
Protokoll Underutvalg for kulturvern og museer 5.11.20 
Til stede: Lars Sæther, Tom Christiansen, Torgunn Skjelle, Erik Børud, Tove Onstad og 
Jorunn Berger 
Forfall: Kjellaug Moseby 
Fra kommunen: Per – Morten Bergseth 

1. Protokoll fra siste møte (16.juni 2020). 
Protokoll godkjent 
Innspill fra Torgunn Skjelle på at hele navnet til museene bør brukes i saksliste og 
protoll. 
 
 

2. Evaluering av åpne dager 2020. Hva fungerer, og hva kan vi gjøre bedre? 
 
Nes lensemuseum:  
Publikums opplevelse av de åpne dagene på Nes lensemuseum er svært væravhengig. 
Det var i 2020 færre besøkende på de åpnedagene i starten av sesongen enn normalt. 
Dette kan muligens forklares med usikkerheten rundt koronaepidemien. 
 
Bygdetunet:  
Årets sesong har gått greit og har vært veldig hyggelig.  
Bygdetunet har også i år hatt besøk av flere utflyttede skjetvinger.  
De besøkende samles ofte på kjøkkenet. 
De besøkende kombinerer ofte en tur til Bygdetunet med en tur til Nes lensemuseum. 
 
Utviklingspotensial ved museene i åpningstiden:  
Skape mer aktivitet rundt omvisningene på museene. Dette kan for eksempel være 
strikkecafe på Cafe Inga, workshop i hvordan man lager lensemønster, veving, leie inn 
trubadurer eller at elever fra kulturskolen får muligheten til å gjøre en opptreden.  
 
Reparere smia på Nes lensemuseum slik at den kan bli brukt under omvisningene. 
Kultursjef sjekker om det finnes eksterne midler det går an å søke på for dette. Jon 
Lystad er en person det kan være lurt å kontakte rundt dette.  
 
Under bygdedagen er det muligheter for å skape mer aktivitet rundt og i 
museumsbyggene på bygdetunet. Dette kan for eksempel være å ha med en smed som 
smir, kinning av smør eller veving.  
 
 

3. Åpne dager for museene i 2021. 
 
Nes lensemuseum: 2.5, 13.6, 4.7, 1.8, 12.9 
Skiptvet Bygdetun: 17.5, 6.6, 4.7, 1.8, 5.9 
 
 
 
 



 
4. Museumsringen i Indre Østfold. Torgunn representerer Museumsstyret i 

Museumsringen og vil orientere oss om aktiviteten. 
 
Historielagene eier museene i Indre Østfold kommune.  
Ingen ville stille til valg som leder i Museumsringen og det kom ikke noe referat fra 
årsmøtet.  
Virker ikke til å være mye aktivitet der.  
Hjemmefrontmuseet ved Jøran Faugli var ivrige. 
 
 

5. Status for registering av gjenstander på Bygdemuseet. Flere i Museumsstyret har i 
løpet av året gjort en stor og verdifull innsats med å registrere innkomne gjenstander. 
 
Mye rydding og leting for å få gjenstander på riktig rom.  
Veldig bra og verdifullt arbeidet som har blitt gjort i 2020. 
Lage en instruks som kan ligge i protokollen om hva man skal gjøre da det kommer 
inn nye ting for registrering.  
En plastikklomme pr. ark, samt litt info om gjenstanden på baksiden.  
Må også kanskje bli flinkere til å si nei til gjenstander vi har fra før.  
Tom tar en titt på smia og resten tas til våren. 
 
Det bør også lages en egen protokoll for registrering av gjenstandene som er på Nes. 
 
 

6. Nye gjenstander gitt til Bygdemuseet 2020. 
 
Evy Ruud Eng og Kaia Børud leverte i år gjenstander til Bygdemuseet.  
De nye gjenstandene er registrert i arkivet.  
Torgunn Skjelle orienterte om at hun har et pengeskrin og den gamle kommunekassa 
hjemme og at dette kan leveres til museet om ønskelig. 
 
 

7. Status flytting av det gamle skolebygget (Gamleskolen) på Karlsrud. 
 
Kommunen har fått god hjelp til jobben med å finne ut av eierforhold rund skolen.  
Det er ikke satt opp noe budsjett på flyttingen enda.  
Kommunen er eier av eiendommen som skolen per i dag er plassert på. 
 
 
 
 
 
 

 

 



8. Vedlikehold på Nes lensemuseum. Sør og vestvegg på Spisebrakka er skifta i høst, 
administrasjonen rapporterer regnskap til fylkeskommunen. Kultursjefen søker 
fylkeskommunen om midler for ytterligere vedlikehold, det mest prekære nå er 
kledning og vinduer på Brøkkerhus og «Ingabrakka». Vi har også en utfordring med 
en lekk pongtong på Brøkkerhuset, den må tømmes for vann en gang ukentlig. Den lar 
seg ikke lappe pga omfattende rust, og vi må gjøre tiltak for å «unngå» at brakka 
synker eller må settes på land. Kan man pumpe/fylle pongtongen med styropor eller 
lignende? Hvordan finner vi penger til nye pongtonger? (Kulturminnefondet kan være 
ett sted vi kan søke om penger, kultursjefen har kanskje andre forslag?). 
 

Kultursjef orienterte om at det er her søkt om kr.345.000,- via søknadsordningen 
«Prosjekt og sikringsmidler til ubemannede museer». Søknaden ble skrevet etter en 
befaring utført av Terje Ringstad og Bjørn Eriksen ved PLT den 15.10.2020. 
 
Kostnadsoverslaget ser slik ut: 
Pongtongene må tettes med en mer varig løsning. Den mest sikre og varige løsningen 
er å skifte ut pongtongene med pongtonger av armert betong eller av glassfiber / plast. 
Pris: kr.300.000,- 

Skraping/vasking av vegger, vinduer, dør, vindskier og kåpebord. Kitting av 3 stk 
vinduer. Samlet areal ca.95m2. Pris: kr.35.000,- 
 
Uforutsette utgifter. Pris: kr.10.000,-  
 
Erik Børud orienterte om at en mulighet kan være å fylle pongtongene med syropor.  
En ide kan være å kontakte Bingen lenseminneforening og rådføre seg.  
Styreleder ytret at museumsstyret burde ha blitt innkalt til befaringen som ble 
gjennomført av PLT i forkant av at søknaden ble sendt inn. Styreleder mente også at 
det burde bli en fast rutine at museumsstyret innkalles til alle fremtidige befaringer 
ved museene.  

 
 

9. Behov for vedlikehold av betongrampe/molo på Nes. Kultursjefen orienterer om 
kostnader og evt. økonomisøknad til fylkeskommunen innen kategorien «Bedre 
tilgjengelighet for alle i friluftsområder». Søknadsfrist er 1.november 2020. 

Orientering fra kultursjef: 
Det er her søkt om kr.40.000,- via søknadsordningen «Bedre tilgjengelighet for alle i 
friluftsområder». Søknaden ble skrevet på bakgrunn av en befaring utført av Terje 
Ringstad og Bjørn Eriksen ved PLT. Jobben består av å grave jord og steinmasse 
oppunder betongdekket på de stedene som vannet har vasket bort deler av dette. Det 
tenkes så å få dekket dette til med større stein som ikke blir tatt av flom og strøm i 
vannet. Samme løsning som ved scenen.   
 
Om det er andre innspill på hvordan dette kan løses på en bedre måte så er PLT åpne 
for å lytte til disse. 



 
Fremtidig oppgraderingsprosjekt ved Skiptvet bygdetun: 
På loven har nå stolper begynner å sige ut. Kultursjef hører med PLT hvem som kan 
ta seg av dette. 
Lysbryteren som på venstreside på innsiden av døra etter låvebrua er montert på en 
slik måte at den er vanskelig å nå. Kultursjef hører med PLT om det er mulig å få 
flyttet denne til et mer egnet sted. 
 
Kultursjef innkaller til befaring med museumsstyret og PLT for å se på lys og strøm på 
loven og bygdetunet ellers. 
Det er registrert lekkasje fra tak og fuktighet på gulv på venstreside inne i loven. 
 
 

10. Greier vi å etablere en venneforening for våre museer? Torgunn, Jorunn og Tom har 
laga forslag til tekst som invitasjon for å bli med i en slik forening. Formålet er bl.a. å 
ha en dugnadsgjeng å trekke inn ved behov. Forslaget til tekst ligger under her. 
 
Torgunn Skjelle orienterte om at det kommer noe om dette i menighetsbladet før 
påske. Det vurderes å gjøre et intervju i stedet for å sende inn et rent 
informasjonsskriv.  
Museumsstyret oppretter kontakt med frivilligsentralen og forhører seg om det kan 
være noen frivillige her som ønsker å delta.  
 
 

11. Behov for avklaring om hvem som skal ha tilsyn bl.a. med museplage i Liverudstua og 
tømming av pongtong på Nes, er dette en vaktmesteroppgave eller må dette gjøres av 
oss? 
 
Kommunens vaktmestere har ved behov ansvaret for å legge ut musefeller i 
museumsbyggene 
 
I det politisk vedtatte mandatet til Underutvalg for kulturvern og museer kommer det 
under punkt.5 frem følgende: 
 
«Alt byggeteknisk arbeid skal gå gjennom PLT i samarbeid med kultursjefen og leder 
av Underutvalget for kulturvern og museer.» 
 
 

12. Eventuelt. 
I Skiptvet finnes flere lokale strikkemønstre som det kunne vært laget en utstilling av 
eller å ha arrangert strikkeworkshop.  
 
Åpen sommerscene  
Kultursjef sjekker man kan søke Sparebankstiftelsen om midler til dette formålet og 
om eventuelle søknadsfrister. 
 
 



Toalettfasiliteter ved Nes lensemuseum. 
Kultursjef sjekker med PLT om det kan lages noe bedre enn dagens løsning ved Nes 
lensemuseum. Dette har også blitt jobbet litt med tidligere, og det finnes tegninger 
som man bør se nærmere på. 
 
Kultursjef hører med PLT om de har mulighet til å bringe bildene som henger på 
veggene i museumsbyggene ved Nes lensemuseum til lageret inne i kommunehuset. 
 
 
Neste møte: Tors.28.1.21 kl.14.00 

 

 

 
 
 
Forslag til tekst for etableringa venneforening for museene: 
 
«Skiptvet kommune har to museer som vi alle er stolte av. 
 
Museumsstyret er et politisk oppnevnt utvalg som består av 5 politisk valgte personer og 2 
personer utpekt av Skiptvet Historielag. Vi er alle opptatte av å ta vare på stedene og ønsker 
alle velkomne til å besøke oss på åpne dager - ca 4 åpne søndager i sommerhalvåret. 17.mai 
og bygdedagen i juni er bygdetunet og museets bygninger et naturlig og populært 
samlingssted for hele bygda. Museumsstyret er ansvarlig for å holde museet åpent disse 
dagene. 
 
Det er etter hvert blitt en stor bygningsmasse, utearealer som naturlig hører med og inne i 
husene er det mange gjenstander å ta vare på. Det er mange som besøker stedene, både 
fastboende og gjennomreisende, impulsbesøk og planlagte besøk. For oss er det viktig at det 
til enhver tid er pent å ryddig både inne og ute. 
 
 
Vi åpnet en Facebook-side for en tid tilbake hvor vi inviterte alle museumsinteresserte til å 
være med. Gruppa har pr. I dag ca 100 medlemmer. Her legges ut aktuell informasjon. 
 
Vi vet det er mange som er glade i disse to plassene og har lyst til å være med på 
fellesdugnader med f eks rydding/lettere vedlikeholdsarbeid og forskjønning av områdene. 
 
Hva med å danne en «dugnadsgjeng» som kan møtes en fast dag i måneden eller oftere ved 
behov? Noen passer det for på dagtid f eks kl 10 - 14 første mandag i måneden mens andre 
som er opptatt på dagtid, kan tenke seg noen kveldstimer. Museumsstyret må stå som 
ansvarlig for dugnaden og det som skal skje. 
 
Kanskje allerede i høst på Bygdetunet: Rydde innendørs og utendørs Låve og Stabbur - Smia 
trenger et gruslass på gulvet og opprydding - Kjona trenger rydding - 
På Nes: Her trengs rydding i spesielt Kafé Inga, Saga og Smia - Husene klargjøres for 
vinteren (bør bilder og malerier osv pakkes ned?) 
 


