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Årsmelding for
Stiftelsen Musea i Nord-Ø sterdalen, Museumssenteret Ramsmoen 1998
Styret for stiftelsen har i 1998 vært slik
sammensatt:
Styreleder: Stein Kaasin, Vingelen
Styremedlemmer:
Åge Lohn, Folldal, Eli Petra Lund, Tylldalen, Nora Storbekken, Tolga, Tor Østvang, Os, Helga Reidun N esset, Alvdal
(ansattes rep.)
Vararepresentanter:
Aud Slåen , Folldal (for Åge Lohn) O dd
Steinar Grind al, Rendalen (fo r Finn
Øyan) Magnus Trøan, Tolga (for Nora
Storbekken) O dd H arald Lie, Alvdal
(for E li Petra Lund) K åre Bakosgjelten,
O s (for Stein Kaasin) Rachel H aarseth
(for H elga Reidun N esset)
Tynset kommunes representanter
i stiftelse n har vært Eli Petra Lund og
Arne D ag Østigaard. Arne D ag Østigaard
ble fritatt for sitt verv høs ten 1998, og
som ny representant er Astrid Skaug valgt
fra 27/ 10-1998.
D et har vært holdt 2 styrem ø ter
og en dugnad i løpet av året. Hele styret
har dess uten deltatt i årsmøte og samrådingsmøte.
Års møtet i Stiftelsen Musea i
o rd-Østerdalen ble holdt 1/ 4- 1998
med 19 fra mmøtte. Stein Kaasin, Vingelen, ble valgt til ny leder, og Tor Østvang, Os ble innvalgt som ny styremedlem. Til valgkomite (for ett år) ble valgt
Finn Øyan, Rendalen og Odd H arald Lie,
Alvdal.
Samrådingsmøtet i Stiftelsen ble
holdt 16/ 11-1 998 med 18 frammøtte. Eivind Moen orienterte om D ølmotunet.
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Museumsprisen 1998 ble tildelt Gert Eggen, Tylldalen, og Nora Storbækken,
Tolga, begge for den store innsatsen de
har gjort for museums- og kulturvernarbeidet i Nord-Østerdalen.

Personale
Faste stillinger
Styrer/ konservator (vikar)
Eldbjørg Fossgard (100% stilling)
Fotoansvarlig
Rachel H aarseth (50% stilling)
Registrator/ magasinansvarlig
Helga Reidun Nesset (50% stilling)
Engagement
Regnskapsføring/kontor
Turid Vingill ( 40% stilling fra 24/ 2-98)
Kontor/ anlegg
Åge Tronshaug (2 mnd.)
Amund Spangen og Esten Nygård (3/ 4
mnd)
Sommerhjelp/ turistinfor mas jon
Maren Ingeborg H vamstad (2 mnd.)
Økonomien i 1998
D et er særlig inntektene fra salget av Årbok for ord-Østerdalen 1997 / 98 og fra
utleievirksomhet som har gått kraftig opp
i 1998. Takket være enkeltpersoner i stiftelsen og i noen av komm unene har museet fo r første gang hatt et stort overskudd på årboka.
D et fylkeskommunale driftstilskuddet fo r 1998 utgjorde kr 561.000,og d e ko mmunale tils kudd en e kr.
192.000,- (kr 12,- pr innbygger). E ksterne
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Glimtfra utstillingen Fiske ogfangst i Nord-Østerdalen gjennom hundre år. D ette var et samarbeid med 7.jnsetJ eger- ogfiskeiforening og AlvdalJeger- ogfiskeiforening. Til høyre ser vi noen av
ildsjelene, lyjål Mælen, Håkon Tharaldsteen ogJon Magne Lunaas, sammen med konservator
Eldf?jørg Fossgard Foto: Åge Tronshaug 1998.
prosjektmidler har utgjort kr 208.000,- .
Innsamlings- og bevaringsarbeid,
registrerings- og katalogiseringsarbeid
Tilveksten i samlingene i 1998 omfatter
flere gjenstander, og følgende har gitt
gjenstander og foto til museet: Tynset
ungdomsskole, Tynset - kjøkkenhåndklær, diverse kopper, tallerkener og
annet kjøkkenutstyr, Sigrid og Olav
Brendvang, Fåset, Tynset - bilder, gamle
papir, Åshild Westgaard, Vingelen - ulike
tekstiler, Aase Kleiva, Elverum - spark.
Fra Unni Lise Jonsmoen fikk museet en
akvarell med islandsk motiv.
Museet v / fotoansvarlig R.
Haarseth har avfotografert 219 gamle bilder, og mange av disse er fra Tynset.
Nyopptakene teller om lag 650 foto (sv/
hv og dias). Det har dessuten vært gjort
mye reproduksjonsarbeid til museets utstillinger, til årboka og etter bestilling fra
ulike organisasjoner og privatpersoner.
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Museet har mange henvendelser angående fotoarkivet i løpet av et år, og fotoreproduksjonsarbeidet representerer en
viktig inntektskilde for institusjonen.
Faglig samarbeid med bygdemuseene og
kulturkontorene
Museumssenteret v / H. R. Nesset har utført gjenstandsregistrering for Tynset bygdemuseum. For Os Museum har hun
lagd ei mindre utstilling om håndverksteknikker. Hun har etter oppdrag fra Alvdal kommune samlet inn intervjumateriale og utarbeidet en rapport om
den kulturelle bruken av den gamle
meierisalen på Alvdal.
E.Fossgard har deltatt på flere
styremøter i Tynset bygdemuseum, og har
sammen med styret for Tynset bygdemuseum tatt initiativ til drøftingsmøte med
kommunen om framtidig organisering og
drift av bygdemuseet.
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Kulturvernarbeid
Konservator har samarbeidet med teknisk
etat og kulturetat i kommunene i kulturvernsaker. D et gjelder i fø rste rekke vurdering av rivesøknader og søknader o m
tilskudd til istandsetting og bevaring. M useet har i tillegg fått en del henvendelser
fra privatpersoner som ønsker uttalelser
om bevaringsverdi på enkeltbygninger eller hele anlegg. Konservato r har vært på
flere befaringer i regionen og har behandlet saker i Tynset, Alvdal, Tolga, Rendalen og O s kommuner. Museet v/ ko nservator uttalt seg i saker om riving, flytting
og istandsetting (tilskuddssøknader) av
bygninger.

Tynset kommune: a) rivesøknad bolig/forretningseiendom Parkv.,Tynset (
44/ 73) b) sammenbygging av bygninger
Brugata 11 / 13, Tynset c) rivesøknad uthus Kongsvn., Tynset (40/ 14) d) rivesøknad løe Tunengene, Tynset (7 5/ 23) e)
rivesøknad våningshus Volden, Kvikne
(170/ 26) f) rivesøknad bolighus Tunbrumoen , Tynset (84/ 3), g) rivesø knad
sommerstue Rusten Ves tre, Tynset (51 /
1), h) vurdering av priva te redskap ssamlinger på Skåret, Kvikne, i) vurdering
bolig Røstvangen, Tynset.
I Tynset kommune har museet også deltatt i arbeidet med prioriteringa av søknader om tilskudd til verneverdige bygninger i landbruket.
Alvdal kommune: a) riving las terampe
Alvdal stas jon, Alvdal (13/ 20) b) rivesøknad tømmerstue Nygård, Alvdal (7 /
18 og 30), c) tilskuddssøknad seterløe,
Kve bergkj ølen.
Folldal kommune: a) tilskuddssøknad
E riksrud, Atnbrua (174/ 1).
Tolga kommune: a) v ur dering av
istandsetting våningshus I varsegga, Tolga
(40/ 23), (17/ 22) b) Raudsjødalen seter-

«Da bilismen kom til NordØsterdalem> var en
samarbeidsutsti!!ing med
Motorhistorisk Klubb
Nord-Østerdal. Over ser vi
tidligere direk.[jonsbil ved
Fo!!dal Verk, nåværende eier
er Stein Tronsli,Alvdal. T.h.
et bildefra åpning av utstillinga, der A nders Erlien,
Tolga, var k veldensforedragsholder.
Foto: Olav Larsen, 1998.
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Julemat p å alle fat. Tufsingdalen
Bondek vinnelag, her ved Må!frid Broen,
disket opp med ulike matretter p å
førjulsmøte.

meieri, c) flytting og restaurering av våningshus Gata, Tolga (26/ 138), d) tilbygg
på bolig Henriksgarden, Tolga (27 / 2) .
Os kommune: a) flytting og oppsetting
av fritidsbolig Brennvollan, Os
Rendalen kommune: a) istandsetting av
dambuer Misterdammen, Rendalen (13/
1), b) utløe Gammellia, Øvre Rendal,
Konservatoren har tatt initiativ til
et drøftingsmøte med næringsetaten i
Tynset kommune om planer for bevaring
av løer og buer. Hun har videre deltatt i
ei prosjektgruppe som skal vurdere framtidig istandsetting og bruk av Rausjødalen
setermeieri (befaring og to møter).
Konservator har dessuten deltatt
i ei arbeidsgruppe som har drøftet planer for ei trollutstilling i låven på Ramsmoen, og som skal være et samarbeid mellom museet, kommunen, industribedriften N y Form og handelstandsforeningen. I den forbindelse har museet
fått utført en bygningsmessig oppmåling
Å rbokfor
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av låven og en økonomisk kalkyle
på reparasjonsarbeidet som m å
gjøres på bygningen.
HR.Nesset møtte som varamedlem i samarbeidsorganet
Musea i Hedmark fram til årsmøtet i mai
1998. E .Fossgard ble valgt inn som styremedlem fra mai 1998 (Som varamedlem ble valgt Ole Bjørn Salvesen, Rendalen.)
Formidlz"ngs- og utstillingsarbeid
Museumssenteret hadde i løpet av året
flere vandreutstillinger og tempo~æ~e ut~
stillinger i det nye museumsbygget. Til utstillingene ble det sendt ut invitasjoner til
alle skolene og en rekke organisasjoner i
hele regionen. Programmene har vært
presentert i foldere som ble sendt ut i stort
antall.

Vandreutstillinger
a)J>Nordmenn som innvandrere - innvandrere
som nordmenn.;> Utstilling fra orsk Utvandrer-museum.
b) <<Og Gud skapte k vinnen;>. En utstilling om
k vinnekropp og skj ønnhetsidealer.
Utstilling fra Kongsvinger museum.
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Egne temporære utstillinger
a) Fiske ogfangst i Nord-Østerdalen gjennom
hundre år. Samarbeid med Tynset Jegerog fiskerforening og Alvdal Jeger- og
fiskerforening. Jubileimsutstilling fra Norges Jeger- og Fiskerforbund ble vist samtidig.
b) Trekkfra sparkens og sparkindustriens historie i Nord-Østerdalen.
Samarbeid med Norø Industri A/ S.
c) «0ensyn vest i havet.)) Akvareller og oljemaleri av Unni Lise Jonsmoen fra Færøyene og Island.
d) «D en eneste Ltindskapsnaturjegføler Trang
til at male.)) Om kvinnekunstnarar på studieferder i Nord-Østerdalen kring hundreårsskiftet.
Samarbeid med Garborgdagane.
e) Møbel- ogfolkekunst i Nord-Østerdalen.
f) «Småtroll og andre trolh> Salgs - og
produktutstilling fra Ny Form.
g) <<Da bilismen kom til Nord-Østerdalem>.
Samarbeid med Motorhistorisk Klubb
Nord-Østerdal.
h) Julesalgsutstilling med lokalt håndverk og
lokale matretter.
Museet har i år i stor grad søkt samarbeid med organisasjoner og lag for å få
til utstillinger, og det har gitt svært mange
positive erfaringer. Samarbeidet var mest
omfattende i utstillingene «Fiske og fangst
gjennom hundre år» (samarbeid med Tynset og Alvdal jeger- og fiskerforeninger),
og «Da bilismen kom til Nord-Østerdalen» (samarbeid med Motorhistorisk
Klubb Nord-Østerdal). Det var foreningenes medlemmer som sørget for innlån
og frakt av alle gjenstander som ble stilt
ut.
Bondekvinnelaga har vært dyktige medhjelpere i forbindelse med mat116

prosjektet og de to temakveldene som tok
for seg mat.

Aktivitetsopp legg
Besøket av skoleklasser har tatt seg godt
opp i år. Det største besøket hadde vi på
utstillinga om jakt og fiske, der ca 950
barn og unge fra barnehager, grunnskoler
og videregående skoler fikk omvisninger
i utstillinga . Vi fikk god hjelp til
omvisningsarbeidet fra medlemmer i Tynset jeger- og fiskerforening. Under bilutstillinga stilte medlemmer i motorhistorisk klubb opp til klasseomvisninger.
Museumssenteret tilbød høs ten
1998 et formidlingsopplegg i plantefarging for grunnskolen. Opplegget vil bli
tatt opp igjen seinere.
Foredragskvelder og utstillingsarrangement
Museumssenteret arrangerte 10 foredrags- og temakvelder i tilknytning til
utstillinger på Ramsmoen i løpet av året.
Det var:
1) Jakt- og tjyrehistorier. v/ veterinær Halvor
Paus, Rendalen (18/ 1)
2) PJreliv og naturopplevelser. Lysbildekåseri
v / naturfotograf Bjørn Brennbakken,
Tynset (22/2)
3) Rovtjyras historie og rovtjyras framtid V/
rovdyrkonsulent Erling Maartmann, Hamar (11 / 3)
4) Om fjellreven og andre tjyr. v / naturfotograf Jon J.Meli, Os (22/ 3)
5) «Og hva hadde de under kjolen? Undertøyets
historie 1600-1950. v / kunsthistoriker Karin Sinding, Trondheim
6) <;Jensyn vest i havet. Om Færøyene og Island. v/ Forfatter OlaJonsmoen, Alvdal,
og rektor Albert Einarsson, O slo (9/ 6)
.Årbok for N ord-Østerdalen 1999
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7) Folkekunst og møbler v/ kulturhistoriker
Amund Spangen, Røros(25/ 6)
8) Å dring, marmorering og dekormaling. Om
eldre malingsteknikker. v / malerikonservator Jon Brænne, Oslo (13/ 9)
9) Tekstiler og tradigoner i Trøndelag, Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. v / direktør
Randi Nygaard Lium, Trondheim (27 / 9)
10) Bilhistoriev/ lærer Anders Erlien, Tolga
(18/ 10)
11) Brunost, myssmør og mysost. v/ professor Arne Espelund, Trondheim. Visning
av lokale oste- og melkeretter v / Tynset
bondekvinnelag og Fåset bygdekvinnelag.
(15/ 11)
12) Julemat på alle fat v / Tufsingdalen
bondekvinnelag. Visning av mat og håndverk. (29 / 11)

Turistinformasjon
Museumssenteret drev også i år Tynset
turistinformasjon i tidsrommet 15.6.-16.8.
etter oppdrag fra Tynset kommune.
Besøkstall
Besøkstallet gikk markert opp i 1998.
3.752 personer besøkte Ramsmoen i løpet av året, og det representerer en økning på ca 1.300 i forhold til 1997. Klasser og grupper fra barnehage, barne-og
ungdomsskole og videregående skole utgjorde til sammen 1520 personer.
Flere foreninger og lag har hatt
omvisninger i utstillingene på kveldstid.
De 12 kveldsarrangementene som ble
gjennomført (søndagsforedrag og
utstillingsåpninger) har hatt varierende
besøkstall, med i overkant av 100 besøkende på det meste. Gjennomsnittsbesøket pr kveld var 51 personer.
Å rbok fo r Nord- Østerdalen 1999

Besøkende til turistinformasjonen som ikke oppsøkte museets utstillinger inngår ikke i museets statistikk.
Besøkstallet i sommersesongen
har vært lavt, og dette må museet arbeide
systematisk for å øke. Kontakten med
skoleverket må også styrkes.

Annetformidlingsarbeid
I samarbeid med prosjektet Norsk senter for seterkultur arrangerte Museumssenteret Ramsmoen et dagsseminar om
«Seterkultur i utvikling.» Seminaret tok
opp seterbruket i historisk perspektiv,
seterbruk og bygdeturisme og spørsmål
om organisering av seterbrukere. Hedmark Landbrukselskap og Hedmark
fylke, kulturavdelinga ga tilskudd til
gjennomfæøring av seminaret. Seminaret
samlet 33 deltakere, først og fremst fra
Nord-Østerdalen.
Årbokfor Nord-Østerdalen 1997/98
Årboka for 1997 / 98 kom ut til i siste
helga i november. Redaksjonen har bestått av Turid Vingill og Eldbjørg Fossgard. Turid Vingill har gjort alt det praktiske redigeringsarbeidet og har stått for
layouten på boka. Opplaget var som i
foregående utgivelse på 1500. Årboka ble
i år trykt i Otta Trykk a.s. og var utstyrt
med stivt omslag.
Størstedelen av det faglige arbeidet som har foregått ved museet det siste
året har resultert i artikler i årboka. Det
gjelder Helga Reidun Nessets artikkel om
mønstertrykk på ullstoff, og artiklene om
sparkens historie, kvinnekunstnernes
møte med østerdalsnaturen og presentasjonen av lokale mattradisjoner, som
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Eldbjørg Fossgard har skrevet. Årboka
har fått god mottakelse, og hadde godt
salg i den siste måneden før jul.

Faglige prosjekt, initiering av
forskningsvirksomhet
1)) Mattradigoner i fjellregionen. Samarbeid
med Tynset bondekvinnelag og Fåset
bygdekvinnelag. Tilskudd kr 165.000,- fra
Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelinga. Påbegynt 1.12.1997 og har
pågått i hele 1998. Eldbjørg Fossgard er
prosjektansvarlig.
3) Spark og sparkindustrien i Nord-Østerdalen. Kr. 12.200,- til utstillings- og
dokumentasjonsprosjekt i samarbeid med
Norø Industrier A/ S., Tynset. Utstilling
og artikkel til årboka. Samarbeid med
Tynset Handelsstandforening om Sparkens Dag 14/ 2. E. Fossgard prosjektansvarlig.
3) Kvinneliv og kvinnekunstnarar kring Kolbotnen. Støtte fra Hedmark fylkeskommune kr 10.000. Fotoutstilling.
E .Fossgard prosjektansvarlig.

Sluttkommentar
Målsetninga for driftsåret 1998 har vært
å få etablert jevnt med aktiviteter i
museumsbygget på Ramsmoen, først og
fremst gjennom å innlede og utvikle samarbeidet med skoleverket. Videre har det
vært ei målsetning å få progresjon og
framgang i
katalogiserings- og
registrerings-arbeidet ved museumssenteret, og å utvikle en viss forskningsvirksomhet ved museet. Sikring av økonomien har også stått sentralt.
Mye tid har gått med til arbeidet
med økonomi. Økt vektlegging på formidling har gitt en del postive resultat.
Arbeidet med katalogisering og dataregistrering har vi ikke kommet noen særlig vei med i år heller. Det blir nødvendig
å priortere disse arbeidsoppgavene sterkere enn vi har maktet hittil.
10/ 2-1999
For styret i Musea i Nord-Østerdalen
Eldbjørg Fossgard
konservator

Fra møbelutstilling p å Museumssenteret Ramsmoen
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Sparebanken

90HEDMARK

www. sparebanken-hedmark. no
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~Malmlaftt
2560 ALVDAL
TLF. : 62 46 78 88
FAX: 62 48 78 30
MOBIL: 94 36 97 93
BANKGIRO: 1895.06.66680
FORETAKSNR. : 944234527
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<];da Saj & J-løvim a.s
• Høvlet og uhøvlet - Impregnert laat
-Impregnert· takrenner - tretak
-Egne profiler pl llat og panel
- Standard profiler - Gulvbord

PRODUSENT AV REBA OLJEVERNBARK

Telneset - 2500 Tynset
Tlf. 62 48 67 42 Fax 62 48 67 76
Internett adr:www.Tela.no
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