Hamar i Sigrid Undseths romaner. Hvor hentet
forfatteren sine omfattende kunnskaper fra?
Jakten på hennes kilder førte til et møte med
noen usedvanlig dyktige forskere og til en
bokskatt i et hvelv på Kalvskinnet i Trondheim.”
Over 50 frammøtte applauderte sterkt etter et
meget interessant foredrag. Foredragsholderen
var også fornøyd med et lydhørt og interessert
publikum.
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Navneendring
Årsmøtet 18.02.2016 vedtok navneendring på
foreningen vår. Bakgrunnen er at museet nå heter
Domkirkeodden og ikke Hedmarksmuseet.
Vedtektenes § 1 lyder nå: «Domkirkeoddens Venner
er en forening som har til formål å fremme
interessen for museet Domkirkeodden og skaffe
midler til fortsatt vekst.
På konstituerende møte 17.03. valgte styret å beholde
de samme funksjoner som forrige år.
Ingrid Hatlemark, leder, ihat@online.no
Christian Georg Lindman, nestleder,
chrglindman@bbnett.no
Sidsel Rattsø Fasting, sekretær, sifakod@me.com
Karin Bieltvedt, kasserer, gei-skei@online.no
Ragnvald Øvergaard, styremedlem,
ragnvald.overgard@online.no
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Vi satser på å arbeide med og støtte de vanlige
arrangementer som tidligere.
Middelalderfestivalen 10-12.juni – med salg av
vafler, svele, kaffe og saft.
Liv i sturer og tun – 11.sept. – med å stille
mannskap til billettsalg. Siden mange andre
lag/grupper har salg av ulike mat, velger vi heller
å hjelpe til med det museet har behov for.
Jul i Borggården – 11.des. – og her vil vi selge
grøt og kaffe som før.
Vennekveld/Medlemsmøte høsten 2015 ble
utsatt til 14.januar 2016.
Vi engasjerte Nan Berntzen Skille til å holde
foredrag i aulaen under tittelen ”Middelalderens

Nan Berntzen Skille
Novembermøtet:
På bakgrunn av dette vellykkede foredraget,
ønsker styret å arrangere høstens medlemsmøte
på samme måte, -gratis for medlemmer og med
en lav inngangspris (i år kr. 50,-) for andre.Venneforeningen ønsker å formidle kunnskap til
allment interesserte ut over medlemmene. Flere
interessante emner ble diskutert på styremøtet
17.03.

Før sommeren ønsker styret å arrangere en gratis
spesialomvisning bare for medlemmene. Vi
kommer tilbake til dette.
Ny logo.
I forbindelse med navneendringen utlyser styret
en konkurranse om ny logo. Den må være enkel,
og fortellende rundt emnet middelalder og
folkemuseum. Forslag sendes leder Ingrid
Hatlemark, frist 20. mai. Premie for benyttet
forslag: Et års medlemsskap i Venneforeningen,
heder og ære!

Fra direktøren har vi fått følgende:
Til Oddenstikka
Vedlikehold og skjøtsel er en stor og viktig jobb
på Domkirkeodden. Mange driftsbygninger, enda
flere antikvariske bygninger, lang strandlinje mot
Mjøsa og et stort kulturlandskap krever
prioritering. Året har startet med oppgradering
av Storhamarbygningen med utskifting av
parkettgulvet i spisestue og peisestue. I korridor
og yttergang er det lagt nytt linoleumsgulv og tak
og vegger er malt. Utleielokalene våre i
Storhamarbygningen har framstått nokså slitne
de siste årene, men oppgradering og nye møbler i
peisestua har gitt bygningen et løft. Takket være
penger fra Stiftelsen Domkirkeodden, Anno
museum og en betydelig del innsats fra egne
ansatte har dette vært mulig. Neste jobb i
bygningen er utskifting av alle vinduer og
verandadører. Nå er møtelokalene blitt
hyggeligere og bedre, og venneforeningen er
hjertelig velkomne til å bruke lokalene.
Fjorårets plan om å mure opp bakerovn i
Hubredbygningen ble utsatt til nyåret i 2016. Nå
er den på plass, og vi ser fram til å prøve å bake
brød i løpet av sommeren.
Vinteren har også vært benyttet til å restaurere
inngangspartiet til Barfrøstua. Dørstokk og
svillstokk er nå reparert etter alle antikvariske
regler. Ta en titt på hvor nøyaktig vår
museumshåndverker, Terje Olsen, har utført
arbeidet.
Vi er svært takknemlige for all hjelp til smått og
stort på Domkirkeodden fra Venneforeningen.
Rydding av trær og kratt er svært kjærkomment,
og museumsområdet framstår mye penere og
mer velstelt når foreningen bidrar. Vi er veldig
glade for hjelp i ulike arrangementer, enten det

er Middelalderfestivalen, låvefest, jul i
Prestgarden eller til møter og konserter.
Venneforeningens økonomiske bidrag er svært
velkomne, og slike pengegaver gjør oss i stand
til å utføre flere prosjekter enn det de årlige
budsjettene tillater.
Vi arbeider med å realisere et nytt museumsbygg
slik at vi skal tilby våre gjester helårsåpne
utstillinger. Dessuten vil vi samle de ansatte
under samme tak og dermed drive museet mer
rasjonelt. For at dette skal realiseres kreves mye
arbeid, vilje hos kommune, fylkeskommune og
stat, og tillatelser fra Riksantikvaren til å bygge
et nytt bygg på Domkirkeodden. Det er sikkert
mange skjær i sjøen, men jeg håper at dette kan
realiseres i løpet av de neste tre årene.
God sommer!
Magne Rugsveen
Årets museumsåpning.
20. mai slår museene, Domkirkeodden,
Jernbanemuseet, Migrasjonsmuseet, Kirsten
Flagstad-museet, Kunstbanken og Atlungstad
brenneri på stortromma og har felles
«Museumsnatt i Hamar» åpent fra kl.20-01.
Dere har sikkert lest om dette i avisene. I
forbindelse med dette arrangementet får
medlemmer av Domkirkeoddens venner rabatt
på billettprisen, men da må dere starte på
Domkirkeodden, ta med medlemskortet!
Dugnad.
Vi fortsetter med dugnad rundt friluftscenen/
nedenfor Storhamarbygningen og har satt av
tirsdagene 26. april, 3. og 10. mai kl. 11-14 og
/eller 16-19. Fremmøtested Storhamarbygningen.
Det nærmer seg Hamar middelalderfestival 11.
og 12. juni. Som vanlig trenger vi hjelp av deg!
Meld gjerne fra på mail til lederen.
Styret håper at dere betaler kontingenten i år
også. Vi trenger medlemmer for å kunne bistå
museet med støtte. Vi ønsker oss også flere
medlemmer. Kjenner du noen, så er det fritt fram
å verve en eller flere. Alle monner drar!
Styret ønsker alle en riktig god sommersesong
med mange besøk på museet vårt.

