Årsrapport
Hedmark fylkesmuseum /
Nordøsterdalsmuseet 2012

Nordøsterdalsmuseet dekker et stort geografisk område fra Rendalen i sør til Os i
nord. Arbeidsfeltet er regionens natur- og
kulturhistorie med hovedfokus på primærnæring med bruk av utmarka, bergverk og
gruvedrift, litteratur og kunst, samt
modernisering av bygdesamfunnet.
Organisasjon og ressurser
7,85 årsverk fordelt på 9 faste ansatte, en
vikar for avdelingsdirektør som hadde permisjon, og ett engasjement. 2,8 av disse
årsverkene var ved Aukrustsenteret og
0,25 ved Bjørgan, Kvikne. Kortidsengasjementer: Til sammen 11,4 månedsverk. Av
disse var 8 månedsverk knyttet til drift
(medhjelper til museets håndverker).
Arbeidsgiveransvaret for 0,25% formidlerstilling ved Folldal Gruver gikk over til stiftelsen Folldal Gruver i løpet av året.
Museet hadde ett lengre sykefravær i 2012,
tilsvarende omkring et halvt årsverk.
Teknisk drift og vedlikehold
Driftsbygninger:
• Oppgradere av kontorbygning, Ramsmoen. Bl.a. ble himlingen i 2 etg. isolert.
• Mindre vedlikeholdsoppgaver på de
ulike museumsanleggene.
IKT:
• Nordøsterdalsmuseet kom på Digitalt
museum 20. februar.
• Innkjøp og opplæring i ny versjon av vår
hjemmesideløsning.
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• 3 av museets ansatte var med på
PRIMUS-kurs høsten 2012 (i regi av
fylkesmuseet).
Samlingsforvaltning
Foto:
• 2652 fotografier ble digitalisert i 2012.
1358 foto ble registrert i PRIMUS.
Pr. 31.12.2012 har Nordøsterdalsmuseet
62 859 bilder ferdig registrert på
PRIMUS av en samling på ca. 140 000
foto.
• 300 nyopptak av foto (museets ansatte).
• 2171 bilder på Digitalt Museum.
Arkiv:
• Arbeid med prosjektet Folldal Verks
Arkiver: Til sammen brukte museet 530
timer på dette prosjektet i 2012. Folldal
Verks Arkiver, plassert ved Folldal
Gruver, omfatter 200 hyllemetre i tillegg
til ca. 3500 kart og tegninger.
• Totalt omfatter museets privatarkivsamling på Ramsmoen ca. 60 hyllemetre
og biblioteket har ei samling på ca. 6765
bøker/hefter.
• Tilvekst i 2012: 2 arkiv som også er ferdigordnet. I tillegg en del arkivmateriale
som ikke er registrert og ordnet (ca. 3-4
hyllemetre). Biblioteket hadde en tilvekst på 165 nummer.
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Gjenstandssamlingen:
• Ca. 25 000 gjenstander totalt i våre samlinger, 12 600 er registrert i PRIMUS.
• Tilvekst på 50 gjenstander i 2012.
Av disse ble 20 registrert i PRIMUS.
Antikvariske bygninger:
Museet har forvaltningsansvar for 152 antikvariske bygninger fordelt på 32 lokasjoner.
Tiltak gjennomført i 2012:
• Restaurering av vassrenna til Vassaga i
Mellomsbekken, Folldal. Prosjektet fullført i 2012. Vårt største tiltak i 2012
(350 arbeidstimer).
• Hastetiltak, Barkald skole, Alvdal:
Tetting av tak, rydding av adkomst til
skolen + vegetasjon rundt skolen.
• Div. mindre vedlikeholdsoppgaver på
Husantunet, Alvdal.
• Maling av Motrøbygningen, Tynset
bygdemuseum.
• Div. mindre vedlikeholdsoppgaver ved
Tynset bygdemuseum.
• Hastetiltak: Utskifting av knuste vindusruter på Oddentunet, Os.
(Kjøp av tjeneste.)
• Hastetiltak: Tetting av tak, fløterbu,
Rendalen bygdemuseum.
• Ryeng skole, Folldal. Ryddet en del vegetasjon. Stabiliserte huset. Et større
prosjekt som enda ikke er fullført.
Publikum og formidling
Museene tilknyttet Nordøsterdalsmuseet
hadde i 2012 et samlet besøkstall på
37 348.
Arrangement i regi av museumssenteret
Ramsmoen:
• «Søndagskveld på Ramsmoen»,
5 arrangementer våren 2012
• Jubileumsmarkering 21. april – 200 år
siden Nicholai Ramm Østgaard ble født.
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• Åpning av ny utstilling 16. mai: «Hesten,
drag og doning – bruken før og nå»

• Fagseminar om musikk, 23. og
24. november (inkludert konsert i fjøset
23. november).
• «Søndagskveld på Ramsmoen» –
lansering av Årbok for Nord-Østerdalen
2012, 25. nov.
Arrangement i samarbeid med andre:
• I samarbeid med Tolga kommune og
Holøyskolens venner: Markering av fredninga av Holøyen skole, 7. sep.
(Vårt arrangement i forbindelse med
kulturminnedagene.)
• Rendalen kommune i samarbeid med
oss: Inspirasjonsforedrag med Elsa
Rønnevig, 18. sep. (På Gammalskola i
Rendalen.)
• Tynset kunstforening i samarbeid med
oss: Åpning av utstilling, 4. feb., på
Galleri Elgen, Tynset kulturhus, med
billedvev av Kjellaug Haugen Holter.
Utstillinger, Ramsmoen:
• Ny hovedutstilling (egenprodusert) med
tittelen «Hesten, drag og doning –
bruken før og nå». Ble åpnet 16. mai.
• Andre utstillinger:
- Kommentarutstillingen «Get over it?».
Denne har også blitt vist i Rendalen.
- Forsteinede øyeblikk – steinalderen i
Nord-Østerdalen.
- Vintersko
- Relieffer av Magne Neby Holter.
Annet:
• Åpent museum 17. mai. (Ramsmoen)
• Åpent museum i forbindelse med
Tynsetmart’n 5. oktober. (Ramsmoen)
• Julemarked 1.-15. desember.
(Ramsmoen)
• Ferdigstillelse av prosjektet Kultursti
Sevilla – en kultursti langs elva Sevilla i
Alvdal. Kulturstien ble åpnet 25. august.
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I tillegg til aktiviteten organisert fra Ramsmoen organiserer de enkelte museumsenhetene, som er tilknyttet Nordøsterdalsmuseet, et rikholdig program, spesielt i
sommersesongen. Til sammen utgjør
dette et variert tilbud i regionen.
Forskning og kunnskapsproduksjon
• Prosjektet «Draktskikk gjennom bilder,
gjenstand og arkivalia – Østerdalen på
1700-talet». Prosjektet har inngått i
fylkesmuseets skrivekurs og skal munne
ut i en artikkel i 2013.
• Dokumentasjonsprosjekt knyttet til
salget av Borregaard skoger i Rendalen
til Statskog i 2010. Prosjektet fikk et
opphold fom. mai 2012 og ut året pga.
sykmelding.
• Fagseminar med fokus på musikk:
Tradisjons- og folkemusikk med et særskilt fokus på Nord-Østerdalen. Seminaret hadde 9 foredragsholdere. Nasjonale
og lokale kapasiteter innen feltet bidro.
Hedmark musikkarkiv ble også presentert på dette seminaret.
• Årbok for Nord-Østerdalen 2012. I 2012
bidro kun to av de fast ansatte med
artikkel fordi museet fikk mange bidrag
utenfra. Museet er imidlertid utgiver og
har redaktøransvaret.
Det vises for øvrig til Hedmark fylkesmuseum sin årsmelding for 2012. Den er
tilgjengelig i elektronisk format på
Hedmark fylkesmuseum sine nettsider,
www.hedmus.no/om-hedmark-fylkesmuseum/arsmelding
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