25. juni ble utstillingen «Badebyen Hamar»
åpnet.
Denne utstillingen er et samarbeid mellom
venneforeningen, museet og Hamar kommune,
med venneforeningens Christian G. Lindman
som initiativtager. Mange har gjennom
sommeren stoppet opp for å lese om badebyen.
Særlig har utflyttede hamarsinger på besøk hatt
glede av utstillingen.
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Forbundet for norske museumsvenner (FNM)
avholdt årsmøte 3. – 5. september på
Lillehammer. Fra Domkirkeoddens Venner deltok
Karin Bieltvedt og Ingrid Hatlemark. Vi rakk mye på
knapt 2 døgn. Byvandring og omvisning på
Lillehammer kunstmuseum fredag ettermiddag.
Lørdag formiddag ble årsmøtet avholdt i
Maihaugsalen, etterfulgt av fagprogram. Temaet var:
«Frivillighetens betydning i museums- og
kulturvernarbeidet med fokus på framtida.»
Etter lunsj ble det egenvandring i museene i
hovedbygningen på Maihaugen, før vi ble guidet
omkring i anlegget av en fantastisk guide.
Under festmiddagen om kvelden var overraskelsen
stor da Domkirkeoddens Venner ble utnevnt til Årets
Venneforening 2021. I FNM`s kriterier står det:
«Tildelingen skjer på grunnlag av aktivitet gjennom
flere år eller et tiltak siste år»
Søndag morgen dro vi til Bjerkebæk, Sigrid Undsets
hjem, og deretter til Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons
hjem. Begge steder fikk vi omvisning og interessante
foredrag av en kunnskapsrik foreleser.
Både Karin og Ingrid takker for at vi fikk dra.

Espen Olavsson Hårseth ved åpningen av Badebyen Hamar.

På Bygningsverndagene 11. og 12. september i
Hedmarkstunet ble vi spurt om å delta med salg av
vafler og kaffe. 5 av medlemmene deltok i til
sammen 27 t. i løpet av 2 dager. Utbyttet ble vel 8000
kr! Vi stiller gjerne neste år også.
Søndagsvandringen 26. september: «Murte
ildsteder og støpejernsovnens inntreden på
Hedemarken» ble gjennomført med Christian G.
Lindman som en inspirerende foredragsholder. Vi
kunne ha vært flere, men de som møtte opp var
fornøyde. Etterpå var det sosialt samvær i
Løtenbygningen med eplekake og kaffe.
Novemberforedraget i Aulaen.
Torsdag 25. november kl. 19 prøver vi for 4. gang:
Magne Rugsveen holder foredraget «Fiske i Mjøsa i
500 år». Gratis for medlemmer, 50 kr for andre.
Forfriskninger og sosialt samvær etter foredraget.
Utedugnader.
I forkant av utstillingsåpningen ble «badebrygga»
restaurert ved hjelp av flere venners innsats med Alf
Sigurd Solberg som byggeleder. Hamar kommune
har gitt tilskudd til materialer.
Div. ryddearbeider ved Gammelsetra og ved
Løtenbygningen. I begynnelsen av mai ble

Avtroppende leder i FNM Knut Sterud og Ingrid Hatlemark
Foto: Knut Hagen, Lillehammer museums venner

friluftscenen og området rundt raket og ryddet.
Også i år stilte de opp, dansegruppen Swing og
Svøm. Igjen - takk for innsatsen.
Nødvendige innvendig reparasjoner og vasking i

"Badebua" stod ferdig til åpning av utstillingen
"Badebyen Hamar". Hva bua nå kan brukes til er
åpent. Har noen ideer?
Som kjent gror det godt i museumsparken. Blant
annet ute på gammelsetra er det ryddet
vegetasjon slik at vi nå kan se Mjøsa fra tunet.
Dugnadstimene er registrert til 100 timer.

Kjære museumsvenner!
De siste årene har jeg arbeidet mye med et nytt
museumsbygg på Domkirkeodden. Da jeg
begynte på museet i 2012, ble det mer og mer
tydelig at vi trengte et nytt museumsbygg. Flere
av mine forgjengere og alle ansatte på
Domkirkeodden, har sett hvilke utfordringer et
vinterstengt museum har vært. Ikke minst har de
mange kontorlokalitetene rundt omkring på
Odden skapt tungvint samarbeid mellom de
ansatte. Manglende lokaler til nye
museumsutstillinger har lenge gitt få muligheter
for nyskapende og aktuelle utstillinger.
Dette høstbrevet blir mitt siste som direktør på
Domkirkeodden. Jeg går av med pensjon i
slutten av februar neste år. Ny direktør er nå
ansatt. Per Øyvind Riise setter seg i
direktørstolen 17. januar, og jeg blir med i en
overlapp til månedsskiftet februar-mars.
De snart 10 årene på Domkirkeodden har vært en
sann glede og en svært interessant periode i mine
37 år som museumsansatt. Domkirkeodden er
juvelen i Anno-museene. Ikke noe annet
museum kan måle seg med vår beliggenhet ved
Mjøsa, ikke noe annet museum har en så
interessant samling av museumsbygninger, og
Storhamarlåven og Vernebygget er blant de mest
spektakulære museumsbygg i Norge. Arkitekt
Sverre Fehns Storhamarlåven er et mesterverk og
nyter stor respekt blant arkitekter verden over.
Vernebygget er Europas største glassbygninger,
står det på Riksantikvarens hjemmeside.
Vinneren av arkitektkonkurransen for det nye
museumsbygget vårt blir bekjentgjort 3.
november, og jeg kan love venneforeningen at
det nye bygget vil skape en helt ny hverdag for
ansatte og de besøkende. Arbeidet med
finansieringen starter nå, og jeg håper at
prosessen ikke skal ta for mange år før huset
åpnes for publikum og ansatte. Kanskje kan vi
håpe på at det nye bygget er påbegynt i 2025.
Domkirkeoddens venneforening har vært til
svært stor nytte de årene som jeg har ledet
Domkirkeodden. Mange praktiske oppgaver har
vært løst av venneforeningen, penger til små og

store prosjekter har vært stilt til rådighet og
foreningen har stilt opp i bred skala på
arrangementer av ulike slag. Den frivillige
innsatsen på Domkirkeodden har ikke blitt
svekket ved opprettelsen av Anno, snarere tvert
imot. Vi er utrolig stolte av at vår venneforening
ble kåret til «Årets venneforening 2021»
tidligere i år. Gratulerer!
Vi er takknemlige for initiativ, innsats og midler
til utstillingen om Badebyen Hamar, som ble stilt
opp i Rosenlundvika sist sommer. Det er nyttig å
ha foreningsmedlemmer som pusher oss
framover i en ellers hektisk hverdag.
Flere av de ansatte har vært engasjert i revisjon
av museets gjenstandssamling. Store deler av
denne skal som kjent overflyttes til det nye
fellesmagasinet i Elverum, som skal stå ferdig til
kommende nyttår. Domkirkeoddens
gjenstandssamling vil overføres litt etter hvert.
Tekstilsamlingen vil flyttes til våren. Det vil fort
ta et par år før vi kan si at samlingen er flyttet.
Det kan hende vi vil be om litt hjelp fra
venneforeningen til noe flyttearbeid neste år.
Tusen, tusen takk til museets venneforening for
innsatsen for Domkirkeodden i min tid på
museet. Jeg håper at samarbeidet med Per
Øyvind Riise vil bli like godt.
Vennlig hilsen
Magne Rugsveen
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Museet har planer om Jul i Løtenbygningen de
tre første helgene i desember, både lørdag og
søndag. Åpningstiden er 12-16. De skal fylle
huset med aktiviteter, mat og museumsbutikken.
Museet spør om vi kan hjelpe med en grøtkafe
disse dagene. Da trenger vi hjelpere! Ring
97661676 (Ingrid) om du kan delta.
Styret takker for god oppslutning i år.

