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Kjære museumsvenner!
Denne sommeren ble helt annerledes enn vi noen
gang har opplevd. Korona-epidemien ble et
premiss for åpningstider, arrangementer, møter,
hjemmekontor og organisering av arbeidet vårt.
Målet for hele Anno var å unngå permitteringer
av de ansatte. Covid 19-forskriften førte til at vi
avlyste alle arrangementer i sommer, men
tilpasset et åpent museum fra 15. juni til de
statlige reglene og benyttet våre faste ansatte til å
gjennomføre sommersesongen.
Vi hadde håp om at befolkningen ville være
turist i eget land og i egen region. Og resultatet –
jo vi hadde et veldig godt besøk i juli, faktisk
60% økning! Takket være stor oppofrelse og stå
på-innstilling fra våre ansatte, klarte vi å
gjennomføre sommersesongen slik vi hadde håp
om. Utleie av forskjellige lokaler er en viktig
inntektskilde for oss. I år nådde vi ikke på langt
nær de budsjettallene vi hadde planlagt for.
Vielser i Hamardomen uteble helt. Økning i
smittetallet i høst fører fortsatt til begrensninger i
hvor mange som kan være til stede i våre
utleielokaler og aktivitetene blir dessverre færre i
høst enn vi hadde ønsket.
Likevel skal vi gjennomføre både vandrespelet i
oktober og Lussi i desember. Det vil imidlertid
bli en del justeringer og tilpasninger til den
koronasituasjonen vi er oppe i. Jul i Prestgarden
er avlyst i år.
Vi har arbeidet for et nytt museumsbygg i mange
år. Utarbeidelsen av en detaljreguleringsplan for
plasseringen av det nye bygget har pågått i flere
år, og det har vært et omfattende og stort arbeid
utført av RIK Arkitekter i Oslo. Planforslaget ble
lagt ut til høring i vår, og planforslaget har i

sommer blitt forberedt til politisk behandling i
kommunen. Den ble godkjent i kommunestyret
30.9. Så skal vi forberede arkitektkonkurranse,
og vi håper at invitasjonen til konkurransen blir
sendt ut omkring 1.12. I løpet av vinteren skal vi
kåre vinneren av konkurransen. Vi skal også i
løpet av vinteren utarbeide et forprosjekt for å
planlegge utstillinger og innhold i huset. Det nye
museumsbygget skal plasseres på høyden og ned
skråningen mot dagens hovedinngang.
Byggingen av det nye fellesmagasinet i Elverum
starter nå i oktober, og det skal stå ferdig i
slutten av neste år. Gjennomgangen av vårt eget
gjenstandsmateriale som skal flyttes over til det
nye magasinet, pågår for fullt.
Et stort vedlikeholdsarbeid står foran oss på
Storhamarlåven. Deler av muren i vestveggen av
Aulafløyen står i fare for å rase ut.
Reparasjonsarbeidet er utredet og kalkulert til ca.
4 mill. kr. Prosjektet skal gjennomføres
sommeren 2021. Vi arbeider nå med å søke om
tilskudd til arbeidene.
Vi er svært takknemlige for mange initiativer og
små og store vedlikeholds- og skjøtselsjobber
som har blitt iverksatt av venneforeningen til
tross for den krevende smittesituasjonen vi er
oppe i. Takk for både vegetasjonsrydding,
maling av butikken og utskifting av tak.
Vi forbereder oss på at neste sesong fortsatt kan
være preget av en smittesituasjon. Det vil bli en
stor utfordring å finne måter å gjennomføre
f.eks. Middelalderfestivalen på.
God høst!
Vennlig hilsen
Magne Rugsveen

Swing og Svøm i aksjon

UTEDUGNAD
Friluftscenen og området rundt ble raket og
ryddet i slutten av april. Dansegruppen Swing og
Svøm stilte opp som de har gjort i mange år.
Igjen takk for innsatsen.
Sceneveggene har flasset og trengte et strøk
maling. Samtidig ble en tagging overmalt.
Parkbenkene har over tid fått merke tidens tann.
En skikkelig omgang med linolje, samt
oppstramming av bolter og skruer, har hjulpet.
En del bord- og benkeplater er skadet, flere med
brente hull fra engangsgriller. En del av disse
kan restaureres og det får vi se om vi kan gjøre
til våren. Det er viktig at parkbenkene ser
skikkelig ut.
Det er gjort noe mindre ryddearbeider på
seteranlegget. Den gamle skigarden borterst mot
Martodden er revet og ryddet, Skigarden hadde
ikke lenger noen funksjon.
Badebua er en anonym liten bygning. Med årene
er det gjort midlertidig lappinger på taket. Men
nå var tiden kommet for en skikkelig reparasjon.
Flere takbord måtte skiftes på grunn av råte. Bua
har fått nye vindskier og vannbrett og ny papp på
taket. Nå skal det være tett. Så skal vi se om vi
skal gjøre mer til våren.

lett tilgjengelige. Etter vandringen ble det servert
kaffe og eplekake i Løtenbygningen. Vi fikk
mange hyggelige tilbakemeldinger om at slike
vandringer bør vi arrangere flere ganger.

Chr. G. forteller om Vethammerfjøset.

20. september hadde vi medlemsverving i
Løtenbygningen. Det var ikke så mange ute og
gikk denne søndagen, men vi snakket med de
som var på tur, og det ble også solgt kaffe og
vafler.
Novemberforedraget.
10. november kl. 19 holder Magne Rugsveen
foredraget «Fiske i Mjøsa i 500 år» i Aulaen.
Gratis for medlemmer, 50 kr for andre. Det blir
servert forfriskninger i etterkant.
Jul i Borggården 13. desember er dessverre
avlyst!

Badebua er fra ca.1950. Bua er blitt brukt av badevakter og
svømmekurs. Derav navnet.

AKTIVITETER
Grunnet «Koronaen» har vi ikke hatt mange
publikumsrettede aktiviteter denne sesongen.
Søndag 23. august inviterte vi til vandring
mellom driftsbygningene på Domkirkeodden. 29
møtte opp til en hyggelig formiddag i flott
høstvær.
Christian Georg Lindman fulgte oss rundt og
holdt et interessant foredrag om bygningene. Vi
var inne i mange av dem, de er vanligvis ikke så

Som en følge av koronaviruset og selvvalgt
karantene, sendte vi ikke ut giroer i vår.
Dessverre førte dette til at ca. 60 ikke har betalt
medlemsskapet for 2020. Håper dette bare er en
forglemmelse. På grunn av avlyste
arrangementer i år, har inntektene våre
uteblitt. Museet trenger penger til mange
prosjekter og derfor er medlemskontingenten
viktig.
Vil du fortsatt støtte oss så betal kontingenten
til konto nr. 1800.0703172 v/Karin Bieltvedt,
- enkeltmedlemmer 200 kr
- familiemedlemmer 300 kr
- bedriftsmedlemmer 1100 kr
Styret håper at 2021 blir et mer normalt år og at
det blir stor aktivitet på museet igjen.

