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På konstituerende møte 16.03. valgte styret å 

beholde de samme funksjoner som forrige år. 

 

Ingrid Hatlemark, leder  ihat@online.no  

Christian Georg Lindman, nestleder 

Sidsel Rattsø Fasting, sekretær  

Karin Bieltvedt, kasserer  

Ragnvald Øvergaard, styremedlem  

  

1. varamedlem: Rolf Bryhni  

2. varamedlem: Kari Gjør 

3. varamann: Anne Lise Sæther  
 

Kjære venner av Domkirkeodden! 

 

Takket være gavemidler fra venneforeningen 

starter vi rett etter påske omleggingen av taket på 

Tomterlåven. Hvis alt går etter planen, skal taket 

stå ferdig i løpet av juni. 

I 1991 fikk Domkirkeodden Tomterlåven fra 

Vallset i gave fra Stange kommune. Låven med 

en grunnflate på 446 kvm, er en representativ 

bygning for sitt slag fra midten av 1850-årene da 

nye driftsmåter begynte å gjøre seg gjeldende i 

norsk jordbruk.  

Bygningen består av stall med fortrev over, 

treskelåve med rom for halm og agner, samt 

egne golv for oppbevaring av høy. Tomterlåven 

har tatt et første skritt mot enhetsdriftsbygningen 

som skulle komme til å samle alle gardens 

funksjoner under ett og samme tak, etter hvert 

også fjøset.  

Et helt nytt bygningsteknisk trekk ved 

Tomterlåven er kjøringa som går gjennom hele 

bygningen.  

Bygningen er oppført i laftet tømmer med høyt, 

spisst tak. Taksperrene hviler på stikkbjelker. 

Bygningen fikk flistak da det ble flyttet til 

museet i 1991. Dette er et vanlig undertak under 

teglstein eller takplater.  

Når vi nå legger teglstenstak på låven, er det helt 

i tråd med takhistorier til mange låvebygninger 

på Hedmarken.  

Selve jobben med takomleggingen gjennomføres 

av firmaet P&L Byggmesterforretning AS. Hele 

prosjektet har et budsjett på kr. 795 000.  

Domkirkeodden har mer enn 60 antikvariske 

bygninger. Bevaringen av bygninger er helt 

avhengig av tette tak. Venneforeningens store og 

små gaver til tekkingsmaterialer som 

bølgeblikkplater og taksten, har stor betydning 

for vedlikeholdet på museet. Vi er svært 

takknemlige for venneforeningens bidrag til et 

vedlikeholdsarbeid som egentlig ikke har noe 

endepunkt. Vi har ikke noe annet valg enn å ta 

tak for tak.  

Vi arbeider med å realisere nytt museumsbygg. 

Akkurat nå er det fokus på reguleringen av tomta 

hvor bygningen skal stå. Vi håper at 

reguleringssaken skal være godkjent i 

kommunen i løpet av året. Deretter står 

arkitektkonkurranse for tur, og så må vi starte 

arbeidet med finansieringen av bygget. Når 

bygget vil stå ferdig, er vanskelig å si noe 

bestemt om, men vi arbeider jevnt og trutt for å 

få til et nytt formidlings- og kontorbygg på 

Domkirkeodden. 

 

God sommer! 

Magne Rugsveen 

Avdelingsdirektø 
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Årets museumsåpning. 

 

20. mai slår museene, Domkirkeodden, 

Jernbanemuseet, Migrasjonsmuseet, Kirsten 

Flagstad-museet og Kunstbanken på stortromma 

igjen og har felles «Museumsnatt i Hamar» 

åpent fra kl.20-01. I forbindelse med dette 

arrangementet får medlemmer av 

Domkirkeoddens venner rabatt på billettprisen, 

men da må dere starte på Domkirkeodden, ta 

med medlemskortet! 

 

Venneforeningens aktiviteter i år: 

 

 Vi satser på å arbeide med og støtte de vanlige 

arrangementer som tidligere.  

 

Dugnad. 

Vi fortsetter med dugnad rundt friluftscenen/ 

nedenfor Storhamarbygningen og har satt av 

tirsdagene 2., 9. og 16. mai kl.11-14 og /eller 

kl.16-19. Fremmøtested Storhamarbygningen.  
 

Middelalderfestivalen 10. og 11.juni – med 

salg av vafler, svele, kaffe og saft. 

 

Spesialomvisning. I slutten av august planlegger 

vi en spesialomvisning for vennene. Mer om 

dette senere. 

 

Liv i stuer og tun/Hestens dag – søndag 

17.sept. – med å stille mannskap til billettsalg. 

Siden mange andre lag/grupper har salg av ulik 

mat, velger vi heller å hjelpe til med det museet 

har behov for. 

  

Barn i Prestegården -, i månedsskiftet nov. – 

des. viser vi gamle håndverksteknikker og lar 

barna prøve. 

 

Jul i Borggården – søndag 10.des. – her vil vi 

selge grøt og kaffe som før.  

 

Det nærmer seg Hamar middelalderfestival 10. 

og 11. juni. I år får vi storfint besøk av kongen 

og dronningen!   

Som vanlig trenger vi hjelp av deg! Meld gjerne 

fra på mail til lederen. 

 

 

 

Ny informasjonsbrosjyre 
 

Styret jobber med å lage en ny, mer spennende 

informasjonsbrosjyre der vi presenterer vennene 

og det vi arbeider med. Håpet er at vi kan verve 

flere medlemmer. 

 

 

Styret håper at dere betaler kontingenten i år 

også. Vi trenger medlemmer, både aktive og 

passive, for å kunne bistå museet med støtte. Vi 

ønsker oss også flere medlemmer. Kjenner du 

noen, så er det fritt fram å verve en eller flere. 

Alle monner drar! 

  

Vær vennlige å gi oss e-postadressen din, det 

koster å sende ut nesten 200 brev! 

Spennende rester dukker opp når vannet er lavt. 

 

Styret ønsker alle en riktig god sommersesong 

med mange besøk på museet vårt.  

 

 

 



 
Se etter dette stedet neste gang du er på Odden. 

 


