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Kjære museumsvenner!
En fantastisk sommer er over. Den sterke og
langvarige sommervarmen gjorde at vi var i
høyeste brannberedskap i flere uker, men takket
være ansvarlige ansatte og publikum kom vi oss
gjennom både middelalderfestival og santkhans
uten problemer. Nøye planlegging, høy
brannberedskap og vanning av plener i et par
uker i forkant gjorde at brannvesenet ga grønt lys
for sommerens arrangementer.
Mange museer registrerer nedgang i besøket i
sommer, men Domkirkeodden har hatt en
hyggelig oppgang. Det er sikkert mange ting som
forklarer dette, men de gode arrangementene
våre, god markedsføring gjennom
Hamarregionen reiseliv og stor oppmerksomhet
om Mjøsa i flere år, bidrar til økt interesse for
regionen.
Endelig er reguleringsplanarbeidet for nytt
museumsbygg kommet ordentlig i gang, men
framdriften har tæret mye på tålmodigheten min.
Hvis alt går etter planen nå, vil vi få
reguleringsplanen godkjent i kommunen innen
påske. Etter det inviterer vi til
arkitektkonkurranse, som kan være gjennomført i
løpet av 2019. Deretter starter det tunge arbeidet
med finansiering, og målet er å åpne bygget i
2024 – på Hamar bys 175-årsjubileum.
Anno museum har i mange år arbeidet for å få
finansiert et nytt fellesmagasin for gjenstander i
Elverum. Heldigvis er det lagt inn penger i
regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019,
med til sammen kr. 90 millioner. Med penger fra
Hedmark fylkeskommune i tillegg ser det nå ut
til at planlegging og bygging nærmer seg

realisering. Dermed kan mye av
Domkirkeoddens gjenstandssamling få plass i
det nye bygget i Elverum. Kanskje står det nye
bygget der klart for innflytting i 2021. Fortsatt
vil det være igjen kjernesamlinger på
Domkirkeodden i de magasinene som
tilfredsstiller kravene til trygg oppbevaring.
Vi har i mange år oppbevart museets
tekstilsamling på Åker, men nå er vi i ferd med å
flytte denne samlingen til nye lokaler i
Stålverket.
Taket på Aulaen vil bli lagt om til våren neste år.
Finansieringen er nå i orden for denne delen av
Storhamarlåven. Vi skal også utbedre
glassfeltene på nordfløyen og på vestfløyen i
2019, men her gjenstår det å få på plass
sluttfinansieringen før oppstart kan gjøres.
Vi er svært takknemlige, igjen, for alle bidrag
som Venneforeningen har gitt oss i år. 50 000 kr.
til ny gressklipper, kr. 20 000 til utstyr i lekekrok
i Åkerutstillingen og kr. 10 000 til nye stoler i
Hamardomen. Vi har hittil samlet inn kr.
330 000 til nye stoler, og vi skal nå sette i gang
en spleiseaksjon for å få samlet inn resten.
Takk til Venneforeningen for hjelp og støtte
gjennom hele året. Vi er glade for at dere
benytter hus og lokaler, blant annet
Løtenbygningen. Dette gjør at bygningene er i
bruk i deler av året. Takk for godt samarbeid og
gratulerer med ny brosjyre!
Domkirkeodden i oktober 2018
Magne Rugsveen
Direktør
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Her er det åpnet mot Mjøsa og Nes.

I tillegg er det ryddet foran
husmannsplassen/Skarderudbakken.
Dansegruppen Swing og Svøm har også i år
raket og ryddet rundt friluftscenen. Takk for
innsatsen.
MIDDELALDERFESTIVALEN 9.-10. juni.
Som vanlig fikk vi klinkegg fra Louise Gjør og
rømme fra CC. 34 blide hjelpere stilte opp og
jobbet så svetten silte. Stor takk til alle.
20-ÅRSMARKERING AV DOMEN 9. aug.
Styret ble invitert til denne markeringen. Vi
kvitterte med en gave som skal brukes til nye
stoler, det er nødvendig!

ÅRSMØTE I FNM PÅ RØROS 8.-9. sept.
Chr.G. Lindman og Ingrid Hatlemark deltok på
årsmøtet i Forbundet for Norske
Museumsvenner. Vi hadde en lærerik, sosial og
hyggelig helg. I tillegg til årsmøtet vandret vi i
Bergstadens gater, var innom pressemuseet
Fjeld-Ljom, kirka og Rørosmuseet. Søndag
besøkte vi Olavsgruva og Ratvolden (Johan
Falkbergets bosted).
ÅPENT HUS 6. mai og 23.sept.
Venneforeningen inviterte til åpent hus i StorDeglumbygningen 6. mai. Her informerte vi om
venneforeningen og hadde medlemsverving. I
tillegg solgte vi kaffe og vafler. Vi hadde godt
besøk og folk satte pris på å komme inn i en
bygning som sjeldent er åpen.
23. sept. holdt vi åpent i Løtenbygningen. Som i
Stor-Deglumbygningen, informerte vi om
venneforeningens arbeid og delte ut den flotte
nye folderen vår. Vi solgte kaffe og vafler og
kom i prat med mange hyggelige turgåere.
Disse informasjonsdagene er en god anledning til
å verve nye medlemmer.

Foto: Domkirkeodden

NÅ ER DEN HER – VÅR NYE FOLDER.
Den ble presentert under "Liv i stuer og
stasjoner» søndag den 9. sept. Samtidig ble den
delt ut på årsmøtet til Forbundet for Norske
Museumsvenner på Røros. Vi har fått mange
anerkjennende tilbakemeldinger.
Vi håper at folderen kan stimulere til økt
tilslutning av nye medlemmer. Derfor sender vi
den ut til medlemmene med oppfordring til
medlemsverving.
LIV I STUER OG STASJONER 9. sept.
Dessverre var ikke værgudene med oss i år. 200
trosset det ufyselige været og fikk en hyggelig og
våt opplevelse. 8 medlemmer deltok som
billettører. I følge museet gjorde vi god nytte for
oss.

NOVEMBERMØTET torsdag 15.nov kl. 19.
Temaet denne gang er Utvandringen til
Amerika på 1800-tallet fra Hedemarken, med
eksempler fra Stange og Romedal. Tidligere
kultursjef i Stange, Terje Moshaug, gir oss
bakgrunnen for denne utvandringen og følgene
av at folk emigrerte.
BARN PÅ PRESTEGÅRDEN 28. nov.- 5.des.
I år er 4. klassinger fra Stange invitert. Museet
trenger hjelp til å gi elevene innblikk i god
gammeldags førjulestrid. Har du lyst til å være
med, ta kontakt med Asbjørg, tlf. 90099947.
Flere medlemmer er allerede faste hjelpere.
Dette er en hyggelig førjulsaktivitet å delta i.
JULEMARKED I BORGGÅRDEN 9.des.
Venneforeningen selger risengrynsgrøt, kaffe og
saft nede i Aulafoajeen. Vi har noen hjelpere,
men trenger flere. Gi beskjed til leder Ingrid
Hatlemark, senest 1.des. Tlf. 97661676.
Neste årsmøte holdes i uke 7, 2019.

