Årsrapport
Hedmark Fylkesmuseum/
Nordøsterdalsmuseet 2010
Organisasjon og ressurser
• 8,3 årsverk fordelt på 12 faste
stillinger
Teknisk drift og vedlikehold
• Igangsatt full brann- og tyverisikring
av Ramsmoen
• Oddentunet – kartlegging av tilstanden på tak. Søknad om midler sendt
for å utbedre råteskader
• Vassaga i Mellomsbekken, Folldal –
Fundamentering og rekonstruksjon
av vassrenna, samt bearbeiding av
materialer
• Ryeng skole, Folldal – restaurering i
forbindelse med setningsskader.
Fjerning av mur i jordkjeller, påfølgende gjenfylling med løsmasse.
Oppjekking av bygningen og tørrmuring av ringmur
• Tynset Museumspark – utstifting av
vindskier, torvhaller og mønebord
• Rendalen bygdetun – oppmåling,
planlegging og innhenting av anbud
på maling av Gamle Berger skole
• Aukrustsenteret – utbedra snøfangere, utstifting av skiferheller over
inngangsparti. Kartlegging av andre
skader på bygningskroppen
• Ramsmoen – omgjøring av gammelt
kjøkken til kontor, sikring av kjørebro på låve, sikring av møkkjeller,
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takarbeider på Stallen, ombygging i
stallen i forbindelse med utstilling
Samlingsforvaltning
Foto:
– 11 224 fotografier digitalisert og
registrert i Primus i 2010. Totalt
53 618 foto registrert i Primus av en
samling på ca 140 000 foto
– 3500 nyopptak av foto
(museets ansatte)
– Klargjøring av en del av samlingen
for publisering i Digitalt Museum
Arkiv:
– Påbegynt 3-årig prosjekt for å ordne
Folldal Verks arkiver
– Museet mottok en større samling
arkivalia etter Steien Hotell, Bilruten
Alvdal-Folldal-Hjerkinn og AFHA
Bilruter. En del av dette materialet
er allerede ordnet
– Biblioteket hadde en tilvekst på 233
nummer i 2010
Gjenstandssamlingen:
– 25 000 gjenstander totalt i våre samlinger, bortimot halvparten registrert
i Primus
– Igangsatt en systematisk gjennomgang av samlinger ved alle våre
anlegg
– Mottak av et stort antall større og
mindre gaver til samlingene
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Publikum og formidling
• Forsteinede øyeblikk – utstilling om
steinalderen i Nordøsterdalen
• Sankerdag – kulturelt skolesekkopplegg knyttet til Forsteinede øyeblikk – 86 barn deltok
• Radio Grimsbu – audioguide via
FM-nettet
• Gunnar Wefring – maler i arktis.
Utstilling
• Årbok for Nord-Østerdalen 2010
• Innvandring til Nord-Østerdalen –
vandreutstilling
• Søndagskveld på Ramsmoen –
7 arrangementer
• Kultursti Strømmen
• Generell formidling for skoler og
andre grupper i utstillinger på
Ramsmoen, i Museumsparken på
Tynset og andre anlegg
Forskning og kunskapsproduksjon
• Årbok for Nord-Østerdalen, 8 av 13
artikler produsert av museets ansatte
Dokumentasjon:
• Taterprosjektet
❍ dokumentere fysiske og immaterielle kulturminner knyttet til
Tatere/Romani i Fjellregionen
❍ Samling av foto og identifisering
av personer i foto
• Kulturminnekart
• Dokumentasjon av kulturminner og
setrer i Forollhogna
• Dokumentasjon av byggeskikk i
regionen
• Registrering av gjenstander på Bortistu Nordvang, Dalsbygda. Samarbeid
med eier
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