Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Årsmelding 2007
Innledning
Stiftelsen Nordøsterdalsmuseets har nå
fungert i tre år. Fra 1. jan 2007 ble museet
utvidet med en ny avdeling, Stiftelsen Folldal gruvers museum. Det betyr at Museumsreformen, slik den er vedtatt av
Hedmark fylkesting, er gjennomført.
Nordøsterdalsmuseet er dermed blitt et
museum som består av 12 avdelinger: Rendalen Bygdemuseum, Alvdal Museum, Aukrustsenteret, Folldal Bygdetun, Gruvemuseet Stiftelsen Folldal gruver, Tylldalen
Bygdetun, Tynset Bygdemuseum, Okkupasjonsstua, Bjørgan, Sætersgårds Samlinger
/ Dølmotunet, Os Museum og Museumssentret Ramsmoen, med 162 hus, på 39 lokaliteter, ca 25000 gjenstander og rikholdige samlinger av foto, arkivalia og anna dokumentasjonsmateriale. Museets ulike avdelinger er viktige møteplasser for så vel
lokale som tilreisende med ca 50000 besøkende totalt. Med vel 90 ulike tilbud og arrangement, tilrettelagt av museets mange
avdelinger, trekker Nordøsterdalsmuseet
samlet museum ca 37000 besøkende.

Organisasjon
Styret har i 2007 bestått av:
Toril Andreassen, Rendalen, (2004) leder,
Hans Jacob Bull, Oslo / Alvdal (2006) Ola
Jonsmoen, Alvdal (2004), Arne Karlsen,
Tolga (2004), Tor Stenersen Folldal (2005)
og Helga Reidun Bergebakken Nesset fra
de ansatte. Vararepresentanter har vært
Randi Brænd, Os, Hilde Nystuen, Rendalen
og Sigrun Taugbøl Aasen, Tolga og Monica
Søberg fra de ansatte.
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Valgkomité: Ola Rye, Tolga og Odd S. Grindal, Rendalen.
Rådsmøtet (årsmøtet) ble holdt på Dølmotunet, Tolga 5. mars. Direktør Jon Birger
Østby fra AMB-utvikling snakket om regionmuseets samfunnsutfordringer, det var
vandring i Gata, på Malmplassen og Toljefossen, før avslutning med ordinært årsmøte.
Det er holdt 4 styremøter, med budsjett,
økonomi, museumsreformen / konsolideringen, oppretting av ny stilling som viktigste saker. Et styremøte lagt til Stiftelsen
Folldal gruver ble kombinert med rundtur
til flere av museumsanlegga i Folldal og togtur innover gruva til Worms Hall.
Styret har vedtatt å gå inn et nærmere samarbeid med Garborgdagane.
Det er arrangert fagtur for å besøk naboer
vest, Dovre med Bygningsteknisk park og
Budsjord, Lesja med Lesja Bygdemuseum,
Lesja kirke, Lesjaverket, Avdem gardsysteri,
rundtur i bygda. Stikkord: Kultur og næring, lokalt engasjement
Museet er medlem av Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon.
Museumsreformen
Den framtidig museumsstruktur for NordØsterdalen som ble lagt i 2004 og vedtatt av
Hedmark Fylkesting, er nå gjennomført.
Fra 1. jan 2007 ble Stiftelsen Folldal Gruvers
museum en avdeling av Nordøsterdalsmuseet. Arbeidet med en revidert museumsplan for Nord-Østerdalen er en naturlig
konsekvens av museumsreformen. Arbeidet
har startet opp og beregnes fullført våren
2009.
Hedmark fylkesting ble informert om
museumsreformen på sitt besøk til Tynset
og Rendalen
Økonomien i 2007
Nordøsterdalsmuseet oppnådde en betydelig vekst i midler fra staten i 2007, fra
kr. 1.558.000,- i 2006 til kr. 2.117.000 i 2007.
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Hedmark Fylkeskommune økte sitt bidrag
fra 796.000 til 1 350 000,- . Økning i fylkeskommunens tilskudd i stor grad grunnet i
at tidligere tilskudd til Stiftelsen Folldal gruver fra 2007 blir kanalisert til Nordøsterdalsmuseet.
Alle kommuner i Nord-Østerdalen bidrog
med kr. 25,- pr innbygger. I tillegg gir flere
kommuner betydelige bidrag til sine lokale
avdelinger.
Det føres avdelingsvise regnskap for Museumssenteret Ramsmoen, Rendalen bygdemuseum,
Bjørgan, Aukrustsenteret og Folldal gruvemuseum. Ser en alle avdelinger under ett, får Nordøsterdalsmuseet i 2007 et underskudd på kr. 186
789. Årsak til underskuddet er uavklart tilskudd
på 200 000 kr fra en av eierkommunene.
For detaljer vises det til regnskapet.
I tillegg til offentlige bidrag til drifta har
museet mottatt prosjektstøtte fra: Tolga-Os
Sparebank, Sparebanken Hedmark og Hedmark Fylkeskommune. Det er utført betalte
prosjekt for Forollhognasekretariatet og
Alvdal kommune.
Forholdet til lokalavdelingene
Forholdet til avdelingene er avklart i avtaler
og den årlige arbeidsplan. Det har ikke
kommet ønske om reforhandling av avtalene, men som en del av arbeidet med museumsplanen vil avtalene bli gjennomgått.
Det er løpende kontakt med alle lokalavdelingene, og deltaking på lokale styremøter.
Alle avdelinger er besøkt flere ganger. Arbeidet med å skaffe oss gode oversikter med
samlingene har fortsatt. Det er gjennomført
flere sikringstiltak. Sammen med Statsbygg,
Riksantikvaren, Hedmark fylkeskommune,
Tynset kommune og NIKU er det gjennomført befaring på Bjørgan med tanke på tiltak
knyttet til Bjørnsonmarkeringa i 2010.
Utbygging
Det har ikke vært særlig framdrift i utbyggingsprosjekta; verken museumsbygg i Ren122

dalen, utvidelse av tunet i Gammel-Prestgarden, påbygg av Stallen på Ramsmoen,
eller utstilling- / lagerbygg på Dølmotunet.
Kommunen har igangsatt arbeid med en reguleringsplan for Ramsmokvartalet, som
omfatter evt nybygg /hotell på Shelltomta
og tilknytning til Kulturhuset. Det har vært
viktig for Nordøsterdalsmuseet å skre Ramsmoens arealet mot Shell-tomta for evt. påbygg til utstillingsbygget Stallen. Parkeringsplassen på utsida av Kongvn inngår i prosjektet og regulert og ordnet.
Det er ført samtaler med Stiftelsen Folldal
Gruver om i standsetting av dynamitthuset
til gjenstandsmagasin.
Aukrustsenteret a/s har kjøpt naboeiendommen Grimshaugen for å kunne utvide
og videreutvikle senterets publikumsaktiviteter.

Personale
Faste stillinger
Museumsbestyrer konservator: Per Hvamstad, 100 % stilling. (1976)
Museumsarbeider, foto, utstilling, data:
Rachel Haarseth, 70 % stilling (1986),
sluttet 1. juli
Museumsarbeider, registrering, data, formidling, utstilling: Helga Reidun Bergebakken Nesset, 70 % stilling. (1988)
Museumshandverker: Torgeir Rennemo,
100 % stilling (2001)
Kontorleder Odd Uglem, 100 % stilling,
(2006)
Arild Alander, arkivar 40 % stilling
Museumsformidler: Sigurd Nielsen, 100 %
begynte mars 2007
Avdelingsleder Gunn S. Hvamstad, 100 %
stilling (2004) Aukrustsenteret
Driftsleder Monica Søberg, 90 % (2002)
Aukrustsenteret
Vaktmester: Jan Løkken (2006) 20 % Aukrustsenteret
Avdelingsleder Maren Kværness Halberg,
80 % stilling,( 2006) Rendalen Bygdemuseum
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Museumsarbeider: Solveig Schärer Frengstad, 25 % Bjørgan.
Anna hjelp
Nils Blix, Kolbjørn Hagen, Ole Cato Strømshoved, Per Sverre Lysgård, Anita Kristoffersen, Gina Helstad, Ingeborg Høistad,
Frøydis Høistad, Marte Løken, Inger Hornset, Ellen Anniken Eng, Anita Kristoffersen,
Tove Dalbak, Maren Ingeborg Hvamstad.
Det holdes personalmøter og avdelingsmøter etter behov. Intranett er tatt i bruk til
intern informasjon. Personalet har vært på
besøk på Vegmuseet og Maihaugen. Det er
gjennomført kurs i bruk av registreringsprogrammet Primus og bruk av ColumbiWeb, heimeside- og intranettarbeid.

Samlingsforvaltning
Innsamling / bevaring
Restaurering / snekkerinnsats
Rendalen Bygdemuseum: Nytt golv i bryggerhuset.
Folldal Bygdetun: Saga i Mellomsbekken,
sommerfjøs Tangmoen
Husantunet: Istandsetting av smibelg
Museumssentret Ramsmoen: innredning av
nytt bibliotek, påbegynt omlegging av tak
på hovedbygningen.
Bistand til Tynset Bygdemuseum og Aukrustsenteret.
Samlingsarbeid
Det er kontinuerlig fokus på samlingsforvaltning
ABM-utvikling har foretatt gjennomgang av
samlingene og vurdert situasjonen ved de
ulike avdelingene, lokalitetene.
Det er et stort behov for bedre lokaliteter
til oppbevaring og formidling. Fellesmagasin for Hedmark er drøftet, men avstanden
til Hamar / Elverum, 200-240 km, er for
lang. Det arbeides derfor med et lokalt opplegg (se nærmere under utbygging)
Registreringsprogrammet Primus er instalÅrbok for Nord-Østerdalen 2008

lert og overføring av data fra Win Regimus
fungerte bra. Arbeidet er utført i samarbeid
med Kultur IT (videreføring av Museenes
datatjeneste) som også er en viktig samarbeidspartner når det gjelder drift.
Primus blir nå brukt for hus, gjenstander,
foto, bøker og arkivalia. Med emneord skal
det etter hvert bli mulig å søke på tvers i
museets materiale. Data vil gradvis bli tilgjengelig på heimesida
Gjenstander
Det har kommet inn ca 115 nye gjenstander, i tillegg kommer gjenstandsamlinga
ved Gruvemuseet Sfg. Arbeidet med å skaffe
oversikt ved Gruvemuseet har fortsatt
Gjenstandene som gis til lokalavdelingene
registreres med lokalavdelingenes initialer
og forblir lokalavdelingenes eiendom.
To malerier er konservert, arbeidet er utført
ved Maihaugens konserveringsverksted. Urverket fra Stallen på Vollan er deponert på
Vollan
Gaver har kommet fra:
Kari Aukrust, Anne Liv og Kåre Midtdal,
Marie Nyborg, Erling Storstrøm, Knut Eiolf
Sønstegaard. Fra Norsk Jernbanemuseum
har Rendalen Bygdmuseum fått ta over ei
hagle som har tilhørt Jacob Breda Bull.

Privatarkiv
Arkivet består av ca 300 m arkiv, anslagsvis
100 arkiv. Tilveksten i 2007 er på 4 arkiv,
samt arkivene ved Gruvemuseet Sfg. Ordning av de sistnevnte samt samarbeidet
med Coop Oppdal om sikring av samvirkelagsarkiv i Nord-Østerdalen har vært prioritert. Aukrustsenteret har fått arkivmateriale,
utklypp o a fra Kari Aukrust. Det er etablert
et Ivar-arkiv med materiale med tilknytning
til Ivar Mortensson-Egnund, og hans famile,
bl a faren stortingsmann Morten Mortenssen. Arkivalia og bøker, hefter etter Ivar A.
Streitlien er ordnet.
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Ordning av Emnearkivet har kommet et
godt steg videre

Prosjekt/samarbeid/kurs

Bygningsvern

Arbeidet med Byggeskikk i setertrakten har
fortsatt. Innen landskapsvernområda til
Forolhogna nasjonalpark er arbeidet fulgt
opp i Os, dessuten har Tolga og Tynset også
kommet med. Alle seterhus innafor området er fotografert.
Museet har deltatt i arbeidet med kulturminnekartet i den nye kommuneplanen for
Alvdalmed særlig ansvar for bebyggelsen.
Fredete hus og et utvalg av bebyggelsen i
bygda og setertraktene er lagt inn på kartet.
Museet har utarbeidet et notat om Bebyggelse
i Alvdal.
Med instruktører fra Rørosmuseet er det
gjennomført Steinmurerkurs på Blostrupmoen i Alvdal, kursdeltakerne utførte restaureringsarbeid på fjøset.
Museet har foretatt vurdering av bebyggelse
knyttet til kommunedelplan for Tynset
Det er holdt lynseminar i tradisjonell bandveving for kursdeltakere fra Vesterheim
Norsk-amerikansk museums studietur til
Norge/Sverige.
Sangerseminar med Sangkoret Embla i
Rendalen, teaterkurs i Tylldalen i forbindelse med Olsokspelet er positive ringvirkninger av større arrangement.
Arbeidet med Mangfoldsåret 2008 har
startet opp og vil bli en hovedsatsing i 2008.

Uttalelse og kommentar i forbindelse med
restaurering og riving har fortsatt. Det har
vært et nært samarbeid med noen kommuner om vurdering av SMIL-midler. Museet
samarbeider med kommunene i dette arbeidet og deltatt på befaringer i Alvdal, Tynset, Folldal og Os
I tillegg har det også vært mange henvendelser fra eiere i andre sammenhenger,
kommet med råd og anbefalinger, laget vurderinger. Ca 70 steder er befart
Av spesielle prosjekt kan nevnes:
Holøyen skole, Blostrupmoen, Neby Bortistuen, Urstrømmen, Nordvang
Det er utført seterbefaringer /-dokumentasjon i alle kommuner, i Vingelen i samarbeid med Vingelen Kirke- og skolemuseum

Nettverk/samarbeid/faglig utvikling
Nordøsterdalsmuseet er medlem i Norges
Museumsforbund. Vi er med i 4 abm-nettverk 1) gruve og bergverk med Bergverksmuseet på Kongsberg som ”nav”, 2)
”byggnettverk” med Ryfylkemuseet som pådriver, 3) Kulturlandskap med Sogn Folkemuseum som leder og 4) Musikknettverket
som Ringve musikkhistoriske museum
leder. Sammen med Valdres Folkemuseum
har vi et Fjellbygdnettverk og samarbeid
mellom museer i fjellbygder. Et gammelt
samarbeidssporsjekt med ”døla-bygder”, i
første rekke med Målselv / Bardu og MidtTroms Museum, er styrket.
Trøndelag folkemuseum Sverresborg, Mai-

Foto
I 2007 er det tatt ca 2500 digitale opptak,
disse er under katalogisering. En vesentlig
del av disse bilda er tatt i forbindelse med
ulike prosjekt, bl a Smil-befaringer, kommuneplanarbeidet i Alvdal, seterbyggeskikk
og steinfjøsdokumentasjon.
Omfanget når det gjelder avfotografering
av gamle bilder har gått nedover, avfotografert 150 bilder, også dette digitalt.
Samlet avfotograferte bilder og gamle negativer er nå ca (70 000)
Nyopptak er nå på ca (35000) pluss en tilvekst som ikke er ferdig registrert
Lysbildearkivet er på ca 26000.
Det er innredet eget rom for Biblioteket.
Boksamlinga er flyttet på plass, bøkene registrert, registret er lagt ut på heimesida .
Dataregistrering
11704 gjenstander og 31840 fotografier er
lagt inn på data, med søkermuligheter for
internt bruk.
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haugen, Rørosmuseet, Tromsø Museum,
Midt-Troms Museum har vært viktige museumskontakter i tillegg til kontaktene i
Hedmark.

Formidling/Arrangement
Det drives et omfattende formidlingsarbeid.
Gjennom et aktivt samarbeid med organisasjoner, frivillige, venner legges ned svært
mange timer i innsats. Den største innsatsen knytter seg til drift av museumsgarden
på Dømotunet og Olsok på Tolga, Landbrukets Dag, Tynset, Olsokspelet i Tylldalen
Nordøsterdalsmuseet har i 2007 deltatt aktivt i arbeidet med Ivar Mortensson Egnunds 150 års-jubileum med arrangement
i Einaly, omvising på Egg, innvielse av
Audioguide og samarbeid Garborgdagane
i Einaly med ”Gunnar Wefring utstillingen
og Ivar-vukku.
Sammen med Kvikne Ungdomslag ble
Bjørnstjerne Bjørnsons 175 års dag feiret på
Kvikne.
Arbeidet med en ny fast utstilling i Stallen
på Museumssentret Ramsmoen har begynt.
Aktuelt tema: Forhistoria i Nord-Østerdalen, formidling av regionens arkeologi.
Miljøutstillingene i hovedbygningen Bullmuseet er omorganisert, med prestens kontor, forfatteren JBBulls kontor og et rom
med fokus på JBBulls skikkelser. I Berger
gamle skole er Ottar Akre samlinga flyttet
ned, slik at det er lettere å bruke den i formidlingen.
Utstillinger
Ramsmoen:
Håndplagg
innlånt av Heidi Fossnes
Broderier
Sommerutstilling med tema: HUS
i Kunst, utstillere: Ragnhild Arneberg, Laila
Hilsen, Ingrid Eide, Kjell Aukrust, Søren
Steen Johnsen, Ståle Blæsterdalen, Agnar
Olsen, Raudsand, Torbjørn Liell
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og Bygningsvern
40 Dører fra Fåset, ved Fåset skole
Bandutstilling
vevde band fra Nord-Østerdalen
Kunstutstilling
malerier av Gunnar Wefring (1900-81)
Fotoutstilling
Henrik Stinessen
Vintersko
Juleutstilling
salg, snøskulpturer, sladetur til Museumsparken.
Samarbeidet om Galleribyen Tynset har
fortsatt med felles vandring til utstillingene.
Gunnar Wefrings malerier ble også vist i Einaly under Garborg-dagane. Utstillingen
besto av innlånte bilder fra slekt, supplert
med museets bilder.
Museet har bidratt med bilder og anna materiale til andres utstillinger: Alvdal, Dalsbygda, Folldal.
Aukrustsenteret
Vev i papir
Randi Nygaard Lium
Malerier
Kjell Aukrust
Kjempers fødeland
Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud
Det tegner bra
Den farlige streken
Roar Hagen, Per Elvestuen
Konfrontasjon
Anne Graven Aaen, Inger Helene
Høyen Hodal.
Dølmotunet
Tekstilkunst
Kirsti Viksmo og Ingrid Viksmo
Gruvemuseet Sfg
Arbeiderbevegelsen i Folldal,
1. mai-feiringa i Folldal 100 år
Steinklang
installasjon av Tina Mareen Buddeberg
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Foredrag
Rendalen Bygdemuseum: Amund Spangen:
Dekoraktiv maling i Rendalen
Aukrustsenteret: Harald Stanghelle: Kjell
Aukrust som maler, Per Elvestuen: Avistegning som uttrykksmiddel, sett i historisk
perspektiv. Roar Hagen: Den farlige streken
– karikaturstriden i kjølvatnet av Muhammedtegningene
Museumssentret Ramsmoen: Amund
Spangen: Dekorativ maling i Tynset. Ola
Jonsmoen: Kåseri om HUS. Kjell Gripstad:
Minner fra Tynset
Husantunet: Ragnar Pedersen: Vinteren
kjem
Tolga: Jon Birger Østby: Regionmuseets
samfunnsutfordringer
Kvikne: Edvard Hoem: Faderen Peder
Bjørnson.
Spell/Konserter
Tylldalen Bygdetun: 30 års jubileumsframføring av Olsokspelet Dei urolege av hjarte.
Rendalen Bygdemuseum: Akrekveld med
Ottar Johansen. Sangkoret Embla fra
Trondheim
Operapub med Mona Spigseth Sagstad,
Lise-Britt Sivertsen og Knut Stiklestad
Museumssentret Ramsmoen: Laila Yrvum
Aukrustsenteret: Ivar Nergaard. Aukrust og
Sandbeck. Ivar Nergaard: Nei, dra meg nå
baklengs inn i fuglekassa. Aukrust for store
og små. Tanja Irene Leine, Knut Erik Jensen, Knut Stiklestad: Operapub. Nord-Østerdal vg skole. Alvdal kulturskole.
Toraderjutulan
Strømmen spelmannslag.
Andre arrangement
Rendalen Bygdemuseum: Familiedag
Aukrustenteret: Wunderbaum, plysj og
svidd bilgumme – bilkulturett dag
Dølmotunet: Handverksdager, Slåttedager,
Matlaging, Markedsdag, Barneaktiviteter
Tynset Bygdemuseum: Mart’ns kjørere,
Landbrukets Dag, ”Ivar vukku” seminar
Museumssentret: Strikkekafe, Bandkafe
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Folldal: Sagdag i Mellomsbekken, Omvising
på Egg.
Guiding
Det er økende spørsmål etter guiding av
bussgrupper og skoleklasser.
Rendalen Bygdemuseum har utviklet et spesielt tilbud, ellers utføres det på forespørse.l
Audioguider
For å yte bedre service ved avdelinger uten
fast åpningstid har vi utviklet audio / lydguide ved Egg, tatt i bruk sommeren 2007.
Samtidig er det under utvikling tilsvarende
opplegg på Husantunet. Disse er også tilgjengelig på museets heimeside.
Samarbeid med skolene/
Den kulturelle skolesekken
Museet, med de ulike avdelinger og en
rekke samarbeidspartnere, har et omfattende tilbud og engasjement knyttet til skolene.
Aukrustsenteret: Følg Felgen i samarbeid
med Turneorganisasjonen i Hedmark, besøkt skoler i Nord-Østerdalen og Midt Hedmark
Alvdalsskolene er aktive brukere
Rendalen kommune: Med Jacob på museet,
gamle leker og skoledag i gamle dager.
Tynset Bygdemuseum: Aktivitetsdager for
Ungdomsskolen, 3 klasse og temadag: Rydding og stell i Museumsparken.
Museumssentret Ramsmoen: Undervisning
i utstillingene, bestemte temaer f eks byggeskikk, gamle bilder, dessuten på skolene
og ved lokale museer eller kulturminner bl
a Røstvangen, Husantunet.
Tolga skolene er aktive brukere av Dølmotunet, til undervisning og ulike aktiviteter.
Turistinformasjonen
Tynset kommune har etablert turistinformasjon i kulturhuset. Museumssentret
Ramsmoen trapper ned den tradisjonelle
turistinformasjonen, og konsentrerer informasjonen om våre avdelinger og regionens
Årbok for Nord-Østerdalen 2008

natur og kultur. Aukrustsenteret har turistinformasjon på oppdrag fra Alvdal Aktivitet.
Opplysningsvirksomhet
Kåserier/foredrag
Gunn Hvamstad
Aukrustsenteret (Tynset Rotary)
Helga Reidun Bergebakken Nesset
Eldre håndplagg i NØ (Tynset Husflidlag)
Hodeplagg i folkedrakten (Folldal Husflidslag)
Per Hvamstad:
Ivar M Egnund: Politikk, Gardsdrift
(Ivar-vukku)
IME som gardbruker, samtale med Erik
Mortenssen, Garborgdagane i Einaly.
Artikler
Maren Kværness Hallberg
Skomaker som ikke ble ved sin lest. Om Oskar
Skaug og Trondhjem Musikkskole. I Årbok for
Nord-Østerdalen 2007.
Helga Reidun Bergebakken Nesset
Bånklær før i ti’n – om spebarnstøy frå slutten av
1800 talet i Årbok for Nord-Østerdalen 2007
Skinnfellen i Gullkornet, Hedmark Bygdekvinnelag
Stutt-trøyedrakt frå Nord-Østerdalen i Bunad
2/2006
Hestan kjem – lasskjøring til Rørosmartnan i
Bunad.
Per Hvamstad:
Ivar Mortensson-Egnund og politikken i Årbok
for Nord-Østerdalen 2007
Kaffekvernhuset – eksempel på lokal byggeskikk i
Årbok for Nord-Østerdalen 2007.
Markesdsføring
Museet deltok på Reiselivsmessa januar
2007 med innsats fra Aukrustsenteret, Rendalen Bygdemuseum og Museumssenteret.
Vi er medlem av Hedmark reiseliv. Det er
produsert en rekke plakater, flyers og løpesedler. Det er utarbeidet fellesbillett og
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gjort framstøt for å nå fram til flere bussturister. Tilgjengelige mediakanaler er flittig
brukt, både regionale og sentrale, det siste
særlig brukt av Aukrustsenteret.
Heimeside
Det er utviklet ei ny heimeside, med samme
adresse: www.nordosterdalsmuseet.no. Med
direkte tilknytning til avdelingene har museet ambisjon å profilere alle avdelinger
gjennom denne siden på en helhetlig måte.
Årbok for Nord-Østerdalen 2007
Årets årgang som er nr. 26, var ferdig fra
trykkeriet i slutten av november, opplag
1200. Sidetallet ble økt en del for bl a å gi
plass til foredrag som er holdt i løpet av jubileet til Ivar Mortensson Egnund
Bidragsytere i boka har vært: Ola Jonsmoen,
Signe Finne Seim, Harald Stanghelle,
Helge Christie, Anders Often, John Thomasgaard, Øyvind Jæger, Hans Jacob Bull,
Arne Dag Østigaard, Trond Berg Eriksen,
Jon Olav Ryen, Ingeborg Donali, Andreas
G. Lombnæs, Thor P. Broen, Arne Espelund, Amund Haugen Steinbakken, Kirstine Prestmoen Tallerås, Amund Spangen,
Maren Kværness, Helga Reidun Bergebakken Nesset og Per Hvamstad.
Det lykkes oss ikke å få mange annonser.
Andre publikasjoner
Ramsmoposten 1/2007, trykt i 2000 eks
Bebyggelse i Alvdal, upublisert notat

Samarbeid og deltaking, kurs, verv
Gunn S. Hvamstad
styremedlem i Fjellregionen Næringsforum
Helga Reidun Bergebakken Nesset
styremedlem i Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet
Monica Søberg
varamedlem til styret i Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet
Per Hvamstad
styremedlem i Musea i Hedmark
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Maren Kværness Hallberg
varamedlem til styret i Musea i Hedmark
Monica Søberg og Gunn Hvamstad har deltatt på kurset: Kultur på nett arrangert av
ABM-utvikling og Kulturnett Trøndelag.
Sigurd Nielsen følger studiet Museumformidling på Høgskolen i Oslo.

Besøkstall/Arrangement
Arbeidet med å øke besøkstallet og utnytte
de ulike arrangement best mulig har høg
prioritet. I løpet av 2007 har det vært vel 90
ulike arrangement i museumsregi med et
publikumstall på 37000, i tillegg kommer
andres arrangement, slik at museet har vært
møteplass for 50000 besøkende. Dette er
omtrent samme nivå som 2006, Gruvemuseet Sfg kan vise til stor vekst i antall besøkende i gruva. Det samme gjelder
Nasjonalparksenteret. Det er en utfordring
å sikre god registrering og rapportering av
de ulike aktiviteter og arbeidsinnsats.

Sluttkommentar
Rådsmøtet 2007 satte opp en ambisiøs arbeidsplan, som sammen med budsjettet har
vært retningsgivende for museets Ved en
gjennomgang viser det seg at måloppnåelsen er ganske bra. Vanskelig å finne konkrete måleinstrumenter. Vi ligger noe etter
å ønske når det gjelder registrering av gjenstander og foto, dessuten på vedlikehold,
årsak: Oppgavene er for store for de ressursene som er tilgjengelige.
Når det gjelder arrangement og aktivitet er
resultatet bra, og museet med sine mange
avdelinger fungerer som aktive møteplasser
og utgangspunkt for kunnskap og opplevelser.
Gjennom arbeidet med ny museumsplan
tar en sikte på å avklare spørsmål knyttet til
oppgave og ansvarsfordeling og legge et
godt fundament for framtida.
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Museet har 8,25 faste årsverk fordelt på 11
personer, med stillinger fra 100 % til 20 %,
som fylles av 5 kvinner og 6 menn
Styret består av 2 kvinner og 4 menn, med
3 kvinner som varamedlemmer
Det er en stor innsats fra frivillige museumsarbeidere, disse fordeler seg relativt
likt mellom kjønnene. Vi skulle imidlertid
hatt flere yngre, fra 55 år og nedover.
Nordøsterdalsmuseet har ikke virksomhet
som forurenser det ytre miljøet. Sjukefraværet blant de fast ansatt har vært lite og arbeidsmiljøet er godt.
Årets underskudd gir negativ egenkapital på
102 498 kr. Årsak til underskuddet i 2007, er
uavklart situasjon knyttet til kommunalt tilskudd
fra en av eierkommunene. Det er sendt fornyet
henvendelse til kommunen og det forventes avklaring i løpet av første halvdel av 2008. På
grunn av usikkerhet knyttet til dette tilskuddet, er
det i 2008-budsjettet satt av 230 000 kr. til dekning av underskuddet og forbedring av egenkapitalsituasjonen.
Nordøsterdalsmuseet mottar direkte støtte
fra KKD, Hedmark Fylkeskommune og de
lokale kommunene. Framtidige driftsmidler er sikret gjennom disse, og styret anser
at forutsetningene for fortsatt drift er til
stede.
Tynset, 20. mai 2008

Arne Karlsen
styreleder
Ola Jonsmoen
Tor Stenersen

Hans Jacob Bull
Bjørn Follestad
Monica Søberg

Per Hvamstad
Museumsbestyrer/konservator (NMF)
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