arrangerte dagene, og samlet besøk ved Garsjøen
har i år vært ca. 50 personer.
Rognlisaga
Saga ble demonstrert 2. juli og 27. august, samt i to
private visninger. Totalt var det ca. 70 besøkende,
blant disse noen fra Latvia. Vi retter også i år en
stor takk til sagmester Steinar Bonkerud som år
etter år stiller opp som fagmann for å kjøre både
sag og flishøvel.
Sikring og vedlikehold
Det hadde i løpet av året løsnet en del takstein
på hovedhuset i Garsjøen. Håndtverkere med lift
ble leid inn for jobben med å legge på nye steiner.
Bygningene på bygdetunet har også hatt brann- og
el-inspeksjon. Nye brannslukkingsapparater og
røykvarslere er installert. Alle medlemmene i
utvalget ble innkalt til et brannvernkurs. Behovet
for utbedring av taket på Hulderhaugen er omfattende, og det er i 2016 innhentet priser på jobben
og materialer.
Samlingsforvaltning og dokumentasjon
Noen mindre gjenstander og bøker har kommet inn
i samlingene. Det er også kommet inn flere gamle
filmruller levert inn til digitalisering. Da hovedhuset
i Hurdal Prestegård skulle leies ut, var vi med for
å sikre gjenstander og dokumenter. Vi fortsetter
arbeidet med å sikre historiske gjenstander fra
bygninger i kommunen.
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Foto: Brian Cliff Olguin/MiA.

Halloween-feiring 2016. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Linderud gård
•
•
•
•

Antall besøkende: 8 642
Antall besøksdager: 51
Antall årsverk: 1,7
Sum driftsinntekter: kr. 1 911 525
Salg av varer og tjenester: kr. 22 825
Billettinntekter: kr. 10 268
Guiding/kurs/foredrag: kr. 47 745
Leieinntekter: kr. 3 600
Andre egeninntekter: kr. 18 750
Tilskudd og gaver: kr. 1 808 337

Linderud Gård har hatt et godt år med flere større
arrangementer og jevnt godt besøk på konserter
og omvisninger. Hageomvisningene, som startet
i fjor, trekker et stort antall interesserte. Vi har
spennende samarbeider med bydelen og andre
lokale partnere. Linderud Gårds Venners bidrag til
gjennomføring av arrangementer er viktig.
ByDyrk-festivalen 10.–17. september
ByDyrk-festivalen hadde premiere i fjor, og er et
samarbeid mellom Områdeløftet, Bydel Bjerke,
samt Brobekk Skolehager og Paviljongen kafé.
Tema er kortreist mat og økologisk dyrking i
byområdene. Også i år ble «Stunt-restauranten»
Erich Mogenssøns Taffel arrangert i barokksalen.
Gjestene kunne glede seg over en fem retters meny
laget av Cecilie Steinkjer fra firmaet Uten Oppskrift.
Halloween i den hemmelige hagen
Halloween-arrangementet er i ferd med å bli en
tradisjon, i samarbeid med bydelen. Arrangementet
er enormt populært, og ca. 3650 besøkende fant
veien i øsende regnvær. Oslos ordfører Marianne
Borgen var like begeistret som barna! Linderud
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Gårds Venner hjalp til, sammen med ansatte i MiA
og et større team fra Bjerke Bydel.
Lysfest
Lysfesten gikk av stabelen 26. november med 120
fakler. Vokalgruppen Joseba og Linderudkoret
sang julen inn. Som vanlig var det gløgg og Mor
Monsen-kake å få kjøpt. Bjerke Husflidslag solgte
sine produkter. Arrangementet er avhengig av
venneforeningens innsats.
Soldatleir anno 1716
Søndenfieldske Friivillige Musceteercorps beæret
oss med besøk over en hel helg 26.–28. august, og
barokkhagen ble for anledningen omdannet til en
soldatleir anno 1716.
Klassiske konserter i barokksalen
Konsertsesongen 2016 har bestått av 26 konserter.
Det er stor pågang fra musikere og sangere som
har opptrådt her før og andre som har hørt om oss.
Linderud gård er i ferd med å etablere seg som et
attraktivt konsertlokale.
Restaurering og sikring
Restaureringen av rokokkosalen ble påbegynt i
2015 og avsluttet i år, støttet av Anders Sveaas’
Almennyttige Fond og Byantikvaren. Støtte
fra Byantikvaren og Linderud Gårds Venner
muliggjorde utvendig kitting og maling av 12 av 18
vinduer i rokokkosalen. Forprosjekt for fuktsikring
av huset ble utført av Multiconsult, finansiert med
gaveforsterkningsmidler og støtte fra Byantikvaren.

Foto: Ingrid Aas/MiA.

Togtur til julenissehuset. Foto: Ingrid Aas/MiA.

Lommedalsbanen
•
•
•
•

Antall besøkende: 7 510
Antall besøksdager: 18
Antall årsverk: 4,5 (frivillige)
Sum driftsinntekter: kr. 442 636
Billettinntekter: kr. 210 636
Tilskudd og gaver: kr. 232 000

Lommedalsbanen er friluftsmuseum uten gjerder
og stengsler. Kvalifiserte registreringer viser at
ca. 4 000 personer har besøkt museet utenom
åpningstid. Samlingene omfatter smalsporet
jernbanemateriell fra anlegg, industri og Forsvaret
i Norge, med tilhørende teknologi, samt tegnet,
trykket og fotografisk materiell.
Museumstogdriften
Til sammen hadde vi 13 annonserte dager, i tillegg
kom gruppebesøk og internarrangementer.
Som tidligere år er hovedsesong søndager i juni
og søndager medio august – primo oktober.
Lørdag 3. og søndag 4. desember var tid for årets
sesongavslutning med «Togtur til Julenissehuset».
Stemningen var god! Glade barn fikk hilse på
julenissen og en pakke på endestasjonen. De fikk
også oppleve strikkenisse, gruvenisse, grøtnisse og
syngenisser. Underveis i togturen gis besøkende
pedagogisk informasjon om samlinger og scenarier,
tilpasset alderstrinn. 25 personer har regelmessig
deltatt i togdrift og publikumsservice. Også i år
leide vi inn profesjonell hjelp fra lokalt idrettslag for
å styre bilparkering og trafikken i lokalveisystemet.

frivillige årsverk. Det ble utført løpende kontroll
og vedlikehold av bane, bygninger og rullende
materiell samt vegetasjonskontroll av linjen og
tilliggende arealer.
Prosjektet «Ny kiosk og museumsbygg»
Kioskdelen ble ferdigstilt og tatt i bruk fra
ettersommerstart i august, til stor glede for for
besøkende og personalet. Museumsdelen ferdigstilles våren 2017. Den tidligere kiosken er flyttet
og brukes som driftskontor. Montering av nytt
utvendig panel på stasjonsbygningene i Bjørkåsen
og Smutterud, samt øvrig vedlikehold på disse, er
nær fullført.
Lokomotivene
Damplokomotivet Bjørkaasen er 112 år, og var i drift
kun tre dager. Årsaken var brudd i kopling tidlig i
sesongen. Ikke lagervare, men vi fant et spesialverksted som smidde to nye koplinger. Det ble brukt
diesellokomotiv som trekkraft i togene ved behov.
Museets trofaste «sliter» diesellokomotivet FLINTA
er sendt til eksternt verksted for motoroverhaling.
Vårdugnaden
21. og 22. mai foretok vi en opprydding og klargjøring av bane og rullende materiell. Også i år deltok
fire kolleger fra Munkedal Järnväg i Sverige.

Sikringsarbeid vedlikehold og drift
Lommedalsbanen er fortsatt ubemannet og driftes
gjennom frivillig innsats. I 2016 utgjorde dette 4,5
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Daglig leder Anniken Hesselberg serverer deilig hjemmebakst
hver torsdag. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Landhandelen på Skårer gård. Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Lørenskog bygdemuseum
•
•
•
•

Antall besøkende: 7 702
Antall besøksdager: 59
Antall årsverk: 1,2 (60% av frivillige)
Sum driftsinntekter: kr. 986 180
Salg av varer og tjenester: kr. 129 948
Billettinntekter: kr. 66 063
Guiding/kurs/foredrag: kr. 49 580
Leieinntekter: kr. 212 550
Andre egeninntekter: kr. 8 064
Tilskudd og gaver: kr. 519 975

Lørenskog bygdemuseum er lokalisert til Skårer
gård, som ligger som en førindustriell og idyllisk
øy i et urbanisert område. Vasshjulet i Losby og
turmålet Skulerudstua, hvor Leikarringen Hunar
holder åpen sportskafé i vinterhalvåret, hører også
med. Rammen for virksomheten er lokal historie og
mataukkultur, økologisk mat, bærekraftig utvikling
og livstil. Besøkstallet har steget betraktelig i
2016, og museet får gode tilbakemeldinger på
tilbudene. Lokale lag legger hvert år ned en stor
innsats, noe som bidrar til fornøyde gjester.
Grønn møteplass
I løpet av 2016 har Lørenskog bygdemuseum
utviklet seg til å bli en fast møteplass for mange
småbarnsfamilier og yngre voksne i området.
Torsdagskafé med hjemmelaget og i stor grad
økologisk mat, fermenteringskurs, barnematkurs,
og temadager med fokus på gjenbruk og lapping
av klær – har skapt rammene rundt den «grønne
møteplassen». Vareutvalget i landhandelen er
utvidet. Vi har økologiske og kortreiste matvarer, så
vel som unike håndverksprodukter.
I vår tok museet initiativ til å starte opp Oikos
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Lørenskog Økolag som jobber for å skape mer
liv i hagen, på tunet og inne i våningshuset.
Oppstarten av økolaget har ført til at flere har
funnet veien til Skårer gård. Dette er museet veldig
glad for.
Den kulturelle skolesekken:
«Vi lever av jorda»
I mai hadde vi et 2,5-timers langt undervisningsopplegg hvor kommunens 6. klassinger ble sendt
gjennom seks poster med ulike tema: melkestell,
så et frø, ull, gamle jordbruksredskaper, verdens
frukt og grønnsaker og baking av lomper. Husflidslaget, Hagelaget og Historielaget var sentrale i
gjennomføringen.
Tradisjonelle arrangementer
Påskemarkedet, 1. mai-feiringen, Bygdedagen,
Internasjonal Basar og Høstmarkedet har hatt
mange besøkende. Under årets Sankthansfeiring
og julemarked ble det satt besøksrekorder.
Kjøkkenveien – matens reise fra jord til bord
Museet har i 2016 jobbet med forberedelsene til
prosjektet «Kjøkkenveien – matens reise fra jord til
bord». En ny, omfattende utstilling planlegges å stå
ferdig høsten 2018 med formidling både innendørs
og ute på tunet. Nøkkelord er økologi, bærekraftig
utvikling og lokal tilknytning. I høst fikk vi 800 000
kr fra Sparebankstiftelsen DNB til utviklingen
prosjektet, i tillegg til de 230 000 de har gitt
tidligere. Kommunen har også økt tilskuddet slik at
bemanningen ved museet blir styrket fra 2017. Vi er
svært glade for midlene vi har fått og gleder oss til
veien videre!

Vetle Lied Larssen leser under markeringen av Henrik
Wergelands fødselsdag 17. juni. Foto: Birger Areklett.

Åpning av servicebygget på Stein skole.
Foto: Cecilie Øien/MiA.

Nes samlinger
• Antall besøkende: 5 321
• Antall besøksdager: 103
• Antall årsverk: 1 (ca. 1,5 med
sommeransatte og Stein skoles venner)
• Sum driftsinntekter: kr. 857 718
Salg av varer og tjenester: kr. 55 039
Billettinntekter: kr. 17 883
Guiding/kurs/foredrag: kr. 50 565
Leieinntekter: kr. 3 030
Tilskudd og gaver: kr. 731 202
Nes kommunes museumsanlegg består av fem
vakre museer med svært ulike historier, som til
sammen gir oss et unikt bilde av vår fortid.
Stein skole fikk nytt servicebygg med kafé
Det etterlengtede nye servicehuset på Stein skole
åpnet på Henrik Wergelands fødselsdag 17. juni,
med taler og bobler i glasset. Det gamle uthuset
ble ferdig utbygd med enkel kafe, nye toaletter og
utstillingsrom. Åpningskvelden var det fullt hus
med Vetle Lied Larssen som fortalte om den siste
boka si, «Hvordan elske en far og overleve.»
Prosjektleder Anders Myrvang i Nes kommune og
arkitekt i MiA, Berit Anderson, har sammen ledet
arbeidet. Takket være en gave fra Ole Kristian
Kaurstad fikk vi peisovn i kafeen.
Besøkende får omvisninger på bestilling og i
åpningstidene. Stein skoles venner er svært aktive,
og uunnværlige for driften.

skole, og alle på 7. trinn besøker Funnefoss industriarbeidermuseum. Elevene gir liv i alle rom og ser
også bak alle dører.
Åpen kirke med himmelen som tak
Nes kirkeruiner ligger nydelig til der Vorma og
Glomma møtes, og er mye besøkt. Olsok gudstjeneste er fast hver sommer, med vandring fra Nes
kirke og ned til ruinen. Mye regn på forsommeren
fikk gifteklare par til å avlyse vielser ved Nes
kirkeruiner i år. Kun ett par fikk en fin opplevelse
mellom to regnbyger.
Aulie mølle
Siste helg i mai åpnet Nes kunstforening kunst- og
salgsutstillingen «Først til mølla!» Besøkende fikk se
den gamle mølla innvendig, med mange forskjellige
kunstuttrykk. Her kunne de følge kornets vei fra
start til mel i posen fordi alle maskiner er bevart
som ved møllas slutt på 1970 tallet.
Funnefoss industriarbeidermuseum
Museet ligger nydelig til ved Funnefossen, og elva
og sandstrendene er en attraksjon. Den gamle
oldtidsveien går langs elva ved museet og mange
turgåere tar turstopp ved husene.
Furuset arbeidersmåbruk
Bruket er fra 1900-tallet og ligger idyllisk til på
Oppakermoen. Det leies i dag av Oppaker sanitet,
Bjørn Heiberg er god nabo og venn som holder
orden på småbrukets uteområde.

Den kulturelle skolesekken
Hver vår besøker alle på 5. trinn i kommunen Stein
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Museumshavna. Foto: Kristine Knudsen/MiA.

Foto: Ingrid Aas/MiA.

Oslofjordmuseet
•
•
•
•

Antall besøkende: 10 680
Antall besøksdager: 357
Antall årsverk: 4 (samt ekstrahjelper)
Sum driftsinntekter: kr. 4 652 847
Salg av varer og tjenester: kr. 135 150
Billettinntekter: kr. 112 133
Guiding/kurs/foredrag: kr. 920
Leieinntekter: kr. 44 850
Andre egeninntekter: kr. 20 000
Tilskudd og gaver: kr. 4 339 794

2016 har vært et aktivt år med ca. 100 arrangementer. Auditoriet og kaféen har vært utleid til
møter og seminarer i regi av bl.a. båtforeninger,
Vollen Sentrumsforening, Vollen Historielag, samt
til selskapeligheter som f.eks. 70-årslag, konfirmasjoner og konserter.
Utstillinger
11. september til 8. desember hadde vi en fotoutstilling i auditoriet, i forbindelse med 100-års
jubileet for Vollen Vel. Modellbåtutstillingen (13. og
14. februar) fikk ca. 350 besøkende. Privatpersoner
hadde med seg sine egne modellbåter, og det ble
registrert over 120 båter av forskjellige typer. 2.
desember innviet vi en utstilling med styrhuset
til reketråleren Heilo i kafeen. Styrhuset er rekonstruert av elever på Sjøskolen, som vi deler lokale
og har et nært samarbeid med.
Museumshavn
Etter flere års iherdig innsats fra frivillige ble den
nye museumshavna innviet i juni. Den har egen
besøksbrygge. Her holder Sjøskolen til og det er
utstilt historisk interessante båter. Mange bruker
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anledningen til «å ta en bryggesleng». Hadde vi
tatt med besøkende på brygga hadde vi i hvert fall
kunnet fordoble besøkstallet.
Barnerekka på søndager
Venneforeningen har hatt fast barnearrangement
hver søndag. Dette har vært sterkt medvirkende
til at museet har fått en mer barnevennlig profil.
Enkelte dager har vi hatt over 100 deltakere!
Eksterne arrrangementer
Vi har deltatt på Sjøen for alle, Hurum
Trebåtfestival og Holmendagene. Vi har et eget
mobilt basseng til strikkbåtaktiviteter, som
brukes i forbindelse med arrangementer. Vi
gikk tom for strikkbåtsett ved alle de ovennevte
arrangementene.
Den kulturelle skolesekken og formidling
Formidleren vår har utviklet egne pedagogiske
opplegg for 1.–9. klassetrinn, basert på
kunnskapsløftet og læreplaner. Vi er inne i Den
kulturelle skolesekken (DKS) både i Røyken og
Asker kommune. I alt har vi hatt 85 skoleklasser
eller barnehagegrupper på besøk, mot vel 50 i
2015.
Basseng med rosimulator og strikkbåter
Undervisningsbassenget med rosimulatoren er
blant de mest populære tilbudene for barn og
unge. Her kan foresatte sammen med barn lage
strikkmotorbåter og bruke dem i bassenget. I
2016 solgte vi over 1 500 strikkbåtsett. Delene
er produsert av innsatte ved Ila fengsel og
forvaringsinstalt.

Fattiggårdsdagen. Foto: Trine G. Iversen/MiA.

Byggimg av aktivitetsløype. Foto: Trine G. Iversen/MiA.

Skedsmo bygdemuseum
•
•
•
•

Antall besøkende: 3 701
Antall besøksdager: 75
Antall årsverk: 0,6 (samt sommeransatte)
Sum driftsinntekter: kr. 864 288
Salg av varer og tjenester: kr. 39 164
Billettinntekter: kr. 20 964
Guiding/kurs/foredrag: kr. 40 250
Leieinntekter: kr. 2 500
Tilskudd og gaver: kr. 761 410

Museet holdt åpent hver lørdag og søndag kl.
12–16 fra juni til september, og vi drev selv kaféen
juni til august. Huseby gårds venner (HGV) sto for
kafédriften i museet i to timer hver lørdag i mai og
september. På søndagene hadde vi fast tilbud om
aktivitet for barn kl. 14.
«Fattig i Skedsmo for hundre år siden»
Årets utstilling tok utgangspunkt i de 42 menneskene som bodde på Huseby i 1900. Drengestua har
stått så å si uendret i sin utforming siden museet
åpnet i 1937. Den originale interiørutstillingen ble
derfor bevart, og den nye utstillingen ble tilpasset
denne rammen. I fattiggårdstida ble det ukentlig
bakt 100 brød i et av rommene i Drengestua.
Bakerovnen ble markert med murstein på gulvet og
bilder av hundre brød hang fra taket.
Skole- og formidlingsopplegg
En stor del av våre besøkende er skolebarn.
«Fattiggården» for 2. trinn og «Den gamle gården»
for 7. trinn i grunnskolen inngår i Den kulturelle
skolesekken i Skedsmo (DKS). 12 grupper fra
Voksenopplæringens elever, også noen fra Sørum
kommune, har fått oppleve «Eventyrlig». «Jul

på prestegården anno 1880» for 4.–6. trinn var
fulltegnet for en drøy uke også i år.
1700 timer frivillig innsats!
Medlemmer i Huseby gårds venner (HGV) utfører
et betydelig dugnadsarbeid på Huseby hvert år.
Vi er helt avhengige av innsatsen deres for drift av
kaféen, skoleopplegg, noe vedlikehold, planlegging, aktivitetsløypebygging og dugnader i forbindelse med bl.a. arrangementer. På grunn av sitt
mangeårige engasjement for Kulturminnedagen
ble de tildelt den nasjonale Kulturminnedagprisen
2016.
Museumsområde og lokal møteplass
Både hundeluftere, barselgrupper, eldre, barnehager, SFO-grupper og enkeltbesøkende koser
seg på tunet vårt. I år bygget vi aktivitetsløype
under trærne på tunet. HGV ga museet to solide
utebord med benker, som blant annet kan brukes
som sitteplass for dem som ser på lekende barn.
Hovedbygningen benyttes også som møte- og
selskapslokaler.
Fattiggårdsdagen og markeder
Fattiggårdsdagen ble arrangert 21. august med
dyr og fattiggårdsaktiviteter, gammeldags
skole, musikk, med mer. Husebymarkedet, som
Skedsmokorset kulturforum arrangerer hvert år,
trekker mange mennesker. Museet holdt som
vanlig åpent i tre hus og arrangerte eventyrstund.
Skedsmo husflidslag hadde sitt årlige
julemarkedpå Huseby. Arrangementer som dette
gjør at vi får vist fram museet til flere enn dem som
vanligvis oppsøker et museum.
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Norske kvinner med tyske soldater. Foto: Ukjent fotograf/arkiv
Rune Ratio, Oslo museum.

Utstillingen «Skudd i mørket – hva skjedde i Trandumskogen?»
Foto: Øivind M. Bakken/MiA.

Ullensaker museum
•
•
•
•

Antall besøkende: 1 610
Antall besøksdager: 75
Antall årsverk: 1,7 (samt sommeransatte)
Sum driftsinntekter: kr. 2 080 684
Salg av varer og tjenester: kr. 18 690
Billettinntekter: kr. 18 064
Guiding/kurs/foredrag: kr. 51 930
Leieinntekter: kr. 4 000
Tilskudd og gaver: kr. 1 988 000

Sesongåpningen fant sted 12. juni, med utstillingen
«Forelsket og foraktet», ny lydguide til Furua og
underholdning. Militærhistorisk dag avsluttet
sesongen 4. september, med militærhistoriske biler,
demonstrasjon av gamle uniformer, saluttering,
flere foredrag og radiostyrte biler. I tillegg har vi
hatt temalunsjer, omvisning i Trandumskogen,
aktiviteter for barn i høstferien og Halloweenarrangementet. Nytt av året var julemarked, i samarbeid
med Historiske kjøretøyers forening Romerike.
«Forelsket og foraktet»
Årets hovedutstilling var «Forelsket og foraktet.
Norske kvinner – tyske soldater», en vandreutstilling
fra Oslo museum, Bymuseet. Den forteller historien
om norske kvinner som involverte seg med tyske
soldater under andre verdenskrig.
Barndom i romanistua Furua og på
reisefot med familien
Nytt av året var også lydguide med 8 digitale
lydklipp i romanistua Furua, hvor publikum kan
høre Ludvig Karlsen, kjent som stifter av Evangeliesenteret, fortelle fra sin barndom i Furua og om
familiens reiser.
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«Karl 12. på Romerike»
Nettutstillingen om «Karl 12. på Romerike» ble laget
som en kalender hvor en ny nettside ble åpnet for
hver dato i hans Norgesfelttog for 300 år siden, fra
februar og utover. I høst ble denne til en plakatutstilling, som bl.a. ble vist på Jessheim storsenter
under Kulturminnedagene i september, og på
Militærhistorisk dag på museet.
Den kulturelle skolesekken
Vi har hatt våre to faste undervisningsopplegg, og
tilsammen 932 elever deltok. Formidlingen foregår
delvis på Ullensaker museum, og delvis utendørs på
henholdsvis Raknehaugen (3. trinn) og i Trandumskogen (9. trinn).
Samlinger, arkiv og samlingsforvaltning
Ullensaker museum er kommet langt med registreringen av gjenstander, og med å ordne og publisere
arkivmateriale som er avlevert til oss. Store deler av
Ullensaker museums samlinger befinner seg i MiAs
fellesmagasin. Der blir de bevart for ettertiden
under optimale bevaringsforhold. Derfra henter vi
gjenstander vi ønsker å vise fram i museet.
Trandumskogenprosjektet
Fra 2010 har museet hatt ansvar for formidling av
historien om Trandumskogen. Arbeidet med en
katalog vil sluttføres 2017. Den inneholder en kort
historisk oversikt, hendelser knyttet til hver grav og
litt data om hver av de som ble henrettet.

Foto: Ingrid Aas/MiA.

Lossing av Kings Bay nr. 2 i Tromsø. Foto: Marius Folgerø.

Urskog-Hølandsbanen Tertitten
•
•
•
•

Antall besøkende: 11 582
Antall besøksdager: 99
Antall årsverk: 9 (inkl. frivillig innsats)
Sum driftsinntekter: kr. 6 905 217
Salg av varer og tjenester: kr. 211 926
Billettinntekter: kr. 566 407
Guiding/kurs/foredrag: kr. 732 863
Andre egeninntekter: kr. 1 700 556
Tilskudd og gaver: kr. 3 693 466

2016 var 50-års jubileum med full damp på
Tertitten! Målet var å snu mangeårige negative
økonomiske resultater, og å nå ut til et større
publikum. Ansatte og det store frivillige miljøet har
stått på. Kompetanseøkning og arbeidsglede har
definert året.
Årets nedtur: naturskader
Deler av skinnegangen mellom Bingsfoss og
Fossum fikk store skader i juli. Reisende fikk derfor
et begrenset tilbud resten av sommeren og i
julekjøringen. Bare halve lengden på sporet og kun
to stasjoner kunne brukes. Publikum kom uansett,
og ingen har klaget. Reparasjonene på sporet
er nesten fullfinansiert gjennom ekstraordinære
bevilgninger fra Sørum kommune, Akershus
fylkeskommune og Jernbaneverket. Takk!
Kings Bay lok nr. 2 – et fredet kulturminne
Restaureringen av lokomotivet Kings Bay nr.
2 fra Svalbard har fått stor oppmerksomhet.
Prosjektet ble svært omfattende, med over 2 000
arbeidstimer. Frivilligmiljøet stilte opp og lot seg
rekruttere til månedsvis med kvelds- og helgearbeid. Uten deres kompetanse og arbeidsglede

hadde restaureringensprosjektet ikke latt seg
gjennomføre.
«Skinner til frihet» og «Da verden
kom på skinner»
Samarbeidet med Romeriksspillene om skuespillet
«Skinner til frihet», lagt til Urskog-Hølandsbanen,
var nytt av året. Nesten alle forestillingene var
utsolgt! Vi fikk også vist oss frem for 3 000 publikumere da skinnegang og dressiner ble lånt bort til
Lillestrøm kultursenter for skuespillet «Da verden
kom på skinner».
«Skeivt tog», «Cars & Coffee» og
viktoriansk piknik m.m.
Sammen med Sørum bibliotek fikk vi kr. 50 000
fra Nasjonalbiblioteket til samarbeidsprosjekter.
Vi samarbeidet med laivgruppen Viktoriansk
piknik Christiania om piknik og krimkveld, «Skeivt
tog» som del av Oslo Pride, og «Cars & Coffee»
som samlet over 2 000 bilinteresserte. I tillegg
gjennomførte vi allerede etablerte aktiviteter som
«Togrøveriet», markedsdag og traktordag.
Oppdrag, lærlinger og utvidet stab
Vi har hatt mange eksterne oppdrag (bl.a. for Jernbaneskolen), og en stor tilstrømning av personale.
Vi har tatt inn to lærlinger i industrimekanikerfaget,
og bedret samarbeidet med NAV, Kriminalomsorgen i frihet og ulike omstillingsbedrifter. I 2016
var vi arbeidsplass for 27 personer gjennom året, og
ofte var vi 8–10 på jobb, mot fem som er vanlig.

72

MiA Museene i Akershus

Del 3

Årsrapportering

Årsrapport 2016

73

Årsberetning 2016

74

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

75

Årsregnskap 2016

76

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

77

78

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

79

80

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

81

82

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

83

84

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

85

86

MiA Museene i Akershus

Årsrapport 2016

87

Museene våre
Follo
Avistegnernes hus
Follo museum
Roald Amundsen hjem
Son kystkultursenter
Asker og Bærum
Asker museum
Grinimuseet
Lommedalsbanen
Oslofjordmuseet
Øvre Romerike
Gamle Hvam museum
Hurdal historialags samlinger
Eidsvoll museum
Nes samlinger med Stein skole
Ullensaker museum

Nedre Romerike
Aurskog-Høland bygdetun
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Fetsund lenser
Lørenskog bygdemuseum
Skedsmo bygdemuseum
Urskog-Hølandsbanen Tertitten
Oslo
Linderud gård
Kompetansesentre
Akershus bygningsvernsenter
Kulturringen
Museumsfabrikken
Museumstjenesten

