Föreningen Ekomuseum Gränsland
Verksamhetsåret 2016

Kungastenen på «Skansen», Dals Ed. Sterke tradisjoner om Karl XII i 1716-18 i Dalsland.

Foreningen Økomuseum Grenseland
Virksomhetsåret 2016

Foreningen Økomuseum Grenseland / Föreningen Ekomuseum Gränsland
Svein Norheim, Festningsstredet 4, NO-1767 Halden.
Telefon +47 47377717(mobil) E-post: sveinor@halden.net
Bankgiro: Sparbanken Tanum: 5966-0662 • 8351 0030133698 • Halden Sparebank 1: 1030.10.79244

Årsmøtet 2016
Årsmøtet ble holdt 16. mars på Strömstads Museum, Södra Hamngatan 26. med 22
deltakere. Kommunestyrets ordfører Peter Dafteryd redegjorde for muligheten å få til
et Interreg-prosjekt med oppdrag å oppdatere og utvikle Ekomuseum Gränslands
virksomhet.
Etter årsmøteforhandlingene ble det inntatt et på restauranten Orient på
Dampskipskajen i Strömstad.

Etter katastrofen i Dynekilen 4. Juli 1716 bygde Karl XII opp Strömstad som en stor forsyningsbase.
Byen måtte forsvares og bl.a. her på Korpeberget var en av forsvarsmurene med redutten
Buddenbrock.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning:
Svein Norheim, Halden, ordförande
Thomas Marthinsson, Tanum, nestleder
Ulf Vidar Larsen, Halden, kassör
Gun Förde, Dals Ed, sekreterare
Bjarne Andersen, Halden, styrmedlem
Bo Magnusson, Strömstad, styrmedlem
Kerstin Sandqvist, Dals Ed, styrmedlem
Revisorer:
John Solberg, Halden
Lars Örtemark, Dals Ed
Revisorsuppleanter:
Jens Bakke, Halden
Lars Friestedt, Strömstad
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Valgkomiteen:
Bert-Göran Andersson, Tanum, sammankallande
Inger Blomsnes, Halden
John Ljöner Andersen, Halden
Styremøter
Styret har under året hatt to styremøter.
Utover dette har styret holdt kontakt via e-post/post og telefon.

Verksamheter/aktiviteter
Arrangement:
 Ekskursjon til Sundsby herrgård, Tjörn og Morlanda säteri på Orust 20. mai
med felles buss og 25 deltakere. Møtested var Fredriksten festning. Turen gikk
direkte til Sundsby på Tjörn der vi fikk en orientering om gårdens historie og vi
fikk et overblikk over utstillling om herregårdens utvikling. Margareta Huitfeldt,
kusine av Fredrikstens kommandant, Tønne Huitfeldt, var Bohusläns største
jordeier. Født i Øvre Eiker datter av lensherre i Eiker og overtok
slektseiendommer i Bohuslän. Hun valgte å bli i Sverige da Bohuslän ble svensk i
1658. En smakfull lunsj ble inntatt på Sundsbys restaurant.

Til v.: Sundsby herrgård til Margareta Huitfelt, og til h.: Morlanda säteri.

Deretter gikk turen til Valla kyrka som er oppført omkring 1860. Her fikk vi se
familien Huitfeldts gravkor og som fra 1663-64 holdt på å bli revet sammen med
den gamle kirken. Her befinner familien Huitfeldts beslåtte trekister seg.
Turen gikk videre til Morlanda säteri der bl.a. den «norske» familien Bildt
residerte. Vi fikk en spennende omvisning i hageanlegget ispedd gårdens historie.

Valla kyrka med de beslåtte trekistene til familien Huitfeldt.
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På hjemveien gjorde vi en stopp på Torp for å innta litt mat før vi mellomlandet
på den nye rasteplassen på E6 med historisk utstilling om landskapet.


Vandring til Tattarbyn Snarsmon i Bullaren 4. september med rundt 70
deltakere i strålende høstvær. Utmerket guide på vandringen var Bjørn Ståhl.
Snarsmons egenartede historie fascinerer grensebefolkningen. Historien om et
folk som stort sett i dag er ukjent, men som har levd (og lever i dag) i
lokalsamfunnet – skremmende og lokkende på samme tid fordi taterne levde helt
annerledes enn befolkningen ellers.

Tattarbyn Snarsmon i Lennart Karlssons strek

En ny vind for Ekomuseum Gränsland!?
På initiativ fra Peter Dafteryd, Strömstad og i samråd med Ekomuseum Gränsland,
ble det. 11. desember 2015 holdt et møte i Strömstad der det var invitert flere
interessenter i Ekomuseum Gränsland – bidragsytere/stiftere og Svinesundskomiteen
(tidligere Grensekomiteen Østfold-Bohuslän-Dalsland). Styret i Ekomuseum
Gränsland var representert med flere styremedlemmer. Svinesundskomiteen fikk i
oppdrag å skissere på en plan for et prosjekt. Bohusläns museum og Østfoldmuseene
sa seg villige til å stå som ansvarlige for et prosjekt.
Oppfølgingsmøte ble holdt 22. april på Strömstads Museum med representanter for
Strömstads kommun, Dals Eds kommun, Tanums kommun og Bohusläns museum,
Østfoldmuseene, Svinesundskomiteen og Økomuseum Grenseland.
Representantene for Bohusläns museum og Østfoldmuseene, Kristina Lindholm og
Bodil Andersson, fikk i oppdrag å utarbeide et prosjekt til Interreg Sverige-Norge.
31. oktober forelå det et vedtak fra Interreg Sverige-Norge:
Projekt: Förstudie Ekomuseum/Økomuseum 2.0 - der prosjektet ble godkjent for perioden
fram til 31. mars 2017.
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Besøksmål
Økomuseum Grenselands 26 besøksmål besøkes årlig av mange enkeltpersoner og
grupper. Det er vanskelig å angi noe nøyaktige tall da besøksmålene er fritt
tilgjengelige for alle til alle tider.
Spesielt kan framheves Elgåfossen der det alltid er biler og motorsykler på
rasteplassen, og folk på vandring til fossen. Likeledes vet vi at det ofte er folk på
Snarsmon som vandrer Bohusleden og Kyststien eller som kommer ens ærend for å se
boplassen etter taterne/resandefolket.
Blomsholm må også framheves. Skee Hembygdsförening holder åpent hus i
stattarlängan med kaffeservering og diverse salg gjennom hele sommersesongen, og
der det flotte gravfeltet og den store skipssettingen er et stort trekkplaster.
Likeledes lokkes historieinteresserte til besøksmål som Skojareberget, Svinesund,
Krokstrand, Sundsborg skansar, Glenne bro, Dårskilds högar, Holkekärrsnes
skans, Parsetjärns skans, Galärvägen, Hjelmkollen og Veden skog – for å nevne
noen.
Vi mener det trygt kan anslås at våre besøksmål besøkes av noen tusen personer
gjennom året. Med andre ord besøksmål som betyr mye for historieforståelsen og
reiselivet i grenseregionen!

Krokstrand. Fra en ekskursjon i stenindustriens fotspor. Foto: Svein Norheim

Informasjonsskilt
Fortsatt mangler vi noen av det «tapte» informasjonsskiltene.


Det arbeides med å få til vedlikeholdsavtaler med lokale
hembygdsföreninger/historielag. Mot en fast sats for skiltstativene avhengig
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av størrelse, skal foreningene da vedlikeholde skiltene f.eks. hvert tredje år
eller etter behov når dette er avtalt. Likeledes skal vegetasjon ryddes.
Slike avtaler er nå under etablering med Bullarens Hembygdsförening og Idd
og Enningdalen Historielag.
Bullarens Hembygdsförening har påtatt seg oppdraget å rydde vegetasjonen på
Snarsmon der gjengroingen er eksplosiv. En stor innsats ble gjort i 2016 og
arbeidet fortsetter i 2017. Dette er det Västra Götalandsregionen som dekker
utgiftene til da de har påtatt seg ansvaret for rydding av området.

Snarsmon, det såkalte «kjøkkenet» ryddet for vegetasjon. Foto: Svein Norheim

Snarsmon. Både tufter og stier kan være vanskelige å oppdage hvis vegetasjonen får vokse fritt.
Foto: Svein Norheim.
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Hjemmesida
Nå er endelig arbeidet med bildematerialet til hjemmesida så å si ferdig. I tillegg til
«gamle gode» fotografier fra prosjektets tid, er det lagt mye arbeid i å få fram nyere
bildemateriale og historiske bilder der dette har vært mulig. Hjemmesida skal være
klar til sesongen.

Publikasjonsprosjekt
Det er skissert et publikasjonsprosjekt og stenindustri i grenseområdet ØstfoldDalsland-Bohuslän: Granitt, skifer, kvarts-feltspat, kleber/täljsten og eventuelt andre
mindre tiltak. Arbeidet er foreløpig ikke igangsatt.

Arbeidsprogram og økonomi
Styret har under året utarbeidet ny treårsplan 2015-2017. Søknader er sendt til de
ulike bidragsyterne for driften av Økomuseum Grenseland. Foreløpig mangler det
svar fra de fleste.
Økomuseum Grenseland skal i utgangpunktet få driftstilskudd fra de gamle
prosjektpartene. Noen har falt fra, og noen sliter vi med å få inn i folden igjen. De
som skal være med er:
Halden historiske Samlinger
Østfold fylke
Dals-Eds kommun
Tanums kommun
Strömstads kommun
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Økomuseum Grenseland hadde i 2016 ti vertsforeninger:
Bullarens Hembygdsförening
Dals Eds Hembygdsförening
Föreningen Norden Norra Bohuslän
Hogdals Hembygdsförening
Rävmarken Byalag
Skee Sockens Hembygdsförening
Strömstads Historieförening
Strömstads Museiförening
Foreningen Norden Halden
Idd og Enningdalen Historielag
Det er opprettet nettbank for både svensk og norsk bank.
Det vises til eget regnskap for foreningen.
Halden 2017-02-07
Gun Förde
Bjarne Andersen

Thomas Marthinsson
Kerstin Sandqvist

Bo Magnusson

Ulf Vidar Larsen
Svein Norheim
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Publikasjoner til salgs:

SEK/NOK 150,-

SEK/NOK 70,-

SEK /NOK 50,-

SEK/NOK 150
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