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Kjære museumsvenner!
Vinteren står for døra og vi har tatt fatt på en stor
og viktig oppgave: samlingsrevisjon. Etter at
Anno museum i år fikk den første bevilgningen
til nytt fellesmagasin på Glomdalsmuseet, skal
gjenstandssamlingene på alle museene i Anno
gjennomgås og forberedes for innflytting i det
nye magasinbygget. Det vil gå mange år før
samlingene flyttes inn. Først skal bygget reises,
og planen er at det store magasinet med
bevaringsavdeling skal stå ferdig i årsskiftet
2021-22. Deretter skal innflyttingen av
gjenstander starte.
På Domkirkeodden har arbeidet med å få
oversikt over alle gjenstandene begynt. Svært
mange gjenstander befinner seg i låver, fjøs og
seterhus, i kjelleren under Storhamarbygningen, i
Tomterlåven, i den nyrestaurerte
Jemtlandsstallen, i det store magasinet i
Storhamarlåven og mange andre steder.
Gjenstandene blir rengjort og de som ikke
tidligere er registrert, blir registrert og påført nytt
registreringsnummer og strekkode og ført inn i
registreringsprogrammet Primus. Så blir
gjenstandene fotografert på nytt. Med 35 000
gjenstander i vår samling, sier det seg sjøl at
dette er en veldig stor jobb. Dette vil ta både tid
og mange årsverk. Kanskje kommer vi til å
spørre Venneforeningen om hjelp i dette
arbeidet.
Ved innflyttingen i Elverum vil det skje en
samordning av gjenstandsmaterialet ved
museene i Anno. Både Glomdalsmuseet og
Domkirkeodden har mange gjenstander av
samme slag. Særlig for de store gjenstandene vil
det behov for å vurdere hvilke som skal få plass.

En del gjenstander blir værende igjen på
Domkirkeodden. Det er viktig å beholde
kjernesamlinger på museet, men alt som blir
overflyttet til det nye magasinbygget vil være
tilgjengelig på www.digitaltmuseum.no. Dette
gjelder også gjenstander som blir plassert på
Domkirkeodden.
Også dette året har Venneforening bidratt med
dugnadshjelp og penger til mangt og mye. Vi er
svært takknemlig for alle bidrag og for
Venneforeningens arbeid og interesse for
Domkirkeodden.
Tusen takk!
Magne Rugsveen
Avd.dir. Anno Domkirkeodden
MIDDELALDERFESTIVALEN 15.-16. juni.
Som vanlig fikk vi klinkegg fra Louise Gjør og
rømme fra CC. 34 blide hjelpere stilte opp og
jobbet så svetten silte. Det var publikumsrekord
disse dagene, noe som gjorde at vi hadde en
omsetning på ca. 40 000 kr. Stor takk til alle.
UTEDUGNAD
Også i år har dansegruppa Swing og Svøm raket
og ryddet Friluftscenen og området rundt. Takk
for innsatsen,
Kirkegårdsmuren i hjørnet ved
Grimsrudbygningen var gjengrodd. Den er nå
kommet fram i lyset - så lenge det varer. Det
gror godt! Og foran Jevanolbakken (ved
husmannsplassen) er en del trær og busker tatt
ned slik at man igjen kan sitte i solveggen og se
utover Mjøsa.
Fundamentet til steingjerdet nedenfor Stavlåven
på Kvartgården hadde sviktet med den følge at
12-14 meter av muren hadde rast ut på innsiden.
Før sommeren tok slutt ble, etter beste evne,
muren lagt opp igjen.

Georg: Mon tro om denne steinen passer?

ÅPENT HUS 5. mai og 29.sept.
Venneforeningen inviterte til åpent hus i
Vartomten 5. mai. Christian G. Lindman hadde
på forhånd nedlagt et stort arbeid med å finne
opplysninger om Vartomten. Han fikk god hjelp
fra museet med å finne fram bilder og lignende.
Han holdt 2 foredrag som ble godt mottatt. I
tillegg solgte vi kaffe og kaker. Ca. 60 var innom
og halvparten fulgte foredraget. Vi hadde godt
besøk og folk satte pris på å komme inn i en
bygning som sjeldent er åpen.
29. sept. holdt vi åpent i Løtenbygningen
sammen med malervennene våre. Som i
Vartomten informerte vi om venneforeningens
arbeid og delte ut den flotte 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.
NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP besøkte
Domkirkeodden 26. juni. Museet holdt foredrag
om ny kunnskap vedrørende stenarbeidene i
Middelalderanlegget. Venneforeningen hjalp til
med servering av eplekake og urtedrikk.
ÅRSMØTET i Forbundet for Norske
Museumsvenner ble avholdt i Ålesund 7. og 8.
sept. Leder Ingrid Hatlemark sammen med
ektefelle Hans Erik, var så heldige å få
representere venneforeningen. Vi deltok på et
inspirerende og lærerikt årsmøte med mange
hyggelige venner. Vi fikk også en flott
omvisning i Ålesund med særlig vekt på
jugendstilen, på Sunnmøre museum, ut til Giske
og Godøy i fantastisk vær. Vi kan bare anbefale
å ta en tur dit.

LIV I STUER OG STASJONER 15. SEPT.
I år foreslo vi at det burde være tunverter på
Hedemarkstunet, Kvartgarden og Åsgarden. Tre
av medlemmene stilte, godt forberedt ved hjelp
fra museet og «Veileder til Folkemuseet», en bok
som kan anbefales. Vi vil videreutvikle denne
aktiviteten, de som henvendte seg til oss var glad
for opplysningene vi kunne gi.
NOVEMBERMØTET SØNDAG 10. NOV.
Kl. 12-15: Åpent i Kokebokhuset!
Kokebøker forteller ikke bare om hvordan lage mat,
de er også viktige kulturhistoriske kilder til tida de er
skapt i. Domkirkeodden har trolig landets største
offentlige kokeboksamling med godt og vel 5500
kokebøker. Konservator Laila Grastvedt viser rundt
og forteller om denne unike samlingen.
Kl. 17.00 i Aulaen på Domkirkeodden: Er
kokeboka død?
Kokebøkene har spilt viktige roller i norsk matkultur
i over 200 hundre år. Er de fortsatt aktuelle i mylderet
av digitale oppskriftstilbud? Konservator Laila
Grastvedt inviterer villmarkskokk og
kokebokforfatter Kirsten Winge og driver av Norsk
Smaksskule, seniorforsker Einar Risvik, til samtale og
diskusjon. Kulturelt innslag ved Tor Karseth og
Tanja Irene Leine. Servering ved Domkirkeoddens
venneforening fra kl. 16.30. Fri entrè!!
FOREDRAG I AULAEN.

Samlingsforvalter ved Oslo Katedralskoles
historiske boksamling, Ernst Bjerke, vil holde
foredrag i aulaen i slutten av november med
utgangspunkt i boka «De lærdeste Lægers
Urtegaarde». Datoen vil bli opplyst om senere.
BARN PÅ PRESTEGÅRDEN 27. nov.- 4.des.
I år kommer 2. klassingene fra Stange. 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 8.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 7/8, 2020.

Fjordmannstova fra Fosnavåg, Herøy, nå på Sunnmøre museum

