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Kjære venner av Domkirkeodden!
Museumsarbeid er tålmodighetsarbeid. Ikke alt går så fort
som vi håper på. Dette gjelder i første rekke nytt
museumsbygg.
Arbeidet med reguleringsplan for et nytt museumsbygg i
området hvor dagens restaurantbygg ligger, har kommet i
gang. Framdriften har gått saktere enn planlagt. Dette
skyldes blant annet at forslaget om å flytte
Migrasjonsmuseet fra Åkershagan tilbake til
Domkirkeodden med plass til flere kontorer og utstillinger,
skulle innarbeides i planen. Dette forslaget er nå skrinlagt.
Dermed er det Domkirkeoddens behov som skal dekkes i
et nybygg. Vi arbeider nå for å få reguleringsplanen
godkjent i kommunen i løpet av vinteren.
Årets store vedlikeholdsløft har vært nytt tak på
Tomterlåven. Takket være penger fra Domkirkeoddens
venneforening, gaveforsterkningsmidler fra
Kulturdepartementet og vedlikeholdsmidler fra Anno
museum, fikk vi lagt nytt teglsteinstak, gjort nødvendige
restaureringsarbeider, montert takrenner og satt på
snøfangere til en totalkostnad på kr. 812 000. Uten
gavemidlene fra venneforeningen er det ikke sikkert at vi
hadde fått fullført prosjektet som planlagt. Tusen takk!
Et nytt vedlikeholdsarbeid er alt startet opp.
Jemtlandsstallen fra Jemtland østre i Veldre har trengt
vedlikehold lenge. Museets dyktige håndverker Terje
Olsen har begynt på et omfattende og tidkrevende
restaureringsarbeid på takkonstruksjonen og i
laftetømmeret. Takåser må byttes og forsterkes, tømmer i
veggene må byttes ut og ny/gammel takstein må byttes.
Stallåven fra Jemtland er oppført på begynnelsen av 1800tallet, den ble kjøpt av museet i 1950 og gjenreist her i
1951.
Domkirkeodden har to store omfattende
vedlikeholdsprosjekter i årene framover, nytt undertak på
Storhamarlåven og restaurering av Bolstadbygningen.
Taket på Storhamarlåven ble lagt tidlig på 1970-tallet,
altså for 45 år siden. Undertaket av papp er mer enn
modent for utskifting. Takpappen er sprø og utett, og vi ser
at det er taklekkasjer flere steder. I tillegg må vi få montert
inn et tett, men gjennomsiktig undertak i feltene med
glasstakstein. Her er det nå lekkasjer så fort det kommer ei
kraftig regnskur. Dette er ikke forenlig med driften av et
museum med utstillinger av uerstattelige gjenstander fra
middelalderen. Omleggingen av taket er et omfattende
arbeid som vil koste noen millioner kroner. I løpet av
vinteren skal vi innhente anbud på arbeidene, søke

nødvendig tillatelser og søke ulike kilder om finansiering.
Kanskje kan vi få oppstart på prosjektet neste år.
Det andre vedlikeholdsprosjektet er Bolstadbygningen. På
grunn av setninger i grunnen siger bygningen ned på den
ene siden. En murt hvelvkjeller under den ene enden av
bygningen er i ferd med å kollapse. Det er derfor viktig å
få drenert området på nytt. Bygningen må jekkes opp for å
komme til med muring av hvelvkjelleren. Arbeidene skal
beskrives, anbud innhentes og siden dette er en fredet
bygning, må nødvendige tillatelser innhentes. Museets
vedlikeholdsbudsjett er ikke stort nok til slike prosjekter.
Derfor må vi søke andre om økonomisk hjelp til slike
arbeider.
Vi er Venneforeningen stor takk skyldig for all hjelp i
forbindelse med vårdugnad i friluftsområdet, til
bemanning på store og små arrangementer, og størst blant
disse er Middelalderfestivalen. Vi synes det er hyggelig at
Venneforeningen benytter våre lokaler til medlemsmøter
og ulike tiltak. Takk for godt samarbeid om verdens fineste
museumsområde.
Domkirkeodden i oktober 2017

Magne Rugsveen
Avdelingsdirektør
UTEDUGNADEN VÅREN 2017

Også i år var utedugnaden konsentrert om friluftscenen og
haugen over mot Hedmarkstunet. Som tidligere år stilte
dansegruppen Swing og Svøm fra Kom og Dans en
formiddag i mai og ryddet sceneområdet. Stor takk til
danserne. Etter flere år med intensivt arbeid blir det etter
hvert enklere å rake og rydde.
MIDDELALDERFESTIVALEN
Den 10. og 12. juni hadde ikke så fint vær som i fjor så
antall gjester ble mindre. Vi hadde en omsetning på ca
50.000 kr. Ikke verst! Som vanlig fikk vi klinkegg fra
Louise Gjør og rømme fra CC. 34 blide hjelpere stilte opp
og jobbet så svetten silte. Stor takk til alle hjelpere.
SPESIALOMVISNINGEN 31. august for medlemmene.

Konservator Laila Grastvedt holdt en interessant og
inspirerende
omvisning
i
Hedmarkstunet.
23 vitebegjærlige medlemmer fulgte med. Laila belyste bl.
a. byggeskikk og menneskene som hadde bodd her.
Skråstadloftet (1607) er bygget i middelaldertradisjon og
skal ha tjent som gjestehus. Bolstadbygningen (ca.1620) er
derimot i en «moderne» stil som peker framover og var et
herskapshus for Ringsakerpresten. Og slik ble de øvrige
husene også presentert. Laila vil gjerne gi en ny omvisning
senere.

Borgstua (1732) fra Vang prestegard

LIV I STUER OG TUN OG HESTENS DAG.
Ca. 850 besøkende koste seg på museet den 17. september.
Mange barn og besteforeldre syntes det var stas med
natursti. 10 medlemmer deltok som billettører. I følge
museet gjorde vi god nytte for oss.

ÅRSMØTE I FNM PÅ ASKER MUSEUM
Ingrid og Karin deltok på årsmøtet og hadde en
inspirerende helg i møte med museumsvenner fra mange
foreninger. Ingen foreninger nord for Trondheim er
medlemmer, og tiltak vil komme i gang for også å få med
Nord-Norge. I tillegg til årsmøtet fikk vi omvisning på bl.
a. Asker Museum, Hulda og Arne Garborgs hjem,
Oslofjordmuseet, Grinimuseet.

ÅPENT HUS 23. OG 24. september..
Denne helgen forsøkte vi noe nytt og spennende. Vi
inviterte turgåerne på kaffe, vafler og saft i
Løtenbygningen. Vi hadde lagt fram bøker fra og om
Domkirkeodden og informerte om venneforeningens
arbeid. Vi serverte gratis over 100 kaffekopper og vafler,
og fikk mellom 15 og 20 nye medlemmer. Mange turgåere
satte pris på tiltaket og at Løtenbygningen var åpen. Dette
vil vi gjøre mer!

Domkirkeoddenlitteratur
HØSTMØTET
9. november kl. 19.00 inviterer styret til foredrag i
Aulaen. Lektor Marie Kløvstad Øye vil foredra om
«Katedralskolen på Domkirkeodden»
«Hva vet vi om skolen på Domkirkeodden i
middelalderen?
Hva er myter? Hva er antagelser? Hva bygger vi vår
kunnskap om skolen på? Domkapitlets betydning for
skolen.
Katedralskolen som del av den felles, kristne vesteuropeiske kultur i middelalderen.
Hva lærte elevene? Faglig innhold, undervisningsmetoder,
disiplin og straff.
Hvem var skolens elever? Presentere et par av elevene ved
Hamar katedralskole som vi har navn på og deres historie
og karriere.
Skolens endelikt.»
JUL PÅ PRESTEGARDEN 29. nov.- 5.des.
Dette er et skoleopplegg for 2. klassinger. 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.
JULEMARKED I BORGGÅRDEN 10.desember.
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.

Medlemmer fra styret ønsker velkommen inn i
Løtenbygningen

NY LOGO.
I vår inviterte vi dere til å komme med forslag til ny logo,
men forslagene uteble. Vi er nå i kontakt med grafikeren
Kyrre Wedvik og samarbeider med han om ny logo.
xxxxxxxxxxx

Verv en venn:
Kontakt Ingrid Hatlemark
Tlf. 97661676
e-post: ihat@online.no

Vi takker alle som har bidratt i året som har gått. Uten
deres hjelp kunne vi ikke ha gjennomført oppdragene våre.
Styret
P.S.
Vi tar sikte på å holde årsmøte 2018 15. februar.

