26. mars kl. 19 i Aulaen: Ny kunnskap om
Domkirkeoddens ruiner og ruinpark ved
konservator Kristian Reinfjord. I forbindelse med
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istandsetting av bispeborgen og etablering av
permanent steinutstilling, har Domkirkeodden
fokusert på middelalderens steinhåndverk.
Gjennom studier av eldre materialforståelse og
håndverksteknikk kommer ny kunnskap om våre
ruiner og Hamar i middelalderen for dagen.
Spesielt interessant er kunnskap om hvordan
håndverkerne bygget, strukturerte seg, og hvordan vi kan nytte ruinene for regionale nettverk i
Hamar bispedømme i perioden 1250-1500.
Utstilling, servering og vennetreff.
Søndag 5. mai: holder vi åpent i
Vartomtenbygningen. Se egen omtale..
Aug/sept: Spesialomvisning for medlemmer. Info
kommer.
Søndag 22. eller 29. september: Åpent i
Løtenbygningen, kaffesalg og verving av nye
medlemmer.
Novemberforedraget: Nærmere informasjon
kommer i høstutgaven av Oddenstikka.

Årsplan for 2019
I følge vedtektene til Domkirkeoddens Venner har
foreningen til formål å fremme interessen for museet
Domkirkeodden og skaffe midler til fortsatt vekst.
Museet har utarbeidet årsprogrammet sitt, og det vil
skje mye spennende på museet i år.
Faste arrangementer :
- Middelalderfestivalen, 14. – 16. juni. (Vi
deltar 15. og 16. juni).
- Liv i stuer og stasjoner/ Hestens dag, søndag
15. september.
- Jul i borggården, søndag 8. desember.
På disse dagene er det ønskelig at vi bidrar med
servering av sveler, vafler, kaffe, billettsalg o.a.
Vi er avhengig av at dere medlemmer stiller opp. Når
dere får datoene så tidlig, er det lettere å sette av de
aktuelle dagene. Meld dere til lederen!
Museet har et tilbud til skolene: Barn på
prestegarden i uke 48-49. Her trenger de hjelp til
gammeldagse praktiske juleforberedelser.
Ta kontakt med Asbjørg (900 99 947).

Vartomten.
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Åpen bygning Vartomten 5. mai 1200 - 1500
Venneforeningen inviterer inn. Erfaring fra i fjor
med Stor-Deglum var at mange satte pris på å
komme inn og se seg rundt. Så også i år.
Samtidig selger vi kaffe og kaker og verver nye
medlemmer. Nytt i år er at vi forbereder en
orientering om Vartomten, litt historie om
gården fra prestegods til «frigård» og hvorfor
denne bygningen er her på Domkirkeodden.
Orienteringen er planlagt til kl. 12.30, 13.30 og
14.30.
Legg søndagsturen til Odden og kom innom.
(Åsgårdtunet rett ved Jernbanemuseet)

I forbindelse med Museumsnatt 10.mai minner
vi om at medlemmer går inn for halv pris, men
da må dere kjøpe billett i hovedinngangen på
Domkirkeodden og vise medlemskortet.

Nye stoler.
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Utedugnad til våren?
Det gror godt i museumsparken. Her er nok å
rydde. Det er blant annet behov for å åpne opp
mot Mjøsa foran Jevanordbakken. Det blir en
tretimers økt på formiddagen i ukene 19, 20 og
21. Har du lyst og anledning til å ta et tak - ta
kontakt med Christian G. Lindman tlf. 915
82205 eller e-post chrglindman@outlook.com
Vårbrev 2019
Kjære Venneforening!
I venneforeningens årsmøte orienterte jeg om
noen saker som vi har gjennomført, er i prosess
på eller planlegger å gjennomføre framover. Jeg
vil denne gangen omtale noen av disse sakene.
Detaljregulering av byggetomt for nytt
museumsbygg er under arbeid, men framdriften
har gått mye saktere enn jeg hadde sett for meg.
Dette skyldes lang behandlingstid i kommunen,
først og fremst. Jeg håper imidlertid at saken skal
være politisk vedtatt innen utgangen av året.
Deretter starter arbeidet med en
arkitektkonkurranse.
Vedlikehold er en av de mest krevende
oppgavene et museum har med mange
antikvariske bygninger. Jemtlandsstallen er snart
ferdig restaurert, taket over Aulaen skal skiftes i
løpet av dette året og vi starter til høsten med
restaurering av Hubredbygningen.
Nytt ventilasjonsanlegg i Aulaen er montert og
vi planlegger et jordvarmeanlegg i den
forbindelse. Vi avventer imidlertid en endelig
godkjenning fra Riksantikvaren før
utendørsarbeider settes i gang.

Som kjent fikk Anno museum en stor bevilgning
fra Kulturdepartementet til bygging av et stort
fellesmagasin og dokumentasjonssenter i
Elverum. Dette vil stå ferdig for innflytting i
2021. Det meste av gjenstandene på
Domkirkeodden skal flyttes over dit til sikre og
gode oppbevaringsforhold. Vi har derfor satt i
gang en prosess for å gjennomgå alle museets ca.
30 000 gjenstander, for å forsikre oss om at de er
registrert på en god måte i dataprogrammet
PRIMUS, at de har et registreringsnummer, er
rengjort, fotografert og er tilstandsvurdert. En del
av våre gjenstander i dag befinner seg i låver og
uthus og har det ikke særlig bra. Vi er sikre på at
en overflytting til nytt magasinbygg vil gi
gjenstandene våre et trygt og «evig liv».
Museets tekstilsamling har vært oppbevart i
trange lokaler på Åker. Vi har nå flyttet den store
tekstilsamlingen til lokaler i Stålverket,
Birkebeinervegen 21 på Storhamar. Når
fellesmagasinet i Elverum står ferdig, skal også
tekstilene flyttes dit.
Vi arbeider med ny årbok for Domkirkeodden
for utgivelse til høsten. Etter at den «gamle»
årboka har ligget brakk noen år, ser vi at
publisering av artikler fra museet om Hamar og
Hedmarken mangler en formidlingskanal. Vi
håper at vi skal være i stand til å utgi denne hvert
år framover, men vi må bruke første året til å
teste dette ut, både kapasitetsmessig og
økonomisk.
Venneforeningen er en svært viktig ressurs for
Domkirkeodden. Jeg føler at vi sitter i samme
båt og at vi sammen ror båten framover.
Vennene står for verdifull hjelp i rydding og stell
av friluftsområdet og bidrar med personale på
ulike arrangementer. Vi er svært takknemlig for
denne hjelpen. Vi har ikke minst fått flere
økonomiske bidrag i løpet av forrige år, til nye
stoler i Hamardomen, til hyller i
tekstilmagasinet, lekekrok i jernalderutstillingen
og til grasklipper. Tusen takk!
Vi ser fram til godt samarbeid og er svært
takknemlig for Venneforeningens innsats!
- Magne Rugsveen, avdelingsdirektør
På nettstedet domkirkeodden.no har vi en egen side.
Denne blir oppgradert i samarbeid med museet.
Styret håper på et aktivt år i samarbeid med dere
medlemmer og med museet.
Husk at dere går inn på museets arrangementer
for halv pris når dere viser fram medlemskortet.

