Forord
Fjoråret var et spesielt år for Nordøsterdalsmuset, som da vart en del av
Hedmark fylkesmuseum AS. Det tar tid
å etablere en stor organisasjon av
mange større og mindre, og også året
2011 har derfor vært preget av organisasjonsbygging og det å få mange personer med til dels store geografiske
avstander til å bli ett fellesskap. Nettopp avstandene er ei stor utfordring
for oss i Nordøsterdalsmuseet, der mye
tid går med til reising i forbindelse
med allmøter og andre møter i fylkesmuseet.
Året 2011 har også vært preget av at
bemanningssituasjonen ved museumssenteret Ramsmoen har vært litt vanskelig – faktisk i så stor grad at vi ei
stund var usikre på om vi hadde kapasitet til å klare å få til ei årbok. Men vi
tok sats – og det gikk!
Årets årbok representerer også et
aldri så lite jubileum, sia det er bok
nr. 30. Den første utkom allerede i
1979. Håpet var at det skulle bli en årviss foreteelse, og sjøl om dette ikke
har lyktes helt, så har årboka kommet
ut til jul de aller fleste åra etterpå. Og
vi vet at det er mange som hvert år
venter med spenning på Årbok for
Nord-Østerdalen.
En titt bakover på de tidligere
årbøkene viser at det har vært ei veldig
utvikling på alle vis. Og innholdsmessig må en kunne konstatere at Årbok
for Nord-Østerdalen gjennom åra har
brakt fram veldig mye interessant lokal
historie og kultur. Gjennom åra har
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det blitt til sammen over 450 større og
mindre artikler, fra veldig mange bidragsytere – artikler med ei stor spennvidde. Her kan vi snakke om ei viktig
og omfattende formidling av lokalhistorie fra hele regionen.
Også årets utgave har stor bredde
både tematisk og tidsmessig. Å få med
artikler som dekker alle bygdene våre i
hver årgang er ikke så lett, men vi prøver også å få til best mulig spredning
geografisk.
Takket være flere flittige og gode
bidragsytere vart det årbok i år også.
Derfor en hjertelig takk til dere alle!
Så er det å håpe at også de som kjøper
boka finner stoff de syns er interessant
og leseverdig.
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