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Forord
Vi opplever et stort engasjement omkring
kulturhistorien og kulturminnene i vår
region. Anno Musea i Nord-Østerdalen forsøker etter beste evne å drive god forvaltning av våre samlinger og formidling til
våre innbyggere. Samtidig prøver vi å gå i
dybden og til primærkilder for å kunne
stadfeste og finne ut mere om vår fortid, slik
at vi er bedre rustet inn i vår samtid og
fremover i tid. Vi er stolte av å presentere
nok ei årbok med meget gode og spennende artikler som spenner vidt hva angår
temaer, tidshorisonter og geografi. Samtidig vil jeg nevne at vi har så mange flinke
folk som utgir artikler, publikasjoner og
bøker fra vår region om vår kulturhistorie.
Uten disse ville helheten blitt langt fattigere,
og disse menneskene fortjener en stor takk
for det viktige arbeidet de gjør. Vi skulle selvsagt som avdeling gjerne hatt flere ressurser til å gå i dybden på mange ulike og
spennende temaer, men totaliteten av våre
oppgaver gjør at vi er avhengig av at interesserte entusiaster også fordyper seg og forsker i vår historie. Det er et vell av spennende lokale og regionale bøker som gis ut
hvert år, og de anbefales på sterkeste.
Vi arbeider med mange artikkelforfattere både internt og eksternt, for å få til ei
årbok som spenner vidt både temamessig
og geografisk. Målet er å få til ei årbok med
god variasjon slik at den treffer alle lag av
befolkningen med deler av dens innhold,
samtidig som en blir nysgjerrig på å lese
resten av boka og da til og med kan bli
overrasket og henført til å bli interessert i
nye aspekter av fortida vår. Ikke bare ønsker
vi å bidra til gode leseopplevelser, men likeså gjerne skape refleksjon og nysgjerrighet
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inn i vår samtid, og inspirasjon til å skape ei
god framtid. Å drive museum handler ikke
om å dvele ved fortida, men snarere å dra
lærdom av å gå grundig inn i historien for
å forstå oss selv i samtid og kunne skape et
godt morgendagens samfunn. Forvaltningen av våre samlinger gjøres nettopp for å
sikre verdier inn i framtida. Røtter er viktig
for skape gode vilkår for framtidige generasjoner.
Vi er svært takknemlige for bidragene
fra de frivillige bidragsyterne, fotografene
og Per Roar Øian ved Smith Grafisk, samt
våre ansatte her på Ramsmoen, som til
sammen har gjort denne årboka mulig.
Gjennom Digitaliseringsenheten har vi
det siste året fått digitalisert alle tidligere årbøker, og disse ligger ute på våre hjemmesider. Her er det fantastisk mye spennende
lesestoff. Vi må også få anbefale flere spennende smakebiter fra våre arkiver, som er
digitalisert og kan finnes via våre hjemmesider.
Vi håper årboka vår enda en gang vil
glede mang en leser, velbekomme!
Ramsmoen, oktober 2018
Bersvend Salbu
Avdelingsdirektør/redaktør
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