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1. MUSEETS ORGANER OG
ADMINISTRASJON
1.1 Representantskapet
Museets representantskap har følgende innvalgte medlemmer:
Fylkesmann Odvar Nordli, Hedmark
Ordfører Olav Sæter, Elverum
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap
Det norske Skogselskap
Direktoratet for Naturforvaltning
Direktoratet for Statens Skoger ved statsskogsjefen
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Skogteknikerforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norsk Institutt for Skogforskning
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
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Norske Tømmermålingssjefers Forening
Papirindustriens Sentralforbund
Skogavdelingen i Landbruksdepartementet ved skogdirektøren
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsråd
Skogbruksforeningen av 1950
Skogbruksinstituttene ved NLH
Trelastindustriens sentralforbund
Wallboardfabrikkenes Felleskontor
Verdens Naturfond
Representantskapsmøtet ble holdt onsdag 11 .6. 17 av representantskapets medlemmer var representert. Representantskapet behandlet
regnskap og budsjett samt foretok valg av styre. To av styrets medlemmer var på valg: Ivar Aaavatsmark og Tore Paulsen-Næss. Begge
ble enstemmig gjenvalgt, og det samme gjelder de personlige varamenn Halfdan Brevig og Oddvar Stenerud. Ivar Aavatsmark og Truls
Gram ble gjenvalgt som henholdvis formann og varaformann.
Ellers sto styrets forslag til generalplan fram til år 2000 på dagsorden. Representantskapet ga sin tilslutning til planen, og styre og
administrasjon fikk i oppdrag å arbeide videre med planen.
Under representantskapsmiddagen ble Hjørdis Furuheim hyllet
for sin innsats ved museet gjennom nærmere 25 års virke. Hun sluttet
i sin stilling som kontorfullmektig 15.6.

1.2 Styret
Styrets sammensetning:
(Tallene i parantes angir det år vedkommende er på valg)
Styremedlemmer:
Personlige varamenn:
Ivar Aavatsmark (formann)(l 989) Halfdan Brevig (1989)
Truls Gram (varaformann)(l 988)
Torgeir Fryjordet (1988)
Gunnar Lerfaldet (1988)
Knut Torp (1988)
Erich Mathiesen (1987)
Sverre Skurdal (1987)
Tore Paulsen-Næss (1989)
Oddvar Stenerud (1989)
Svein Morgenlien (1987)
Per Søilen (1987)
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Erik Munthe-Kaas (1988)
Håkon Sæle (ansattes
representant)(l 987)
Sverre Østhagen (Hedmark fylkes
representant) (1988)

Helge Vikan (1988)
Trond Nystuen (1987)
Olav Sæther (1988)

Styrets formann ........... ................... Ivar Aavatsmark
Styrets varaformann ........................ Truls Gram
Arbeidsutvalg .......... ....................... Ivar Aavatsmark
Truls Gram
Tore Fossum
Wilhelm Matheson
(styreoppnevnt)
Representantskapets ordfører .. ........ skogdirektør Oluf Aalde
Representantskapets varaordfører ... statsskogsjef Ola Bjørnstad
Sekretær for styre og
representantskap .................... ......... Wilhelm Matheson
Kontrollkomite ............................... Arne Bakken (1987)
Kristian Løvenskiold (1988)
Carl Oscar Collett (1989)
Valgkomite ... ...... ..... .... .... ............... Jon Lykke (1987)
Knut Dæhlen (1988)
Jens M. Lund (1989)
Revisor ... ..... ............. .................... .. Statsaut.rev. Asbjørn Pedersen

Det er i 1986 holdt 4 styremøter. Foruten budsjettet har styret bl.a.
behandlet følgende saker:
- Generalplan 1986 - 2000
- Regler for behandling av ansettelsessaker
- Videre utbygging av museet
- Utbygging av Sørlistøa
- Diverse ansettelses- og stillingsinstrukser
Arbeidsutvalget har holdt et møte i 1986.
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1.3 Personale
Museumsdirektør
U ndervisnings-/u tstillingsleder
Amanuensis/ akvarieleder
Amanuensis
Vit.ass.
Kontorsjef
Førstekontorfullmektig
Førstekontorfullmektig
Forvalter
Vaktmester
Fotograf
Akvarierøkter/museumsingeniør
Spesialarbeider (fra 1.3.)
Hjelpearbeider
Hjelpearbeider (til 1.9.)
Resepsjons betjent
Resepsjonsbetjent (deltid)
Renholdsbetjent
Renholdsbetjent (1 / 4 stilling)
Renholdsbetjent (avløser)

Tore Fossum
Jostein K. Nysæther
Christian Andersen
Øivind Vestheim
Magne Rugsveen
Egil M. Kristiansen
Kari Q. Andersen
Ragnhild Helen Fleischer
Håkon Sæle
Odd L. Jensen
Ole-Th. Ljøstad
Trond Nystuen
Kjell Magne Kaveldiget
Ottar Høiby
Werner Øien
Tordis Fossum
Gerd Stensvehagen
Åse Fløien
Solveig Emstsen
Lidveig Suren

Ragnhild Helen Fleischer (Haugen) ble fast ansatt som kontorfullmektig fra 1.4.
Kjell Magne Kaveldiget ble ansatt som spesialarbeider fra 1.3.
Følgende har avtjent siviltjeneste ved museet i 1986: Øyvind Åge
Berg (til 1.2.), Erik Evenrud (til 15.2.), Stig Lillehaug (til 17.11.),
Trond Sætereng (fra 14.8. til 10.12.), Jørn Nordjordet, Bjørn Erik
Skaug (fra 5.5 .), Per Halvor Høiby (fra 1.12.).
Ungdomskoleelev Trine Fredrikstad har hatt utplassering en dag i
uka fram til sommerferien, og fra 15.8. har Ingrid Mørkhagen og Pål
Syljeseth slik utplassering i henholdsvis resepsjon og akvariet.
Morten og Steinar Andersen har arbeidet som hjelperøktere i
akvariet i ca. 12 timer pr uke.
Solveig Ernstsen har vært daglig leder for driften av Fossekallen i
hele sommersesongen.
4

Kjell Magne Kaveldiget i ferd med å lage stativ for våpen. Han ble ansatt som spesialarbeider 1. mars. Foto: O .T.L.
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2. VEDLIKEHOLD OG
UTBYGGING

Solveig Ernstsen sto for driften av
Fossekallen hele sommersesongen.
Foto: O.T.L.

2.1 Uteareal og friluftsamlinger
Museet ansatte Kjell Magne Kaveldiget 1.3. som spesialarbeider med
bl.a. som oppgave å ta seg av park- og grøntanlegget. Det er viktig
for miljø og trivsel at museets grøntanlegg stelles godt, og det er lagt
særlig vekt på å gjøre denne siden attraktiv for publikum. Veivesenets
forbudskilt mot bruk av bil, motorsykkel og vanlig sykkel på museumsområdet er montert ved alle innkjøringsporter, og dette har ført
til større respekt for museet som et park- og friluftsmuseum hvor
bare gangtrafikk er tillatt.
Alle gang- og rullestolstier på Prestøya er gått over med planering.
Det ble samtidig planert ny adkomst til hengebrua over Prestfossen
slik at rullestolbrukere kan komme frem.

Følgende har arbeidet ved museet i sommersesongen: V enke
Nystuen, Gry Osvold, Heidi Løken, Erik Evenrud, Tori Årva, Anne
Kari Løberg, Toril Vestad, Elin Søberg, Grete Bergebakken, Christina Søgaard, Tom Ingvaldsen og Linda Borgen
Berit Riis har sporadisk arbeidet som omviser og resepsjonsbetjent
gjennom hele året.
Le Thi Douc arbeidet med EDB-registrering av gjenstander i perioden 10.3.-6.6., og fra 1.10. har Gunn Helen Thoresen arbeidet med
det samme.

Sommerkurs
Det ble i mai arrangert et lørdagskurs for sommerens resepsjonspersona!e , for å informere om museet generelt, vaktordninger, lønn,
varetyper, billetter, alarm o.l. Dessuten kåserte en representant fra
SAS om kundebehandling. Ansvarlige for kurset var Kristiansen og
Rugsveen.
Linda Borgen og Tom Ingvaldsen var sommeransatt og holdt grøntanlegget i orden.
Foto: O.T.L.
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Sølensjøbua ble flyttet til Prestøya i 1956. Etter 30 år på museet
var det nå nødvendig å legge om taket og foreta nødvendige andre
reparasioner.
Forstmannstenen til minne om Det eldre Generalforstamt ble reist
i 1969. Teksten på stenen er etter hvert blitt værslitt, og nymaling
av all skrift er blitt gjennomført.
Det er gjennomført rydding av tennung langs strendene på Prestøya.
2.2 Vedlikehold innendørs
Det er laget skap for lysbildekassetter i fotoarkivet. I forbindelse med
ny salgsavdeling i foredragssalen er det laget to skranker og en bokreol.
Museets 75 stoler i sittegruppene var blitt slitt i setene, og det er
skiftet stoff samt foretatt oppussing av treverket. Museets bord er
også pusset opp.
Detektorene for tyverialarmen er gått igjennom. To detektorer i
foredragssalen er skiftet, og det er montert detektor i tekstilrommet
i magasinet.
Tepperensing og annen rengjøring har som vanlig fulgt løpende
runner.
2.3 Lagerhallen
Museets skur for materialer og diverse rekvisita ble tatt av snøen, og
det har vært nødvendig å få reist en egen bygning for oppbevaring
av hustømmer og materialer m.m.
Den nye lagerhallen er tegnet av Jostein K. N ysæther. Den er på
7 m x 25 m og har fått sin plassering like nord for fløterkoia ved
Klokkerfossen, hvor den er skjult av skogen. Det ble foretatt hogst
og planering av tomta. Grunnarbeidene, herunder støping av såle,
ble satt bort til Martin M . Bakken som egen entreprise. Dette ble
utført først i oktober, og snekkerarbeidene ble påbegynt den 13.10.
Alt snekkerarbeid er utført av museets egne håndverkere, og takket
være en mild høst ble bindingsverk, legging av tak og paneling av
vegger utført før snøen kom. Det gjenstår laging og montering av
fire skyvedører, bygging av vei samt planering av arealet rundt huset.
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Den nye lagerhallen ble reist i oktober og november. Fra venstre Håkon Sæle, Jørn
Nordjordet, Odd Jensen og Kjell Magne Kaveldiget. Foto : O .T.L.

Museets materialer og nedtatte hus ligger lagret forskjellige steder.
Dette skal nå få sin plass i lagerhallen. Det er viktig at vi nå kan få
utearealene mere ryddig enn før.
I forbindelse med museets styremøte 12.11. ble det holdt kranseskål for materiallageret. Styret hadde befaring av bygget hvor den
tradisjonelle granbuska var kommet på plass på mønet.
Etter befaringen var det middag på Hotel Central hvor styreformannen takket håndverkerne for innsatsen.
Byggeomkostningene har så langt bygget er fremført kommet på
kr. 230.000.-.
2.4 Sørlistøa ved Osensjøen
Den 2.6. ble det foretatt hogst, rydding og brenning av avfall rundt
husene på Sørlistøa. Forskjellige håndverksmessige arbeider ble planlagt samtidig. Pipa og taket på fløterkoia er senere reparert.
Den 10.6. var det styrebefaring på Sørlistøa. Alle hus ble gjennomgått, og slepebåten Trysil-Knut ble studert. Styret var med på en
9

Styreformann Ivar Aavatsmark ved roret ombord i slepebåten Trysil-Knut. Aavatsmark fylte 70 år 2.10. Museets gave til jubilanten var sterkt museumsrettet. Han fikk
en kniv laget av Jostein K. Nysæther med blad smidd av knivsmeden Einar Tallerås
av jern framstilt i museets egen blesterovn. Foto: J.K.N.

båttur i varpebåten Sjulus-Pær og i oppsynsbåten Ener. Etter befaringen ble det servert rømmegrøt og sik hos Nanna Løvmoen som er
SørHstøas nærmeste nabo.
Museets plan om reising av en servicebygning for bruk i den utadvendte virksomhet og fem hytter for overnatting, er blitt lagt frem
for Åmot kommune. Det ble gitt byggetillatelse for oppføring av den
første hytta. Museets planer for utbygging og bruk av Sørlistøa blir
tatt med i Åmot kommunes reguleringsplan for området. I kommunens planer inngår plan for hyttebygging og sommer- og vinterturis10

me. Alt tyder på at museet og Åmot kommune har klart sammenfallende interesser i dette området.
Mus_eet har søkt Hedmark Vegvesen om avkjøring og anlegg av
parken_ngsplass. Dette er godkjent, og tegning for hvordan løsningen
skal skie er oversendt museet. Parkeringsplassen ble drenert og grovplanert senhøstes.
Osen Sag kunne tilby museet en utstillingshytte til sterkt redusert
pris. Den er på ca. 30 m 2 i bindingsverk. Det ble undertegnet kontrakt
med Osen Sag om kjøp av hytta inklusive oppføring for et beløp av
kr. 80.000.-. Hytta var under tak før snøen kom. Alt arbeid innvendig gjenstår.
Etter søknad har skogetaten i Åmot bevilget kr. 100.000.- av rentemidler til utbygging av Sørlistøa. Bygg Ditt Lands fond for distriktsutbygging bevilget dessuten på slutten av året kr. 60.000.- Begrunnelsen er at Sørlistøaprosjektet vil skape aktivitet og virksomhet i et
ressursfattig område. Det er hyggelig at dette prosjektet blir møtt
med så stor velvilje.
Det er holdt orienteringsmøte om planene for Sørlistøa for en del
samarbeidspartnere og. interessenter. De som har deltatt er Åmot
kommune ved ordfører, kulturetat og tiltaksselskap, Rena-Osensjøen
Turistservice, Osen Historielag, grunnskolen i Osen og skogetaten i
k~mmunen. Statens Skogskole i Osen og Osen Skogeierlag er også
onentert om planene.
2.5 Tredje byggetrinn
Museets lokaler er etter hvert blitt fullt utnyttet, og gjennomføringen
av tredje byggetrinn er blitt stadig mer nødvendig. I museets generalp!an f~r 1986-2000 som styre og representantskap har gitt sin tilslutnmg til, er det et eget kapittel om den videre utbygging. Det er tatt
inn skisser som viser hvordan utbyggingen er tenkt gjennomført som
en utvidelse av museumsbygningen på tre steder, utvidelse av inngan~s~artiet, ut:7idet administrasjonsfløy og en ny museumsfløy for
utstillmger. Arkitektenes forslag til utforming ble lagt frem for representantskapsmøtet i juni. Disse er videre bearbeidet, men det gjenstår
ennå en del før prosjekteringen har kommet dit man ønsker. Planleggingen av de nye enhetene samt legging av en plan for finansieringen vil gå fortløpende i tiden fremover.
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3. MUSEUMSFAGLIG
VIRKSOMHET
3.1 Forskning og utviklingsarbeid
~orsk Skogbruksmuseum har et nokså begrenset utvalg av sportsfiskeutstyr. For å få samlet inn mer tok Rugsveen initiativet til en
i~nsamlingsaksjon, der han skrev en artikkel i Skogeieren og Jakt &
Fiske med oppfordring til leserne om å gi museet gammelt og nytt
utstyr. Dette resulterte i at mellom 15 og 20 gjenstander kom inn.
Museet ønsker å sette i gang et forskningsarbeid om «Sportsfiskets
historie i Norge ».
Norsk knivtradisjon har gjennom mange år vært en sentral forskningsoppgave ved museet. I forbindelse med de årlige Jakt- og fiskedager har det vært arrangert knivseminarer med god deltakelse. Mye
stoff er blitt presentert gjennom foredrag og kåserier. Museet har
konkrete planer om å gi ut en bok om knivens kulturhistorie. Komiteen som er nedsatt består av Harald Kolstad, Arne Emil Christensen, Tore Fossum og Magne Rugsveen.
Arbeidet med å dokumentere fløtingshistorien for Glommavassdraget innenfor rammene av «Prosjekt Glomma» er ført videre. Dette
har bestått i sikring av ulike typer kildemateriale gjennom bevaring
og dokumentasjon av faste kulturminner, innsamling av gjenstander,
fotodokumentasjon, arkivstudier, kopiering og avskriving av arkivmateriale osv. Både Fossum og Vestheim har skrevet vitenskapelige
artikler om fløting på grunnlag av materiale som er samlet inn. Vestheim har også utarbeidet egne spørrelister for bruk under intervjuing
om fløting.
Vestheim har deltatt i arbeidet med å få til en ordning som kan
sikre af arkivene etter Glomma Fellesfløtingsforening blir bevart på
en tilfredsstillende måte. På slutten av året ble det inngått en avtale
mellom Glomma Fellesfløtingsforening og Riksarkivet, og den er
tiltrådt av Norsk Skogbruksmuseum og Norsk Privatarkivinstitutt.
Avtalen innebærer at arkivene fortsatt skal kunne være et visst antall
år i sine nåværende lokaler på eiendommen Lund (Fetsund) før de
overføres til Riksarkivet. Hensikten med denne ordningen er at
museet skal kunne disponere arkivene til forskningsformål i arbeidet
12

med fløtingshistorien for Glommavassdraget. Arkivet skal ordnes og
registreres før overføring til Riksarkviet, og de nåværende arkivlokalene skal sikres bedre. Rena Kartongfabrikk A/S, som forøvrig leverer spesialemballasje til Riksarkivet, har gitt som gave arkivbokser til
ordning av arkivmaterialet.
Parallelt med arbeidet i Glommavassdraget har Vestheim og Ljøstad også drevet feltarbeid under fløtingen i Trysilvassdraget. I første
omgang har det særlig dreid seg om fotografering, filming, videoopptak og registrering av fløtingsarbeidet.
Museet har gående forskningsarbeid også omkring skog- og landarbeidernes historie. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund (NSLF)
vil snart gå inn i et storforbund av flere fagforbund og dermed opphøre som eget forbund. Vestheim har samarbeidet med forbundskontoret om sikring av fotomateriale, arkivalia m.m. Vestheim har særlig
drevet med innsamling av stoff omkring Skog og Lands formenn
gjennom tidene. Det er dessuten gjort en del forberedende arbeid
med tanke på at 1987 er jubileumsår i skogsarbeidernes historie med
viktige organisasjonsdannelser både i 1912 og 1927.
Et kontinuerlig registr.erings- og utviklingsarbeid foregår i akvariet.

3.2 Arkiv- og feltarbeid
Fossum har deltatt i befaring av Hådalsvassdraget i Røros kommune
for å drøfte restaurering av Lorthølrenna som er en av de fire fløtningsrennene i vassdraget. Glommens og Lågens Brukseierforening
har stilt penger til disposisjon for oppmåling og planlegging av restaureringsarbeidet. Fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag er ansvarlig for den faglige siden. Det er engasjert arkitekt for prosjektering
av restaureringsarbeidet.
I midten av juli fortsatte Universitetets Oldsaksamling utgravningen av fangstboplassen Svevolden i Elverum. Fossum deltok i dette
arbeidet. Den radiologiske dateringen har kommet ut med året 4400
før Kr.f., altså eldre steinalder. Det er registrert flere boplasser i dette
området i tilknytning til vannsystemet mellom Rudtjernet og Athaldsdammen i Norderåa. De arkeologiske utgravningene og registreringene skal fortsette. De ledes av førstekonservator Egil Mikkelsen ved Oldsaksamlingen.
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I november var magistergradsstudentene i arkeologi ved Universitete~ i Oslo under ledelse av professor Bjørn Myhre, professor Stig
Welmder og konservator Per Oscar Nybruget på befaring av disse
interessante fangstboplassene fra eldre steinalder. Etter befaringen i
terrenget var selskapet invitert til omvisning på Norsk Skogbruksmuseum, noe det ble satt stor pris på.
Universitetets Oldsaksamlings utgravning av fangstboplassene på
Tøftom i Grimsdalen fortsatte også i 1986 hvor Fossum deltok.
Denne utgravningen er særlig interessant for Norsk Skogbruksmuseum som har modell av massefangstanlegget som jegerne på Tøftom
brukte. Museet har også publisert Edvard K. Barths artikkel om
fangstanlegget og hvordan fangsten ble drevet. Av gjenstander som
ble funnet og som forteller om fangstsamfunnet kan nevnes kniv,
bryner, synåler, flint og et stort knokkelmateriale som skal analyseres
ved Zoologisk Museum i Bergen.
Vestheim har i løpet av året hatt 20 dager med arkiv- og feltarbeid,
og det meste av dette har vært i forbindelse med dokumentasjon av
Glommavassdraget fløtingshistorie. Det ordinære fløtingsarbeidet i
Glomma tok slutt i 1985. Det er derfor først og fremst miljøer og
faste innretninger som er fotografert og registrert det siste året.
25.4. var Vestheim på befaring på Fetsund lenser. En del gjenstandsmateriale, som var overlatt museet av Glomma Fellesfløtingsforening, ble tatt med til museet. I flere år har forskjellige institusjoner og organisasjoner arbeidet med å bevare Bingen og Fetsund lenser, eventuelt i form av fredning. I denne forbindelse var Vestheim
5.5. på befaring av Bingen lense sammen med representanter fra
Riksantikvaren og Glomma Fellesfløtingsforening.
I N~dre Glomma har det foregått ulike arbeider under avviklingen
av fløtmgen. Vestheim og Ljøstad var i denne forbindelsen på Furuholmen og Glennetangen lense 18.-19.6. Det ble bl.a. foretatt grundig
fotografering av hele miljøet på Furuholmen med bygninger, interiører, uteanlegg osv. Dessuten ble det anledning til å følge arbeidet
med å fjerne lenseanlegget ved Glennetangen landrensk og Mingevann.
2.7. var Vestheim på befaring av Glomma Fellesfløtingsforenings
eiendom på Flisa, bl.a. for å ta hånd om gjenstandsmateriale som
hadde kommet inn fra flere steder i det nordlige fløtingsdistriktet.
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På samme turen ble Kjellåsdammen og miljøet omkring registrert og
fotografert.
Sammen med representanter for Riksarkivet og Norsk Privatarkivinstitutt deltok Vestheim 6.2.i møte hos Glomma Fellesfløtingsforening på Fetsund. Møtet var først og fremst kommet i stand for at en
skulle kunne se på arkivet og lokalene, og på den måten få et grunnlag for videre planlegging av ordningsarbeid m.m. Videre deltok
Vestheim i et møte på Riksarkivet 14. mai. Det ble da også anledning
til å bese bygningen med ulike magasiner og funksjoner. I sin avdeling for privatarkiver har Riksarkivet forøvrig flere betydelige arkiver
som er sentrale for skogbrukshistorisk forskning.
I tillegg til arbeid i fløtingsarkivet på Fetsund i forbindelse med
de nevnte planleggingsmøtene, har Vestheim har hatt seks dager til
arkivstudier i januar og desember. Som tidligere er en del viktig kildemateriale blitt kopiert til bruk på museet. Tidligere kontorfullmektig
ved museet, Hjørdis Furuheim, har fortsatt sitt spesialoppdrag med
å skrive av protokoller og dokumenter med gotisk håndskrift, først
og fremst materiale fra før 1850.
4.-5.6. var Vestheim på kontoret til Norsk Skog- og Landarbeiderforbund for å gå gjennom arkivene der. Det ble i hovedsak arbeidet
med fotosamlingene, og en del av bildematerialet (særlig person- og
organisasjonsbilder) ble lånt ut til museet for avfotografering og
reg1strenng.
Tidligere feltarbeid i Trysilelva er blitt fulgt opp med ytterligere
fotografering og registreringer. Det startet med at Vestheim og Ljøstad 15.5. befarte hele vassdraget med fly fra Femunden og Sølensjøen til Lutnes, som tidligere med Håkon Løkken som pilot. På veg
sørover ble hele den nevnte strekningen filmet med videokamera.
Den 31.5. var Ljøstad oppe i fly for å fotografere tapping av tømmer
fra bommen i Sennsjøen. Om kvelden 22.5. var Ljøstad og Vestheim
med på den årlige fløtersamlingen ved Stenbekken. Det var tent
nying, og det ble bydd på både mat og underholdning. Styret i Klaralvens Flottningsforening hadde lagt sin befaring til den øvre delen
av vassdraget på denne tiden, og var med på fløtersamlingen.
Øverste utislagsplass i Trysilelva (Femundselva) siste år var Sølenstua. I mai/juni fulgte Vestheim og Ljøstad tømmeret og fløtingsarbeidet derfra og nedover mot riksgrensen. Den øvre delen av elva
15

I forbindelse med arbeidet med bruk av fiskeredskapet oter var
Rugsveen i Valdres hos Aase Rudi, datter av K.Ø. Rudi, som i 1929
startet med fabrikkproduksjon av oter.
Rugsveen var på befaring i Nord-Torpa 18.6. i forbindelse med
utbyggingen av Dokkavassdraget og de arkeologiske utgravninger
og registreringer som foregår der.
3.3 Forelesninger og faglige foredrag
Nysæther representerte museet på Skogsarbeiderdagene i Trysil med
foredraget «Fløterkoier i Trysil». Han var lærer på et knivkurs på
Haugseter i Øystre Slidre 26.7.-3.8. Kurset var arrangert av Friundervisningen i Øystre Slidre sammen med Haugseter og tidsskriftet
Villmarksliv.
24.10. deltok Nysæther på en svensk-norsk planleggingsdag på
Østby skole der han holdt foredrag om «Jernblestring». 18.12. holdt
han foredrag om «Jernvinna» i Hamar Mållag.
På årsmøtet i Trysil Historielag 10.3. holdt Rugsveen lysbildefordrag om «Lågåsildfisket i Fåberg». Han holdt også foredrag over
samme tema i Folkeuniversitet i Gjøvik 8.3. På Maihaugens søndagsarrangement «Alltid på en søndag» 21.9. holdt han foredrag om
«Lågåsildfisket - matauk med tradisjoner». I forbindelse med et knivmakerkurs i Osen holdt han 17.4. et lysbildeforedrag om «Kniver i
Norge ».
Under seminaret for etnologstudentene 21.-22.4 holdt Fossum disse
forelesningene:
- Eineren i norsk natur og tradisjon
- Skogforhold og bosetningshistorie
4.10. holdt Fossum foredrag om «Bjørka i norsk kulturhistorie»
under Hedmark Husflidslag aktivitetsdager i kulturhuset på Hamar.
og 2.12. holdt han lysbildeforedrag i Elverum Husflidslag om «Eineren - en mangfoldig busk».
I forbindelse med EUACs årsmøte og fagseminar i Lisboa, Portugal 21.-27.10. holdt Andersen et foredrag med tittel: «Some aspects
of fish farming in Norway ».
På Norsk Museumspedagogisk Forenings årsmøte og fagseminar
på Norsk Skogbruksmuseum 4.-7.11. holdt Andersen foredrag om

Stenbekkoia er et av sentrene under fløtinga i Trysilelva. Her er alle mann i sving
med å skjefte fløterhakene. Foto: 0.T.L.

ble prioritert, da det har vært uklart om det i det hele tatt vil bli mer
fløting i denne delen. Av det som er blitt fotografert og registrert kan
nevnes utislag ved Sølenstua, landrensk og riving av hauger i fosser
og stryk ovenfor Elvbrua, koiemiljøet ved Stenbekken, bommen i
Sennsjøen og tapping av tømmer fra sjøen, tømmergang i Sjyarfossen
og systematisk flyfotografering av strekningen Eidet - Engeroset Rømoen. De aller fleste av tømmerterminalene langs elva er blitt
fotografert både fra fly og på bakken.
26.8. var Vestheim og Ljøstad med Odd Reidar Fremming i Fremming skog i Risberget, Elverum, for å dokumentere hvordan enkelte
deler av skogsarbeidet foregår i dag. Denne gangen gjaldt det forhåndsrydding med motorryddingssag før maskinell sluttavvirkning i
eldre granskog, og maskinell tynning i furubestand med en Valmet
862 kviste- og kappemaskin med lassbærende enhet. I driften av
Fremming skog legges det stor vekt på å ta hensyn til viltets behov,
og det ble også rik anledning til å se dette i praksis.
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«Det levende museum. Erfaringer høstet fra aktiviteter ved Norsk
Skogbruksmuseum». Nysæther holdt foredrag over «Eksempler på
pedagogiske opplegg ved Norsk Skogbruksmuseum». Fossum deltok
også på dette møtet.
15.12. hadde Andersen forelesning for Elverum videregående skole, 3. nat.fag: «Fiskeoppdrett i Norge - historisk og dagsaktuelt».
Vestheim holdt foredrag om «Åmotinger i Sovjet-Russland i mellomkrigstida» på et møte i Åmot historielag 27 .1. Til foredraget ble
det vist lysbilder, som museet har produsert på grunnlag av eldre
bildemateriale om denne arbeidsvandringen. Vestheim holdt et liknende foredrag om «Hedmarkinger på skogsarbeid i Sovjetunionen
i 1930-åra» på årsmøtet i Elverum historielag 19 .3. «Russlandsfarten»
var også tema for en forelesning Vestheim holdt 13.6. for en gruppe
elver med lokalhistorie som valgfag på Elverum videregående skole.
8.4. hadde Vestheim et lysbildeforedrag om fløting i Glommavassdraget i foreningen Kiwanis i Elverum, og om fløtingstradisjonene i
Glomma og Mjøsa på årsmøtet i Stange historielag 10.4.

Fra den kulturhistoriske registreringen i Numedalslågen. Det er fortsatt 25 som driver
det særpregete flåtåfiske etter laks. Ole Irgens Odberg er eier av f!åtåfisket på bildet.
Foto: Jørgen Sandberg jr.

18

Under seminaret for etnlogistudentene 22.4. foreleste Vestheim
over emnet «Skogsarbeid - årssyklus, arbeidskraft og teknologi».
23.8. var speiderledere samlet på museet, og Vestheim holdt i den
anledningen et lysbildeforedrag om bruk av vann og vassdrag i historisk perspektiv, med særlig vekt på vanntransport av tømmer.
Under IUFROs 18. verdenskongress i Ljubljana,Jugoslavia, hadde
Vestheim 12.9. et innlegg i gruppen for skogbrukshistorie (S6.07
Forestry History) om museets forsknings- og dokumentasjonsarbeid
av fløtingshistorie med tittelen: «Documentation and preservation of
the history of timber floating in the Glomma river system - A research
project at the Norwegian Forestry Museum».

3.4 Publisering
Årbok nr 11 - Festskrift til Tore Fossum
Museets Årbok nr. 11 ble utgitt i juni. Den er tilegnet Tore Fossum
i anledning hans 60-årsdag 1. mars. I år er det også 25 år siden han
i 1961 tiltrådte som museets daglige leder. Foruten styreformann Ivar
Aavatsmarks forord og redaktør Rugsveens omtale av Fossum inneholder årboka følgende artikler:

- Olav Bø: «Folketradisjonens syn på naturen. »
- Ove Arbo Høeg: «Eineren i norsk natur og tradisjon Il. »
- P. Chr. Nielsen: «Mindesmærker og nyere litteratur om Johann
Georg von Langen. »
- Ola Børset: Glimt fra norsk skogskjøtsel fram mot år 1900.
- Torgeir Fryjordet: «Bonitering av skogsmark. Et tilbakeblikk, med
eksempler fra delingen av Leirsameiet i Elverum. »
- Ivar Samset: «Fra tungt kroppsarbeide til mekaniserte skogsdrifter. »
- Øivind Vestheim: «Med tømmer over Osensjøen. »
-Andreas Ropeid: «Oppgangssaga - ein novasjon med konsekvensar. »
- Jostein K. Nysæther: «Jernvinna på Norsk Skogbruksmuseum. »
- Edvard K. Barth: «Fangstanlegg ved Fresvikbreen i Sogn. »
- Sonja og Edvard K. Barth: «Fangstgraver i Engerdals vestfjell. »
- Ronald Grambo: «Magiske råd for jaktlykke. »
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-Andreas Vevstad: «Om ein jaktklubb og eit jaktslott i Aust-Agder
i det nittande hundreåret.»
- Christian Andersen: «Vassdragsregulering og fiske. Hva skjer med
Åbjøravassdraget i Bindal?» ·
·
- Odd Terje Sandlund: «Sikfisket i Tufsinga. »
- Jens Petter Nielsen: «Om Altaelva, laksefiske og Alta Laksefiskerilnteressentskap.»
- Magne Rugsveen: «Oteren - engelsk fiskeredskap som fikk blandet
mottagelse i Norge. »
Et særtrykk av P. Chr. Nielsens artikkel om Johann Georg von
Langen er innkjøpt av Skovhistorisk Selskab i Danmark for distribusjon til dets medlemmer.
Årboka har fått god mottakelse i pressen og blant leserne. Den er
markedsført blant annet gjennom utsendelse av et trykt salgsbrev og
ved pressemeldinger.
Bøndernes Bank bidro med kr 100.000 til trykking av festskriftet.

Knivrapport 1985
De foredragene som ble holdt i forbindelse med Knivseminaret ved
De Nordiske jakt- og fiskedager i 1985, ble samlet i et hefte laget ved
museet. Det inneholdt:
Olav Bekken : Formgiving av en kniv slik at den blir god å bruke og pen å se på.
Harald Kolstad: Om knivtradisjon i Trøndelag.
Magne Rugsveen: Kniver, knivsmiing og knivmaking i Hedmark.

Vitenskapelige artikler:
Vestheim:
- «Med tømmer over Osensjøen. Fra seiling i vind og strøm til sleping med damp og motor». Årbok 11 Norsk Skogbruksmuseum
1986, s. 113-145.
- «Martin Liengen - en pioner i skogsarbeidernes organisasjonsreising». Alfarheim - Årbok for Elverum 1, 1986, s. 107-118.
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Rugsveen:
- «Oteren - Engelsk fiskeredskap som fikk blandet mottakelse i
Norge ». Årbok 11 Norsk Skogbruksmuseum 1986, s. 317-339.
- Vannbruksplanen for Numedalslågen. Presentasjon og vurdering
av kulturminnene langs Lågen ». Uttrykt rapport 30 s.
Andersen:
- «Vassdragsregulering og fiske. Hva skjer med Åbjøravassdraget i
Bindal?» Årbok 11 Norsk Skogbruksmuseum 1986, s. 247-283.
- Reguleringens innvirkning på bestand og fiske på lakseførende del
av Åbjøravassdraget (= Å-elva). Fiskerisakkyndig betenkning til
Namdal herredsrett 15.2. 1986 (sammen med dr. Arnfinn Langeland).
- Reguleringens innvirkning på bestand og fiske på lakseførende del
av Skibotnvassdraget. Fiskerisakkyndig betenkning i Lyngen herredsrett 15.6. 1986 (sammen med dr. Arnfinn Langeland).
- Fiskeribiologiske undersøkelser i Falningsjøen, Tynset. Fiskerisakkyndig betenkning til Frostating lagmannsrett i forbindelse med
Orkla/ Grana-utby ggingen. 23 .10. 1986.
Nysæther:
- «Jernvinna ved Norsk Skogbruksmuseum».
Årbok 11 Norsk Skogbruksmuseum 1986 s. 161 -171.
Fossum:
- «Fløting i Jømna, Agåa og Horna».
Alfarheim - Årbok for Elverum 1, 1986, s. 43-60.

Andre artikler
Andersen:
- I COM-CECA, Annual Conference i Barcelona, Spania høsten
1985. Norsk !COM-Nytt nr. 14, 1986.
Rugsveen:
- «Fram med gammelt sportsfiskeutstyr! Norsk Skogbruksmuseum
samler inn sportsfiskeredskap ». Skogeieren nr 6/ 7 1986, og Jakt &
Fiske nr. 7 1986.
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Rugsveen:
- «The Sheath Knife - cutting implement and collector's item».
The Norseman No.4 July 1986.
Nysæther:
- «Kniver» . I R. Frislid/K. Rom (red.) Jakt, fiske, friluftsliv bd.5,
s. 183-187.
Kristiansen:
- «Da Fosselva ble lagt i rør». Gammalt frå Stange og Romedal 1986,
s. 5-11. (Sammen med Oddmund Rønningsbakken.)
Fossum:
- «Museene i Hedmark». Museumsnytt nr 1, 1986.
Fossum:
- «Norsk Skogbruksmuseum» . I R. Frislid/K. Rom (red.) Jakt, fiske,
friluftsliv bd.5.

3.5 Produksjon av film og video
Filmen «Eineren - en mangfoldig busk» er ferdigprodusert. Den er
på 31 minutter og har kostet kr 206.000. Den er produsert for statsmidler som disponeres av NKKMs filmkomite med et tilskudd av
Den Norske Bryggeriforening på kr 25.000. Fossum har vært fagkonsulent og har skrevet kommentarene til filmen. Den 11 .11. ble
det holdt pressekonferanse på filmen. Den ble vist for ca 20 personer
i museets auditorium med introduksjon av Fossum og med orientering om produksjon av kulturhistorisk film av Tore Kinge som er
formann i NKKMs filmkomite. Etter filmen fortalte Arne Løsnesløkken om den gamle eineroljebrenningen i Fåvangfjellet i Ringebu.
Etter arrangementet i auditoriet ble det servert einerrøkt lågåsild
og einerøl i foredragssalen. Einerølet var brygget av Aud Eggen fra
Elverum.
Museet overtok av Borregaard Industrier A/ S et Cambio maskinbarkeanlegg. Ljøstad laget en videofilm av maskinbarkingen da arbeidet foregikk for siste gang. Maskinbarkingen i Glommavassdraget
ble nedlagt som en følge av et fløtingen opphørte. Ljøstad har også
laget en videofilm av brenning av jern av myrmalm i 0 . Evenstads
jernblesterovn på museet.
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Ljøstad har videre tatt videoopptak av fløtingen i Grøna og Trysilelva.
Trondheimsfirmaet Asbjørn Hørgård for sportsfiskeutstyr har
produsert splitcanestenger i eget verksted siden 1934. Ljøstad laget
en videofilm om denne produksjonen før maskinene ble gitt som
gave til Norsk Skogbruksmuseum.
Knut Borg har gitt museet en 8 mm instruksjonsfilm om kvisting
med motorsag. Filmen er produsert av Jobu A/S.
Firmaet Arthur Mathiesen & Co, Atna har tatt opp en film om
skogsarbeid og fløting i Østerdalen. Filmen har mange interessante
opptak, og museet har fått trekke en kopi for Arthur Mathiesen &
Co's regning. Dette er en gave museet er meget glad for. Filmen ble
vist på styremøtet 12.11.

3.6 Foto
Foruten det vanlige arbeidet med gjenstandsfotografering, repro av
gamle bilder, kopiering etc., har det vært drevet en utstrakt virksomhet med fotoopptak i og utenfor museet. Fotografen har dekket all
virksomhet i museet, enten dette har vært interne arbeidsoppgaver i
huset eller aktiviteter i forbindelse med arrangementer.

Fra Glomma Fellesfløtingsforenings fotoarkiv.
Haldammen under restaurering 10.8. 1921.
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Ljøstad har gått gjennom og systematisert diasarkivet etter emner
og topografi.
På grunn av mangel på arbeidskraft har det ikke vært registrert
bilder siste år. På sikt må museet finne fram til en permanent løsning
for registrering av fotomaterialet, og i museets generalplan er en
registrator høyt prioritert.
Museet har registreringsprogram for foto utarbeidet av NAVFs
EDB-senter i Bergen. Dette er tilrettelagt for våre behov og vil bli
tatt i bruk så snart registratorspørsmålet er løst.
Det er i alt tatt ca. 2200 bilder i svart/hvitt og et tilsvarende antall
diasopptak.
Fotoavdelingen påtar seg oppdrag fra publikum, forlag, bygdebokforfattere, aviser, tidsskrifter, årbøker m.m. som vil ha fotomateriale
fra museets arkiv. Slike oppdrag har i år innbrakt kr. 23 .926 mot kr.
6.227 i fjor. Ved en riktig markedsføring av vårt fotoarkiv, vil dette
beløpet kunne øke i årene som kommer.
3.7 Bibliotek og arkiv
Gjennom kjøp, gaver og bytteforbindelser har biblioteket i 1986 hatt
en tilvekst på 1758 nummer. Tabellen nedenfor viser hvordan dette
fordeler seg på periodika og monografier. De tilsvarende tallene for
1984-85 er også tatt med slik at en kan se utviklingen over en lengre
periode.
O .T . Ljøstad i ferd med å systematisere og arkivere museets lysbilder.
Foto: Gunn Helen Thoresen.

Også i år har tømmerfløting vært et høyt prioritert felt for fotodokumeetasjon. I mai og juni hadde fotografen mange turer til Trysilelva, Store Grøna og Glennetangen og gjorde foto- og video-opptak
av fløtingen. Det er dessuten gjort opptak med fotoapparat og videoopptaker fra fly av fløtingen i Trysilelva.
Lillehaug har gått gjennom og systematisert bilder i arkivet fra
Glomma Fellesfløtingsforening, særlig bilder som ikke har vært arkivert i album og for en stor del også uten tekster.
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1984
Periodika .... .... 1105
Monografier .... . 381

(i%)

1985

(i%)

1986

(i%)

±1984-85

(%)

(74.4)
(25.6)

1061
311

(77.3) 1164
594
(22.7)

(66.2)
(33.8)

+ 103
+ 283

(+ 91.0)

1372 (100.0) 1758

(100.0)

+ 386

(+ 28.1)

Ialt .............. ... . 1486 (100.0)

(+ 9.7)

Tilveksten i 1986 har vært vesentlig større enn i 1985, nemlig 1758
registreringer mot 1372 året før. Det er en økning på 386 nummer
eller 28.1 % . Tilveksten for 1986 er den desidert største biblioteket
noen gang har hatt Økningen var særlig stor for monografier (283
nummer), der det kom inn nesten dobbelt så mange i 1986 som i 1985
(594 mot 311 ). Også for periodika var det en økningen i tilveksten.
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årsberetningen. Gaven fra Borregaards Tømmerkontor er allerede
nevnt. Av andre givere kan nevnes Glomma Fellesfløtingsforening
og Skogbrukets Arbeidsgiverforening som begge har gitt flere av sine
årsberetninger o.l. til museet. Av større verker som er kjøpt inn, kan
nevnes «Dansk biografiskt leksikon» (16 bind), «Det norske folks liv
og historie» (11 bind), «Norges historie» (13 bind) og «Norges
kunsthistorie» (red. Knut Berg) (7 bind).
Av arkivalia som er kommet inn i løpet av året, bør nevnes det
betydelige materialet som museet etter hvert får inn i form av kopier
fra arkivene til Glomma Fellesfløtingsforening.
Det er i flere år arbeidet med planer om å registrere all litteratur i
et EDB-basert system. Da det ikke lyktes å finne et system av standardprogram som tilfredsstilte museets behov, ble det besluttet å lage
egen programvare. Nystuen har stått for programmeringsarbeidet.
Systemet (som er skrevet i Dataflex) ble utprøvd på slutten av året
slik at 1987 vil bli året for oppstarting av EDB-registrering av litteratur ved museet.
Som tidligere år har det vært drevet litteraturveiledning og utlån
av bøker både til enkeltpersoner og institusjoner. Det er blitt utarbeidet litteraturlister om flere nye emner, og eldre lister er blitt revidert. Dette er viktige hjelpemidler både for museets egne medarbeidere og andre brukere av biblioteket.

Nedenfor er det satt opp en spesifisert statistikk for ulike typer
periodika, og den viser at det er antall årsmeldinger som er langt flere
i 1986 enn foregående år. Her er det en enkeltgave fra Borregaards
Tømmerkontor i Elverum på ca 340 nummer som gir utslaget. Foruten en del monografier inneholdt denne gaven svært mange årsmeldinger og en god del rapporter utgitt av skogeierforeninger, tømmermålingsforeninger, fløtingsforeninger og bedrifter og organisasjoner
ellers innenfor skogbruk og skogindustri.
1983

1984

1985

1986

±1985-86

Tidsskrifter
Rapporter
Årsmeldinger
Årbøker

430
136
43
72

499
469
59
78

643
192
90
136

623
224
202
115

+ 32
+ 112

Ialt

681

1105

1061

1164

+ 103

20
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Til tross for at litteraturtilveksten i 1986 var betydelig større enn året
før, ble det likevel brukt mindre penger til bibliotek og arkiv, nemlig
62.868 kr. mot 70.767 kr. året før. Forskjellen skyldes i første rekke
at det i 1985 gikk et vesentlig beløp til innkjøp av hyller og reoler.
Museet har alltid lagt vekt på å binde inn bøker og tidsskriftårganger.
Etter hvert har behovet for .å binde inn eldre litteratur blitt mindre,
og en større del av bibliotekbudsjettet kan derfor brukes til nyanskaffelser av litteratur.
Vestheim har som tidligere år hatt hovedansvaret for bibliotek og
arkiv. Evenrud, Skaug og Høiby har gjennom året avløst hverandre
i arbeidet med å registrere nyinnkommen litteratur (tilvekstføring).
Evenrud avsluttet et omfattende arbeid med å montere flere hyller
i biblioteket og stille opp litteraturen på en mer oversiktlig måte.
Bibliotekets kapasitet som møterom er blitt ytterligere redusert ved
at det har vært nødvendig å ta i bruk en større del av golvarealet til
oppstilling av reoler.
Det er gledelig å kunne konstatere at biblioteket som tidligere har
mottatt flere gaver. Alle giverne - privatpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner - er listet opp i et eget vedlegg til denne
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3.8 Samling og magasin
Magasinet
Det er ikke utført forandringer eller utbedringer av vårt magasin i
år, bortsett fra at det er laget 2 nye våpenstativer.

4

Konservering
Museets håndverksavdeling har også i år foretatt forskjellige konserverings- og rengjøringsarbeider på gjenstandsmaterialet. På 208 gjenstander er det fjernet rust, og de er senere innsatt med voks. Vår
våpensamling er gjennomgått og alle våpen er innsatt med fett og
geværolje.
Etter at magasinhallen ble oppført, har det vært mulig å lagre også
større gjenstander på en riktig måte. Pga. plassproblemer har rengjø-
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ring og konservering av større gjenstander og maskiner inntil nå
vært vanskelig. I år har det vært utført konserveringsarbeider på en
stor vedkløver. Denne er rengjort med høytrykksspyler og senere
innsatt med voks.
Utstillingene og magasinet er rengjort med støvsuger og støvfiller.
Registrering av gjenstander
Variasjoner i antall registrerte gjenstander fra år til år har sammenheng med hvor mange gjenstander som kommer inn, prioritering av
gjenstandsregistrering i forhold til andre oppgaver, tilgang på personell osv.
I år er det registrert 139 gjenstander f.o .m. SJF 6914 t.o.m. SJF
7053, mot 66 året før. En del større gjenstandsgaver er ikke registrert
dette året. Det gjelder i hovedsak gjenstander som er gitt av Glomma
Fellesfløtingsforening, gjenstander fra båtbyggeriet til Ole Nordby i
Søre Osen og en del gjenstander fra Dagny Voldmos dødsbo.
Til anskaffelse av gjenstander er det brukt kr 48.305. Det vesentligste av beløpet er brukt til innkjøp av nye preparater i utstillingene.

Gunn Helen Thoresen i ferd med registrering av gjenstandsarkivet på EDB .
Foto : O .T.L.
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Registreringen av gjenstandsmaterialet foregår nå på EDB etter et
program utviklet ved NKKMs EDB-senter i Bergen, med tilpasninger til våre behov.
For å kunne utnytte de muligheter EDB gir, har vi overført det
meste av gjenstandskortregistret til EDB. Arbeidet har vært utført
av personer formidlet gjennom arbeidsformidlingen uten forkunnskaper i EDB . For å lette registreringen, har vi overført opplysninger
som lett kan rubriseres. Disse opplysningene vil gi svar på minst 80
% av våre spørsmål. Dette gjelder gjenstandbetegnelse, -nummer,
innkomstår, fotonummer, klassifisering, datering, brukssted, 2 navnefelt (giver, produsent eller bruker) og materiale. Arbeidet er utført
av Le Thi Douc og Gunn Helen Thoresen.
3.9 Annet faglig arbeid
I løpet av året har det vært mange henvendelser fra museer, historielag, kulturstyrer, enkeltpersoner og media om spørsmål i forbindelse
med fløtingstradisjonene i Glommavassdraget. Mange har spurt om
råd og veiledning for arbeidet med å ta vare på fløtingstradisjoner.
Særlig Fossum og Vestheim har gitt råd og informasjon i denne
sammenhengen, og ellers stått for kontakt og samarbeid med andre
som har vært interessert og engasjert i arbeidet med Glommavassdragets fløtingshistorie.
Av konkrete saker kan nevnes at Vestheim etter henstilling fra
Åsnes kulturstyre skrev en uttalelse om bevaring av fløtingshistoriske
kulturminner i Åsnes, som er en av de kommuner som har engasjert
seg sterkest i så måte. Det har i første rekke vært aktuelt å bevare
Kjellåsdammen og miljøet omkring i Flisa. Vestheim har også hatt
kontakt med flere av de som har stått bak prosjektet «lokalhistorie
til dramatisering» i Åsnes.
Flere interesser har i lengre tid arbeidet med å bevare lensene ved
Bingen og Fetsund som viktige nasjonale fløtingsminner. På oppdrag
fra Riksantikvaren har Vestheim skrevet en kort utredning om saken,
som en del av grunnlaget for Miljøverndepartementets beslutning om
midlertidig fredning av anleggene.
Museet hadde 17.-18.12. besøk av den svenske forskeren Carin
Ehrenberg ved lnstitut for skogsgenetik (Stockholmsavdelningen).
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Hun er leder av et utvalg nedsatt av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin for å få i gang et bredt anlagt prosjekt med dokumentasjon
og formidling av nyere skogbrukshistorie i Sverige. Fossum og Vestheim orienterte Ehrenberg om det arbeidet som museet og andre
driver innenfor dette feltet i Norge, og hvor det er behov for å bygge
ut kontaktene mellom de nordiske land.
Andersen er oppnevnt som sensor i fiskestell og ferskvannsøkologi
ved Statens Skogskole, Evenstad, Utmarksteknikerlinjen.
Rugsveen er museets representant i NKKM-komiteen som utreder
en felles database for gjenstandsmaterialet for alle landets museer. I
forbindelse med utarbeidelsen av «Vannbruksplan for Numedalslågen» har Rugsveen planlagt og ledet registreringen av kulturminner
langs Lågen. På grunnlag av registreringsarbeidet har han utarbeidet
en vurderingsrapport over kulturminnene i dette vassdraget.
. Nysæther har vært engasjert som konsulent for en utstilling i forbmdelse med teaterstykket «Så Flisa fyker» arrangert av Kulturstyret
i Åsnes.

4. AKVARIET
4.1 Teknisk

Til tross for snart 8 års kontinuerlig drift (åpnet 22.6.1979), fungerer
akvariet teknisk sett relativt godt uten større utskiftninger eller vedlikeholdsarbeider av betydning.

4.2 Biologisk

Bare i mindre utstrekning har man vært plaget med sykdommer i
akvariet. Vanlig på enkelte arter - særlig karpefiskene - er sopp (Saprolegnia sopp) og hvitprikksyken (Ichthyphthirius multifilis ).
Omfanget har vært som i tidligere driftsår. Mot hvitprikksyken kan
vi sette inn effektiv behandling, mens soppangrepet fisk stort sett
blir erstattet med fisk fra karanteneavdelingen dersom utviklingen er
kommet for langt og ikke lar seg stanse av naturlige årsaker.
På lakseungene i brakkvann har man hatt angrep av Vibriose (ålesyken), forårsaket av bakterien Vibrio anguillarum. Mot denne sykdommen har man effektiv medisin (Oxytetracyclin). Dette preparat
gis gjennom foret. Da vibrioseangrepet imidlertid var kommet for
langt før medisineringen satte inn, var det på grunn av fiskens nedsatte appetitt umulig å få lakseungene til å oppta tilstrekkelig medisinmengde. Hele besetningen av laks ble derfor skiftet ut umiddelbart
før sommersesongen.
Følgende arter har vært stabile i anlegget inneværende år:
Ferskvann:

1. Ørret/sjøørret (Salmo trutta)
2. Røye/sjørøye (Salvelinus alpinus)
3. Laks (Salmo salar)
4. Ål (Anguilla anguilla)
5. Brasme (Abramis brama)
6. Vederbuk (Leuciscus idus)
7. Hork (Acerina cernua)
8. Gjedde (Esox lucius)
9. Steinulke (Cottus poecilopus)
10. Mort (Rutilus rutilus)
11. Sik (Coregonus lavaretus)
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12. Lake (Lota Jota)
14. Lagesild (Coregonus albula)
15. Krøkle (Osmerus eperlanus)
16. Abbor (Perca fluviatilis)
17. Karuss (Carassius carassius)
18. Dvergmalle (Ameiurus nebulosus)
19. Regnbueørret (Salmo gairdneri)
20. Ørekyte (Phoxinus phoxinus)
21. Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)
22. Suter (Tinca tinca)
23. Sørv (Scardinius erythrophthalmus)
24. 3-pigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Dessuten ferskvannskreps (Astacus astacus).

Saltvann:

1. Skrubbeflyndre (Platichthys flesus)
2. Torsk (Gadus morhua)
3. Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)
4. Rødspette (Pleuronectes platessa)
5. Lomre (Microstomus kitt)
6. Sei (Pollachius virens)
7. Ulke (Myoxocephalus scorpius)

Dessuten:
Kråkeboller/sjøpinnsvin (Echinus esculentus)
Hummer (Hornarus vulgaris)
Korstroll (Asterius rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)

Innhenting av fisk har vært foretatt av Andersen, Nystuen og Ljøstad.
En spesiell takk rettes til akvariets leverandører av fisk o.a. tjenester. I første rekke nevnes:
- Statens Marinbiologiske Stasjon Flødevigen, Arendal
- Akvariet i Bergen
- Forskningsstasjonen for fisk, lms
- Marinbiologisk stasjon, Univ. i Oslo, Drøbak
- Veterinærinstituttet i Oslo
- Simo Havlaks A/S, Oksvoll i Bjugn
- Klaus Ganser, Snippen yngel- og settefiskoppdrett, Hernes
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- Oppsynsmannen for Nordre Øyeren Naturreservat, Gunnar M.
Andersen
- Per Pethon, Zoologisk Museum, Univ. i Oslo
- Bjørn Swanstrøm, Asker
- Per Øivind Krattum, Lillestrøm
- Steinar Østbye, Jømna
- Lennart Blomberg, Zoologisk Museum, Univ. i Oslo
- Ivar Bjørn Ommundsen, Nesgrenda
- Alf Bjørn Tjøgersen, Tvedestrand
- Reidar Borgstrøm, Norges Landbrukshøyskole, Ås
- I var Løvseth, Lillehammer
- Karl Dahlum, Lillehammer
- Ole Kristian Finsveen, Lillehammer
- Even Bottestad, Lillehammer
- Engerdal Fiskeadministrasjon EFA v/Magnar Nordsveen, Engerdal
-Truls Zeiner-Henriksen, Asker
- Blåmannsvik Forskningsstasjon, Tromsø
- Krepsefarmen, Øvre Vallesverd
- Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim

4.3 Rådgivning, undervisning, besøk og kontaktskapende
virksomhet
En rekke skoler, hoteller, restauranter o.a. har planer om å starte
med akvarier i forbindelse med undervisnings- og utstillingsvirksomhet. Samtlige knyttet til akvariet «Fra fjell til fjære » har forsøkt å
komme henvendelser og besøk fra ovennevte kategorier i møte. Noen
skoler har vi også hjulpet med fisk eller utlån av utstyr til innsamling av samme. Vi setter pris på denne kontakten fordi det også gir
fordeler til akvariet og museet, både hva angår tilførsel av bl.a. akvariefisk, informasjon og tilbakemelding i forbindelse med akvariedriften.
Størst mulig kontakt søkes med relevante fagmiljøer såvel innenlands som utenlands. Dette gjelder i første rekke biologi, vannkjemi
og formidling. Flere fagkolleger har vært på besøk, bl.a. fire fra
Skoletjenesten for Københavnmuseene i Danmark.
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5. SKOLETJENESTEN

Tabell 1. Det totale klassetallet i 1986 fordelt på fylker og land.

5.1 Besøkstallet 1986
Det totale skolebesøket for 1986 var 14 216 elever og studenter fordelt på 777 klasser og grupper. Dette er en markert nedgang fra 1985.
Figur 4 viser spesiell nedgang for månedene mai og september. For
mais vedkommende kan dette skyldes lærerstreiken. I september
1985 var det et spesielt arrangement for skoleklasser, noe som derfor
fikk et naturlig negativt utslag på statistikken i 1986.
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Hedmark ..... .............. ................ ....... ... ......... .... ... ......... .
Oppland .......... ...... ... .......... ... .............. ..... ......... ... .. ... .. . .
Akershus ..... .. ......... ... ................. ... .............. .... ...... .... ... .
Oslo .......... .. .... .... ......... ... ................. ... ..... ..... .......... ..... .
Buskerud .. ....... ... .. ..... ...... .. ..... ........... ..... .... ... ............ ... .
Østfold ................ .. ..... .. .... ...... ...... ................. ...... .. ....... .
Telemark ........... .. ........ .. .... ................ ..... ...... .. ... .. .... ..... .
Sør-Trøndelag ... .. ...... .. .. .... ............... ... ... ...................... .
Vestfold .... ....... .. ... ............................. ........ ... ....... ...... ... .
Møre og Romsdal .... ...... ..... .. ... .......... .. ................ ....... ... .
Sogn og Fjordane ... ......... ... .. ......... ..... ... ......... .... ...... ... .. .
Aust-Agder ..... .. .. .... ...... ........... ... ............ ........... .. ..... ... .
Vest-Agder ...... .... ........ ... ... .. .... ...................... .. ... .... ..... . .
Rogaland ......... ... .. ..... .. ... .. ..... ... ... .. ............ .. .. .. .. .. ... ...... .
Hordaland ...... ....... ....... ............ ... .. .......... .. .. .. .... .. .... ... .. .
Nord-Trøndelag ... ....................... ....................... ..... .. .. . .
Nordland ... ...... ...... .... ........ ...... .... ... .. ..... ..... .. ..... ... .. .. .... .
Troms .... ... .. .... .. ..... .. .... ... ... .... .......... .. ... ................... ..... .
Finnmark .......... .. ....... ......................................... ... .. ... ...
Sverige ............................. ..... .... .. .... ... ... ... ......... ......... ....
Danmark ..... .. ........ .... .. ..... .. .... .... ..... ................ .... ... ...... .

Elever
1986

Klasser
1986

6861
2324
2018
606
470
435
92
194
22
137
45
36
0
6
28
118
0
0

391
136
79
30
29
20
6
12
2
6
2

476
357

25
12

0

2

0
2
2
4
0
0
0

Tabell 2. Det totale klassetallet i 1986 fordelt på de enkelte skoleslag.
Skoleslag

1975

19 80

Fig. 1. Utvikling av undervisningsbesøket fra 1972 til 1986.
I

Fylke

1985

Førskole ... ...... .. ..... ... .
Grunnskole .. . .... .. .......
Videregående skole
Folkehøyskole ... ........
Lærerhøyskole ... ..... ...
Universitet ..... ... .... .. ...
Landbruksskole .. ... . . ..
Landbrukshøyskole
Skogskole .. .. .......... ....
Voksenopplæring .. . . . . .
Spesialskole . . . . .. . .. .. . . . . .
Andre ..... ..... ..... ........ .

Elever

Klasser

2071
8926
787
662
277
22
545
11
203
8
463
241

78
515
48
27
20
1
28

1

10
1
41
7
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~ig. 2. Antall klasse/ gruppebesøk fordelt på de enkelte månedene i 1986 sa
l1gnet med 1985 (tynn linje).
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Fig. 3. Klassebesøket i 1986 fordelt på de enkelte klassetrinn i grunnskolen.
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Fig. 4. Klasse/ gruppebesøket i 1986 fordelt på de enkelte ukedagene.
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Tabell 3. Besøkstallet for skoler i Hedmark fordelt på de enkelte
kommunene.
Kommune
Alvdal .. ........... ... ............................ .. ....................... .
Eidskog ................... ..... ... ........ .. ... .. .......... ............ ... .
Elverum .... ......... ...... .... ....... .............. ... ... ... .... ......... .
Engerdal .... ... ..... ........... .......... ............................ ... . .
Folldal ....... ... .. ... ...................... ...... ........................ . .
Grue ......... .................................. ....... ................... .. .
Hamar ...... ...... .............. ... ..... .............. .. ... .... ..... ...... .
Kongsvinger ......... ............ ....... .. ... ... .... .... .. .............. .
Løten ... ................ .. .......... ........... ............ .. .. ... ......... .
Nord-Odal ... .. .................... ..................... ... .. .... ...... .
Rendalen ............ ..... ................... .......................... ... .
Ringsaker .... ........... .. ......... ...... ... ............. .. ...............
Stange ... .... ... .......... .................. ............. .... ... ....... .... .
Stor-Elvdal ..... ........ ..... ... ... ....... .... ... ... ............... ...... .
Sør-Odal ................................................... .. ............ .
Tolga ...................................................................... .
Os ............................................ .... ....... ......... .. .... .. ... .
Trysil ........ ...... ......................................... ............... .
Tynset ................. .............. ... .. .. ........................... ... . .
Vang ...... ......... ...... ............ ..... ............... .......... .. ... .. ..
Våler ........... ....... ...... ........ ... ....... .. ...... ........ ..... ...... .. .
Åmot .. ..................... ............................ .... ...... ......... .
Åsnes ...... ............ .............. ......... ..... ........ .......... .... .. .

Elever
0

111

Klasser
0

4

2849
18
41
124

180

119

7

5
3

7

371

17

230
170
54
749
529

11

33

102
30
28
229
60
305
175
153
381

9
4

33
34

6

4
2

2
11
4

16
12

Andre opplegg:
Film ..... .. .......... ............ .... ..... ........ .................. ... .. ... .
Natursti ........ ........ .................... .. ... ... ... ....... .. ... ...... . .
Eget opplegg ....................... .... ...... ......................... ..
Museets oppgaver ..... ... ... ... ..... .. ... ......... ..... .......... .. .. .
Temporære utstillinger ..... ... .......... ...... .... ............... :.
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Klasser

Elever

121

77
3

2407
1370
67

8

467
2046
371

57
76
48
20
47

1247
1316
923
363
626

14
26
105

Filmer
Den levande skogen . . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . ... .. .. .. . . .
Eika.... .. .... .. ...... ........ .. ... .. ............. .. ................... ......
Elgen og elgjakten . .. ..... .. ..... . .. ............ .. ........ .. .. ... . .. ..
Hankekjøring i Vestre Gausdal ............ ................ .....
Høyfjellets storvilt .. ... ..... .. ..... ...... ... .. . ... ...................
Laksefiske I, Østlandet .. .... . .. . ... .... .. .... ....... .. ... ... .. ... ..
Laksefiske Il, Nord-Norge ........... .. .. ................ ... .. ...
Langs fjellbekken . .... ... .... .. . . . ... . ...... ... .. ... ... ... ... .... . .. ..
Liv og husvær i skogen ........................... ... ............. ..
Lågåsildfisket . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . ... . .. . ... . .. . ..
Med tømmer fra hei til hav ...... .... ... ............... .... .. . .....
Rådyret .. ... ..... .. ..... ............. .. .... ......... ......... .... ..........
Snarefangst av rype . . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. ... . .. .. .. . .. . ..
Sølensjøfisket ..... ...... ... ...... .. . . ... ... .. . ... . . .... . .. ..... .... .. . ..
Vårens farlige eventyr . ... . ... ... ...... ... . .... .... .. .... .. .... .. . ...
Økologi.. ... .... .... ...... ................... .. ....... ... ..... ... .........
Andre filmer . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .

Klasser
5
3
2
8

3

3
1
8

11

4

3
6
2

2

9

2
4

Elever

184
65
41
154
62
70
26
190
186
84
82
121
62
51
147

6

124

8

12

5.2 Emnevalg og undervisning
Omvisninger:
Skogbruk ....... .......................... ... .......... .. ............. ... .
Jakt/ fangst .... .... ............ ...... ........... ........... ...... .. ...... . .
Fuglebiotopene ......... ... .. ...... .... ........... .. ........ .. ... ..... .
Fiskeavdelingen .. ... ... ..... ... .... ............................. ... .. . .
Akvariet .. .... ... .. .... ............ .. .... .. ... ..... .. .... ............. .. .. .
Lysbildeqrientering .... ............... .... ......................... ..
Fellesorientering ...... .... ............................... ............ .

Filmfremvisning
I forbindelse med skolebesøk har det i 1986 blitt vist film for 1655
elever fordelt på 76 klasser.

Spesielle opplegg
I likhet med tidligere år har skoletjenesten arrangert et spesielt opplegg for Trondheim lærerhøyskole. Opplegget er ledd i en videreutdanningsenhet i arbeidslivskunnskap med vekt på lokalhistorie og
museumspedagogikk.
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6.ANNEN
UTAD VENDT VIRKSOMHET
6.1 Kunstutstillinger
Østlandsutstillingen ble vist i tiden 24.1.-9.2. Under åpningen orienterte Mette Melsom på vegne av Østlandsutstillingens styre. Ordfører Olav Sæter holdt åpningstalen. Det var musikk av Øystein og
Tori Årva. Til utstillingen var det innsendt 900 arbeider, hvorav 134
ble antatt av juryen. Ca. 100 kunstnere fra Akershus, Oslo, Østfold,
Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark var representert på utstillingen.
I tiden 20.2.-16.3. ble det vist 70 arbeider av samekunstneren John
Andreas Savio. Under åpningen holdt professor dr.phil. Ørnulv
Vorren foredrag om Savio og hans kunst. Utstillingen er produsert
av Tromsø Museum ved Ørnulv Vorren.
Utstillingen «De usynlige lensene» ble vist i tiden 20.3.-30.4. U~stillingen kaster lys over Fetsund lenser i Glomma og tilkjennegir et
sterkt ønske om at lenser og fløtningsinnretninger må bevares selv
etter at fløtningen er nedlagt. Grafikeren Ingar Øistad, opprinnelig
fra Fetsund, kjenner dette miljøet godt og er sterkt inspirert i sin
kunst. Forfatteren Inger Haug presenterte sine egne lyrisk/ episke
tekster og dikt som var montert som en del av utstillingene. Temaet
var lensearbeiderne og deres innsats. Under åpningen spilte professor
Harry Kvebæk og hans blåsesekstett gamle melodier som lensemusikken på Fetsund hadde som repertoar.
Grafikeren Odd Haakensveen fra Hamar fylte museumshallen
med sine fargetresnitt i tiden 8.5 .-1.6. Han er en kjent kunstner i
museets nære distrikt, og hadde et meget godt salg.
I i'i:mi hadde kunstneren Rastislav Michal fra Praha utstilling på
museet. Han er en betydelig tsjekkisk kunstner som bruker flere
teknikker i sin kunst. Han er en særlig dyktig akvarellmaler og en
betydelig bokillustratør. Under åpningen 8. juni kåserte kunstanmelder Finn Aage Andersen om kunst og kunstnere i Tsjekkoslovakia. Søster av kunstneren, Renata Gregor, Hamar, fortalte om sin
bror og takket for at Michal fikk holde utstilling på museet.
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Fra 3.7.-3.8. viste Norske Grafikere et 40-talls arbeider i museumshallen.
Bildende Kunstnere Hedmark hadde Festspillutstilling på museet
og viste ca. 50 arbeider i tiden 6.-31.8.
I kunsthåndverksutstillingen «Treklang» 6.-31.8. viste Toril Glenne smykker, Karen Klim glass og Anna Sopbie Rodin stofftrykk.
Treklangutstillingen er fast Festspillutstilling hvert år.
Fem kunsthåndverkere holdt utstilling 4.-28.9. Ragnhild Arneberg, Karin Murud og Aranzazu Risopatron viste stofftrykk og Kari
Anne Karlsen og Erna Tranberg keramikk. Det ble en fargesprakende
og artig montert utstilling som mange gledet seg over. Den var også
rammen om arrangementet i museumshallen under besøket av den
tyske forbundspresidenten Richard von Weizsacker og H.M. Kong
Olav V den 26.9.
Patrick Huse og hans kone Solveig Møllerplass Huse viste utstillingen «Grafikk og kniver» i tiden 2.-26.10. Patrick Huses grafikk var
denne gangen inspirert av et opphold på Grønland. Ekteparet har i
senere tid fattet interesse for kniver. Knivbladene blir kjøpt, men
skaft, slire, formgiving og dekor er deres egen. De arbeider særlig
med reinshorn og valbjørk som materiale.
Museets juleutstilling med håndverks- og husflidsprodukter for
salg hadde i år en større dimensjon og et bredere vareutvalg, noe som
førte til godt salg. Årets gjesteutstiller var Elverumskunstneren Ledvin Bæk som viste omkring 40 malerier. Bildene var ettertraktet, og
mange ble solgt.
6.2 Andre utstillinger
Først på året utlyste skoletjenesten ved museet en formingskonkurranse for grunnskolen hvor temaet var «Skogen». Det kom inn i alt
ca. 300 tegninger, tekstilarbeider samt modeller av skogsredskap,
koier og sleder m .m. Ringebu ungdomsskole, som hadde nedlagt et
spesielt stort arbeid i oppgaven, ble invitert til museet hvor det ble
laget et eget program for dem. Det gikk over en hel dag.
Fra 20.3 .-3.5. ble utstillingen «Fisk - Vann - Forurensning» vist
på museet. Utstillingen er laget av Jentoft videregående skole i Sørumsand som en del av Miljø 85-prosjektet.
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Norsk Taxidermistforbund arrangerte i sammenheng med sitt årsmøte en konkurranse om årets beste preparat. Konkurransearbeidene
ble stilt ut i museets foredragssal fra 6.-15.6.
I forbindelse med åpningen av den faste knivutstillingen i museet
i 1979, var det utstilt en del utlånte kniver fra H M Kong Olavs
knivsamling. Interessen for disse knivene den gang var stor, og
Rugsveen tok derfor initiativet til en ny kongeknivutstilling i år, med
deltakelse fra de øvrige nordiske kongehus. Fra 30.6.-1.10. hadde
museet denne utstillingen stående med i alt 23 utlånte kniver, 13 fra
Det Kongelige Slott i Oslo, 4 fra Kong Frederik VII's Stiftelse på
Jægerspris Slot i Danmark, 2 fra Kungliga Husgerådskammaren og 4
fra Livrustkammaren ved Kungliga Slottet i Stockholm.
I annet halvår har 10. klasse skogbruk ved Hanstad skole i Elverum
hatt stående en selvlaget utstilling i museet. Under mottoet «Skog er
skole» ble et nytt, interessant prosjekt i norsk skole presentert. Utstillingen omfattet gapaskjul med nying, skogsredskap, modell av
ljørkoie, modell av koiemiljø, foringshekk for rådyr, plakater og
bilder som forteller om skjøtsel av skog og vilt, hogst m.m. Et eget
hefte om skogbruk som 10. skoleår fulgte utstillingen.
I første del av november ble den nordiske knivutstillingen «Knivar,
hantverk, historia» vist. Utstillingen er resultatet av en knivkonkurranse i Sverige om den beste skogskniven, hvor det kom inn 619
kniver. 70 kniver ble premiert eller fikk hedrende omtale, og disse
var med i vandreutstillingen. Museets utstillingsleder Jostein K.
Nysæther vant tredje premie i sin klasse, og hadde den beste norske
kniven.
Utstillingen «Vegetasjon i kulturlandskapet » laget av Økoforskprosjektet ved Norges landbrukshøgskole ble vist i foredragssalen i
desember. Ved tekster og bilder fra kulturlandskapet på Vestlandet,
f.eks. einerbakker, bjørkehager, urterike slåtteenger, trær som er
lauvet 'm.m. viser utstillingen hvor viktig det er å få bevart slike
kulturmiljøer.
6.3 Vandreutstillinger
« Viltstell - Skogbruk»
Tanken om å lage en utstilling med ovennevnte arbeidstittel ble første
gang lansert i 1982. Først i 1985-86 har man imidlertid kommet så
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langt at en styringsgruppe og arbeidsutvalg er oppnevnt, og faglig
leder er engasjert. Man har tatt sikte på en offisiell presentasjon av
denne utstillingen under 25-årsjubileet for De Nordiske Jakt- og
Fiskedager 7.-9.8.1987.
Man legger opp til å bygge en tradisjonell vandreutstilling basert
på skjermer og montre. Utstillingen bygges slik at den kan fraktes
på en standard biltilhenger. Den er dermed fleksibel, mange kan få
adgang til utstillingen ved at den lett kan hentes eller kjøres ut til
ulike målgrupper. En personbil med vanlig tilhengerfeste er tilstrekkelig.
De institusjoner, organisasjoner og forvaltningsorganer som til nå
er involvert i prosjektet «Viltstell - Skogbruk» erkjenner alle sin interesse og sitt ansvar for å drive formidling gjennom f.eks. vandreutstillingsvirksomhet. Ingen av dem rår imidlertid over så store ressurser,
hverken økonomisk eller menneskelig, at de på egen hånd makter å
føre frem et prosjekt av denne type og størrelsesorden. Samlet har
vi imidlertid en rimelig forutsetning for å kunne greie det, samtidig
som vi styrker båndene og åpner for bedre kommunikasjon mellom
de deltagende parter.
Som målgrupper for utstillingen har museet i utgangspunktet valgt
-

driftsplanleggere i skogbruk
aktive skogbrukere
offentlige veiledere i skogbruk
elever ved ungdomsskoler og skogskoler o.a. videregående skoleslag relatert til temaet viltstell - skogbruk
- skogsarbeidere
- alle brukere av norsk natur
- jegere, ornitologer m.m.
Styringsgruppen har representanter fra følgende medlemsorganisasjoner: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Kontaktutvalget for viltkonsulentene i Norge, Landbruksdepartementet - Skogavdelingen,
Direktoratet for naturforvaltning, Landbrukets Utmarkskontor,
Norges Skogeierforbund og Skogbruksforeningen av 1950 og Norsk
Skogbruksmuseum.
Arbeidsutvalget (prosjektets fremdrivere) har denne sammensetning: cand.real. Odd Reidar Fremming (engasjert som faglig daglig
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leder), forstkandidat Haaken G.A. Mathiesen, viltkonsulent Vidar
Holthe, amanuensis Christian Andersen (sekretær og ansvarlig leder).
Styringsgruppen har vært samlet en gang i løpet av 1986. Arbeidsutvalget har hatt i alt 5 møter. Budsjettrammen for utstillingen er i
alt på kr. 340.000.-.

"Nordens Grønne Gull»
Det ble ikke holdt noe tradisjonelt, årlig møte mellom skogbruksmuseer i Norden i 1986. Men museene har likevel hatt mer kontakt enn
noen gang før. Arbeidet har nemlig vært konsentrert om en sak,
avslutningen av utstillingsprosjektet «Nordens Grønne Gull». Denne
fellesnordiske vandreutstillingen om skog og skogbruk har som mål
å opplyse om skogens betydning for Nordens folk i fortid og nåtid
- ikke bare som arbeidsplass, men også som område for rekreasjon
og kunstnerisk opplevelse. Budskapet er å vise hvor viktig det er å
ta vare på skogen, pleie og verne den på rett vis.
Fra museets side er det Vestheim som har vært med på dette utstillingssamarbeidet. Den opprinnelige arbeidsgruppen, som utarbeidet
forprosjektet til utstillingen i 1985, hadde representanter fra Norsk
Skogbruksmuseum, Skogsmuseet Silvanum i Gavle (Sverige), Jagtog Skovbrugsmuseet i Hørsholm (Danmark) og Lapplands Skogsmuseum (Lapin metsamuseo) i Rovaniemi (Finland). Det finske museet
måtte senere trekke seg fra arbeidet med utstillingen.
For å få god framdrift i produksjonen av utstillingen ble det konstituert en styringsgruppe, og museumspedagog Vibeke Koch ved Jagtog Skovbrugsmuseet i Hørsholm har vært engasjert som daglig leder
av prosjektet. Det danske arkitetkfirmaet Tøgern og Ebert (København) har stått for produksjonen.
Fra finsk side er Finska Forstforeningen ved verksamhetsledare
Markku Rauthalahti kommet med i styringsgruppen. Dessuten har
Island sluttet seg til prosjektet og er representert ved skogdirektør
Sigurdur Blondal, Sk6græktarfelag Islands. Formann i styringsgruppen har vært intendent Arne Hedling fra Skogsmuseet Silvanum,
mens Vestheim har fungert som sekretær. Museumsdirektør Jette
Baagøe, J agt- og Skovbrugsmuseet, har vært redaktør for utstillings44

avisen. På den måten er både museene og skogbruket blitt representert i styringsgruppen.
Etter tidligere utsettelser vil utstillingen «Nordens Grønne Gull»
bli åpnet av den danske landbruksministeren på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm den 16.2.1987. I løpet av det første året vil utstillingen bli vist ett sted i alle de nordiske land. I Sverige, Danmark og
Norge vil de deltakende museene være første visningssted. Deretter
vil utstillingen vandre til andre steder i Norden etter bestilling. Utstillingen blir på ca 150 m 2 og skal transporteres i container.
6.4 Arrangementer
De Nordiskejakt- og Fiskedager
«Jakthundkveld » med Vigdis og Per Harald Nymark fra Trondheim
fredag 8.8. ble innledningen til årets jakt- og fiskedager, de 24. i
rekken. For en begeistret forsamling (ca. 180 fremmøtte) foredro de
to hundesportveteranene om hvordan man skulle gå frem ved hvalpekjøp, trening av hund, jakt med stående hund, og hvordan best mulig
forberede seg til utstilling. Meget instruktivt ble 3 hunder trimmet i
museumshallen. Lysbilder fulgte foredragene på en utmerket måte.
Elverum Jaktskytterklubb ledet rutinert elgskyting og jegertrap
med «superdue» og lerduepress på sine baner utenfor museumsområdet. Disse disipliner avvikles over 3 dager med et deltagerantall som
med nåværende baneforhold nærmer seg det maksimale av hva arrangementet tåler.
Årets jakthundutstilling ble sikker publikumssuksess, med ca. 550
deltagende hunder. Under de best mulige værforhold både lørdag og
søndag avviklet Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med
lokale hundeklubber i Hedmark et prikkfritt arrangement. Søndagens hvalpeskue og lydighetsdressur gikk i regi av Hedmark Jegerog Fiskerforbund og jakthundklubbene i Hedmark.
Asbjørn Hørgård, Trondheim, var arrangementets spesielle gjest.
Utgangspunktet var en storslått gave bestående bl.a. av 4 av hans
selvkonstruerte og selvbygde maskiner for produksjon av splitcanestenger. Disse maskinene var montert i en midlertid spesialutstilling
der Hørgård selv fortalte og viste frem under tittelen «Produksjon
av splitcanestenger. Fra råstoff til ferdig redskap ». I løpet av høsten
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ble maskiner og tilbehør flyttet til sin permanente plass i fiskeavdelingen i museets annen etasje.
En annen gjest og nær venn av Norsk Skogbruksmuseum var
konservator Peter Valeur fra Kristiansand museum. Publikum sto
tett rundt ham mens han demonstrerte flåing, partering og skinnberedning av bever. I museets auditorium kåserte Valeur både lørdag
og søndag for et lydhørt publikum om «Beveren - en verdifull viltressurs». Hans kåseri var ledsaget av instruktive fargelysbilder.
Også årets arrangement hadde et fyldig program fokusert på kniv.
I museumshallen ble vist en egen utstilling av nordiske kongekniver.
Stor oppslutning var det også denne gang om knivseminaret på lørdag, med ca. 70 deltagere. Dette ble avviklet som et lukket arrangement med følgende foredragsholdere og tema:
-Arne Emil Christensen: «Kniven i historisk perspektiv»
-Åsmund Voldbakken: «Knivslirer»

(?le Ulsrød fra Aremark demonstrerte gamle håndverksteknikker under jakt- og
fiskedagene. Her en han i ferd med å gjøle trekjøre!. Foto: O.T.L.
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I tilknytning til seminaret ble filmen «Knivsmed » vist. Publikum
møtte knivmakerne i magasinhallen, mens knivsmedene hadde sin
faste plass på plenen syd for museumsbygningen. Knivsmiing påkaller stor interesse blant publikum. I år fikk publikum dessuten selv
anledning til å prøve seg.
Gevirutstillingen i magasinhallen (elg, rein, hjort og rådyr) sto ikke
tilbake for tidligere utstillinger av samme art. Som vanlig sto Ivar
Bjørn Ommundsen og Arnulf Arnesen for den sakkyndige måling
og bedømming.
Fiskerøkingen var et viktig innslag i arrangementet som tidligere.
Denne gangen var all fisk, ca. 150 kg, fisket med egen redskap av
museets egne folk med Sørlistøa som base.
Hovedarrangørene for jakt- og fiskedagene, Norsk Skogbruksmuseum og Norges Jeger- og Fiskerforbund, har mange medspillere og
samarbeidspartnere som alle er svært viktige for oss for at arrangementet skal kunne avvikles uten store problemer. Beundringsverdig
er det også å se hvordan parkeringsvaktene klarer å få stuet inn ca.
1700 biler på noen formiddagstimer, over 3000 totalt på de to dagene
hovedarrangementet fant sted. Nesten 11 000 betalende besøkte
museet denne helgen (6166 på lørdag og 4743 på søndag), hvilket er
ca. 1000 mer enn vi noen gang har hatt tidligere.
47

premier gitt av banker, forsikringsselskaper o.a. i tillegg til hovedpremien - en skattesekk. Mange besøkte standen til «Leker og Hobby», hvor en spørrekonkurranse hadde en radiostyrt bil som premie.
Ansiktet på den glade vinner var verdt et skue.
Stemningen under arrangementet i år var spesielt god, ikke minst
takket være Marie Svanes Gunvaldsen og Stig Lillehaugs fine håndtering av programdelen sang og spill i museumshallen. De hadde til
og med laget en egen sang for museet.
Selv om Elverumsområdet er godt representert på Barnas Dag med
ca. halvparten av deltagerne, er det også stor deltakelse fra nærliggende kommuner og mer langveis fra. Andersen hadde hovedansvaret
for arrangementet dette året.

Geologidager

Klappedyrene vakte stor interesse under Barnas Dag. Foto: O.T.L.

Også i år gikk Norsk Skogbruksmuseum sammen med Hedemarken
Geologiforening om et «weekend»-arrangement under mottoet «Fra
gråstein til smykkestein ». Arrangementet ble avviklet 23. og 24.11.
og fulgte i hovedsak opplegget fra foregående år, der geologiforenin-

Arrangørene føler at det er mange fornøyde gjengangere blant de
besøkende som finner museets program med knivmakere, salgsstands, utstillere fra ideelle organisasjoner og institusjoner, demonstrasjon av gamle fangstredskaper, fluebinding, fiskerøking, skogsfugloppdrett, grilling, jegerprøve, miniatyrskyting og mye annet, så
variert og mangfoldig at arrangementet makter å gi inntrykk av fornyelse, selv om de fleste programpostene går igjen fra et år til et
annet.

Barnas Dag

For fjerde år på rad arrangerte Norsk Skogbruksmuseum i samarbeid
med -bl.a. Sør-Østerdal Naturvernlag Barnas Dag. Begivenheten fant
sted den 15 .11. og trakk til seg hele 415 deltagere opp til 13-årsstadiet
ledsaget av mer enn 300 voksne. På barnas startkort var listet opp
en rekke aktiviteter, inklusive gratis sjokolade, boller og is. Det var
liv og røre i alle kroker. Noen tegnet, limte og skrev, noen deltok i
allsang, mens andre snekret biler eller matbrett for fugler. Også i år
var skattejakten den mest populære programposten, med mange fine
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Ole Nashoug demonstrerer smykkestensliping under geologidagene. Foto: O.T.L.
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gen med sitt sakkyndige mannskap hadde tilrettelagt en meget instruktiv steinutstilling.
Sliping og utforming av smykker ble demonstrert, likeledes produksjon av suvenirer med utgangspunkt i geologi. Ved hjelp av luper
og veiledning på annen måte kunne publikum studere stein- og bergartsstrukturen. Nyttige tips ble dessuten gitt til dem som ønsket å
dra ut i naturen på smykkesteinjakt, eller for å samle inn bergarter
og mineraler til egne samlinger.
Et eget innslag i forbindelse med arrangementet var kåringen av
den_vakreste stein. Publikum ble oppfordret til å ta med seg eller
sende inn materiale. Trysil ungdomsskole gikk seirende ut av denne
konkurransen.
Nyttevekstdager
Elverum lokallag av Nyttevekstforeningen hadde i år lagt opp til et
kurs på museet i bruk av grønne matplanter med Nyttevekstforeningens sekretær Anna-Elise Torkelsen som leder. Kurset skulle gå
13.-15. juni og avsluttes med en publikumsdemonstrasjon med
smaksprøver. Tross avertissement både i Våre Nyttevekster og avisen
kom det kun tre påmeldinger. Det er sannsynlig at dette skyldes
problemene i forbindelse med nedfallet fra Tjernobyl, da også Nyttevekstforeningen i Oslo opplevde at mange trakk seg fra grøntkursene. På grunn av alle avisskriveriene ble det bestemt å sløyfe nyttevekstdagene, da ingen visste hvor mye nedfallet hadde å si for det som
grodde i skog og mark.
Soppdager
Sopphøsten 1986 ble usedvanlig god, spesielt var det mye steinsopp
av fin kvalitet. I løpet av høsten ble det holdt soppkontroller over 5
søndager fra 16.00-18.00 på museet, bemannet av soppsakkyndige fra
Elverum. Søndag 31.8. var det soppdemonstrasjon med utstilling av
frisk sopp, akvareller og litteratur, utdeling av oppskriftshefter og
smaksprøver på soppsuppe og soppgulasj. Nyttevekstforeningens
lokallag hadde på forhånd levert inn sopp til undersøkelse av innhold
av «bequerel» og fått den erklært uskadelig. Margrethe Steenberg,
Gry Handberg Rørhus, Tordis Stafne Western og Kari Q. Andersen
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sto for innsamling av sopp og demonstrasjon. Det kan nevnes at all
soppen til gulasjen var plukket på museumsområdet, fortrinnsvis
steinsopp og lerkesopp (i arboretet).
· Søndagsfilm
Søndagsfilmen har stått på museets program de siste 7 årene. Dette
er ment å være et tilbud til lokalbefolkningen i vintermånedene fra
november til mars.
I 1986 har det blitt vist film hver søndag i 2 perioder fra 5.1.- 23.2.
og 2 .11.-14 .12. Det har vært tre visninger hver søndag, den første
har vært en barnefilm, vanligvis en tegnefilm. De to andre har vært
ulike temafilmer for et bredere publikum. Temaene har for det meste
vært innenfor museets interessefelt.
Alle forestillingene har vært annonsert, og forsøkt anmeldt i distriktets tre lokalaviser, samt NRK-Hedmark.
Søndagsfilmen har stått for 45 visninger med et totalt besøkstall
på 1771 i 1986. Pr. søndag blir dette ca. 110 personer, eller ca. 35 pr.
forestilling. Det var noe større besøk i høstperioden enn i vinterperioden.
Ansvarlig for arrangementet, filmkjøring og kontakt med pressen
har vært museets sivilarbeidere.

] emvinneprosjektet
St.Hanskvelden var undervisningsinspektør Ivar Berre fra Skogn,
sammen med noen av museets egne folk, igjen på plass ved jernblesterovnen for å fortsette prosjektet med utvinning av myrjern etter Ole
0. Evenstads metode.
Det ble brent jern både St.Hanskvelden og St.Hansdagen. 50 kg
myrmalm ble omdannet til to jernklumper (jernlupp) på til sammen
ca. 12 kg. Smeden Einar Tallerås fra Stor-Elvdal tok seg av det nybrente jernet og smidde ut fem knivblad av den ene klumpen. Et av
bladene ble brukt til kniv som formannen for museets styre, Ivar
Aavatsmark, fikk som 70-årsgave senere på året. Den andre jernklumpen skal stilles ut i museets avdeling for skogbruk i eldre tid.
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7. PUBLIKUMSBESØK
OG MARKEDSFØRING
7.1 Publikumsbesøket
93 719 personer har besøkt museet i 1986, det er 275 mer enn i 1985.
Den forholdsvis dramatiske nedgangen i besøket i 1985 har stoppet
opp, og det er å håpe at kurven nå vil gå oppover igjen. For å oppnå
en slik utvikling er det imidlertid nødvendig å sette økte ressurser inn
i markedsføringen og også lansere nye tilbud for publikum. I tillegg
til de registrerte museumsbesøkende har 7025 personer deltatt i tilsammen 86 arrangement i museet. Det er en liten stigning fra fjoråret.

Besøkstatistikk Norsk Skogbruksmuseum 1978-1986
Fra jernbrenningen. Odd Jensen trår belgene og Ivar Berre heller røstet malm i
Evenstadovnen. Foto: T .F.

1978

Det var Nysæther som i 1984 tok initiativet til bygging av jernblesterovnen for å kunne demonstrere jernbrenning og utvikle jernbrenningsteknikken.

St.Hansarrangement
Elverum Trekkspillklubb arrangerte trekkspilltreff på Prestøya lørdag 21.6. Det var i alt 12 trekkspillklubber som deltok. Det var stor
trafikk både på friluftserveringen og dansegulvet utover kvelden.
Konserter m.m .
Museumshallen er stadig attraktiv som konsertlokale. I tillegg til
Musikkens Venner og Festspillenes konserter har lokale kor, korps
og orkestre holdt konserter. Museets nye høyttaleranlegg har gjort
museumshallen til et bedre lokale for forskjellige typer av arrangementer enn før. Dette gjelder særlig for verbale fremførelser og for
vokalister. Hedmarkskvelden som hadde en avdeling med fremførelse av dikt av Rolf Jacobsen lest av Anne Marie Ekren er et eksempel
på hva et godt høyttaleranlegg betyr. Den store forsamlingen hørte
hvert ord og uttrykte også begeistring etterpå.
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1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Endring
1986 i %

41441 79998 68217 66716 58681 59222 60351 53640 55155 + 2,8
Voksne
Barn
inkl. klasser 22216 31207 30142 30602 31111 28171 31241 27351 25738 + 5,9
Barn
familie8652 16068 13333 12552 12220 11610 11474 10896 11571 + 6,2
billett
Bill. fra
Glomdals1916
824 2409 2243 2180 2093 2491 1557 1255 + 19,4
museet
74225 128097 114101112113104192 101096 105557 93444 93716 + 0,3

Et karaktertrekk ved besøket på Norsk Skogbruksmuseum er først
og fremst at det er enkeltpersoner eller familier som besøker museet.
De fleste kommer i privatbil. Det er få turbiloperatører eller busselskaper som har faste opplegg med besøk på museet. Foruten skolebe-.
søket er det ca. 300 grupper som har besøkt museet i 1986. Dette er
institusjoner, foreninger, bedrifter, velferdsturer for pensjonister og
ansatte ro.fl. Dette utgjør imidlertid bare litt over 8000 personer, og
sett i relasjon til voksenbesøket som ifølge tabellen over er ca. 55 000
er dette beskjedent. Denne typen besøk bør sikkert kunne økes ved
at museet gir tilbud til slike målgrupper.
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Der det sannsynligvis er størst mulighet til å øke besøket er ved å
markedsføre museet gjennom turbiloperatører og gruppereiser. En
mere omfattende kollektivtransport vil være viktig for å øke besøket.
Av gjester som har besøkt museet kan nevnes den finske landbruksministeren med følge, direktører fra Borregaard A/S, ungarske
og tyske forstmenn, Norges Reiselivsråd, ansatte i Landbruksdepartementet, tyske forstmestere fra Niedersachsen, personale ved Sovjetunionens ambassade i Oslo, stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget (velferdstur) samt en rekke museumskolleger fra inn- og utland.
7.2 Salgsvirksomheten
Museets foredragssal ble i sommersesongen ominnredet til suvenirutsalg. Tiltaket ble meget godt mottatt av publikum, og det førte til at
omsetningen av suvenirer steg med 132 % i forhold til forrige år,
mens postkort og merker hadde en stigning på henholdsvis 27 og 56
%. Salgsvirksomheten hadde en samlet omsetning på kr. 1.094.263 i
1986 mot kr. 845.394 i 1985.

7.3 Markedsføring
Som vanlig er det annonsert både i dagspressen, tidskrifter og ulike
programmer. Gjennom hele sommersesongen ble det kjørt en annonsekampansje to dager pr. uke i lokalavisene i Hedmark og Oppland.
I annonsene ble det fokusert på ulike temaer i museet. Det er vanskelig å måle effekten av slik annonsering, men det er grunn til å tro at
den har hatt en viss respons. Som vanlig er det annonsert i Aftenpostens museumsguide gjennom hele sommersesongen.
Brosjyrer og informasjonsmateriell er i likhet med tidligere år
sendt til turoperatører, reisebyråer, overnattingsbedrifter og turistinformasjoner både i inn- og utland.
Både riks- og lokalaviser har hatt større og mindre reportasjer om
museet og de ulike arrangement. Flere av de ansatte er intervjuet i
NRK i løpet av året.
I høstsemesteret har fire studenter ved reiselivslinjen ved Oppland
Distriktshøgskole arbeidet med en prosjektoppgave med Norsk
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Salgsutstillingen i foredragssalen virket åpen og tiltrekkende på publikum. Nærheten
til varene virket sterkt salgsfremmende. Foto: O .T .L.

Skogbruksmuseum som tema, der museet har bedt studentene vurdere følgende: «Hvorfor går publikumsbesøket ved Norsk Skogbruksmuseum ned og hva kan gjøres for å rette opp denne situasjonen? »
De fire studentene, Gro Bente Rønningen, Bente Reed, Dag Helge
Iversen og Rigmor Nordgård, la like før jul fram sin rapport. Representanter for museet deltok i evalueringen sammen med faglærere fra
OH-skolen. Studentene fikk meget god omtale for sitt arbeid. Museet
vil nå studere rapporten nærmere og vurdere de tiltak som er foreslått.
På høsten ble det tatt kontakt med Ole Johnny Trangsrud (tidligere reiselivssjef i Hedmark), som driver eget konsulentfirma i
Elverum, med ønske om bistand i markedsføringsarbeidet. Trangsrud vil i første omgang være behjelpelig med å sette opp en markedsføringsplan. Styret har sett det som svært viktig å styrke museets
markedsføring, og ved revisjonen av driftsbudsjettet for 1987 er
posten for markedsføring styrket.
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8. STATSBESØK 26. SEPTEMBER
Den tyske forbundspresidenten Richard von Weizsacker var på offisielt besøk i Norge i tiden 24.-29.9. med bl.a. besøk i Elverum 26.9.
H.M. Kong Olav V var vert for forbundspresidenten under Elverumsbesøket.
Mye av hensikten med den tyske presidentens besøk i Norge var
forsoning etter krigen 1940-45 og ønske om øket kontakt mellom
Norge og Tyskland. Hovedmålet med besøket i Elverum var derfor
et arrangement på Elverum folkehøyskole hvor den tyske presidenten la ned blomster og holdt tale ved bautaen over Kong Haakon
Vlls nei til overgivelse til tyskerne 10. april 1940. Det var også besøk
i skolens gymnastikksal hvor stortingsmøtene ble holdt og hvor
Elverumsfullmakten ble undertegnet.
De to andre programpostene i Elverum var besøk på Norsk Skogbruksmuseum fra kl. 11.10 til kl. 12.50 og deretter avdukning av
«Lasskjørermonumentet» på torvet. Monumentet er utført av billed-

Statsbesøket 26. september. Fra åpningen i museumshallen. Foto : O.T.L.
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Fra venstre : D en ryske forbundspresidenten Richard von Weizsacker utenfor Bjønnbua på Prestøya, representant for Marinen, sikkerhetsvakt, styreformann Ivar Aavatsmark, H .M. Kong Olav, fylkesskogsjef Truls Gram, ordfører Olav Sæter og museumdirektør Tore Fossum. Foto : Britt M. Solberg, Ø stlendingen.

hoggeren Skule Waksvik og gitt som gave til Elverum av firmaet
Yngvar Christensen. Presidenten og Kongen signerte monumentet.
Under besøket på Norsk Skogbruksmuseum ble presidenten og
Kongen jublet velkommen av barn fra Hanstad skole og tre barnehager som viftet med norske flagg og ropte hurra. Det deltok ca. 40
tyske og norske representanter i følget, og dessuten var ca. 40 pressefolk fra en rekke land med.
I museumshallen ønsket museumsdirektør Fossum velkommen og
ga en orientering om museet. Han uttrykte også takk til Kong Olav
for utlån av hans kniver til en egen utstilling av kniver fra de nordiske
kongehus som var montert i museumshallen, og som ble studert
under besøket. En kunsthåndverksutstilling var også montert i hallen, og denne ga en fin ramme om statsbesøket.
Styrets formann Ivar Aavatsmark og nestformann Truls Gram
ledet omvisningen i museet sammen med Fossum.
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«Nordiske kongekniver,. - utstilling på museet sommeren 1986. Fra venstre: Samisk
kniv gitt til Kong Carl Gustav XVI ved åpningen av mellomriksveien Kiruna-Narvik
1984. I midten ligger en telemarkskniv - Henrik Lund-modell. Skaft, slire og sølvarbeider er laget av Kåre Brattekås, bladet er smidd av Kjetil 0 . Bjerke og slira er
skåret av Hans Steinmoen. Kniven ble gitt til Kong Olav under NM på skøyter på
Notodden i 1973. Ytterst ligger en kniv laget av Blikstad, kjent instrumentmaker i
Trondheim. Kniven tilhører Kong Fredrik VII's Stiftelse på Jægerpris Slot i Danmark.
Foto: O.T.L.
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I rundvandringen var det korte stopp ved det 8000 år gamle elghornet, Kjerraten i Åsa, nøkkeltall fra skogbruket ved Gram, hjortedyrene, de store rovdyr, ørnene og arktisk avdeling. Ved inngangen til
avdelingen for ferskvannsfisket var det montert barnetegninger fra
konkurransen om sur nedbørs virkninger på fisk og skog. Gram
orienterte om NISKs forskningsprogram om sur nedbørs virkninger
på skogen i Norge. Rugsveen orienterte om laks, fiskemetoder og
oppdrett. Tyskland er den tredje største avtageren av norsk laks. Det
faglige program inne ble avsluttet med en rundtur i akvariet.
Deretter skrev presidenten og Kongen sine navn i museets og i
Elverum kommunes gjestebøker. De fikk så overrakt hver sin gave,
kniver laget av Jostein K. Nysæther med blad av Einar Tallerås og
Håvard Bergland. I den adressen som fulgte gavene var gjengitt
Christian Winthers dikt «Tollekniven», på tysk til presidenten og på
norsk til Kongen.
I friluftsamlingene var det stopp ved minnestenen over «Det eldre
Generalforstamt» hvor det ble gitt orientering om Johann Georg von
Langen og de andre tyske forstmenn som utgjorde den første skogadministrasjonen i Norge 1739-1746. Presidenten gjenkjente flere av
de tyske navnene.
Det var vakkert høstvær og selskapet frydet seg over det vakre
landskapet med Glomma, bruene, fossene og skogen.
På Prestøya var begge røkovnene i sving. Øivind Vestheim og
Konrad Eggen demonstrerte røking av lågåsild, og gjestene fikk
smake.
Avslutningen skjedde i Stemsrudstua på Glomdalsmuseet hvor det
ble servert røkt lågåsild, flatbrød, godt smør, øl og dram. Ordfører
Olav Sæter holdt tale og overrakte en neverkont som gave til presidenten og en åtting med multe til Kongen.
Deretter gikk turen til Elverum Torv for avduking av «Lasskjørermonumentet». Gjestene reiste tilbake til Oslo med tog.
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9. REPRESENTASJON

li

li

9.1 Museumsorganisasjoner
Nasjonalt
Andersen har på tredje året vært redaktør av «Museumsnytt» med
ansvar for naturhistoriske emner. Han er varamann til styret i
Norsk-ICOM, og deltok i Norsk-ICOMs årsmøte i Stavanger 2.10.
I forbindelse med NNMLs årsmøte og fagseminar i Stavanger
2.-5.10. ble Andersen valgt til ny formann i Norske Naturhistoriske
Museers Landsforbund.
Andersen, Nysæther og Fossum deltok også i årsmøtet og fagseminar i Norsk Museumspedagogisk Forening (10-årsjubileum) på
Norsk Skogbruksmuseum 4.-7.11.
Vestheim sitter som medlem av valgkomiteen i Norsk-ICOM (innvalgt på årsmøtet 1985).

'
I

I

'

M use_a i Hedmark
Årsmøtet ble holdt på Klevfos Industrimuseum 8.11., der fagtemaet
var «Bevaring av industrihistorie». Fossum og Rugsveen deltok på
møtet.

I

li

Internasjonalt samarbeid
I tiden 7.-12.5. deltok Fossum i CICs møter i Versailles. CIC (Conseil lnternatiC?nal de la Chasse) er en internasjonal jakt- og viltorganisasjon med mange kommisjoner. Fossum sitter i kommisjonen som
arbeider med jakten i museer, i historien og i kunsten. Foruten en
rekke faglige møter var det besøk i det franske jaktmuseet i Paris,
Muse de la Chasse et de la Nature.
Fossum er medlem av organisasjonen Europeiske Friluftmuseer
og deltok i organisasjonens møter og befaringer i Polen i tiden
29.S-.-7.9. Flere museer i Warzawa ble besøkt. De spesielle problemer
som friluftsmuseene står overfor når det gjelder bygningsmessige
spørsmål, konservering og formidling var særlig lagt til friluftsmuseer
i Syd-Polen, særlig i Tatra-området med Zakopane som sentrum.
De store friluftsmuseene i Lublin og Sanok ble også besøkt.
Andersen deltok 21.-27.10. på EUACs (European Union of Aquarium Curators) årsmøte og fagseminar i Lisboa, Portugal.

60

j

9.2 Seminarer, konferanser o.l.
Andersen har i løpet av året bl.a. deltatt i følgende arrangementer:
-22.-24.1. Fiskesymposiet 1986 på Lillehammer. Arr.: Laboratoriene for ferskvannsøkologi og innlandsfiske i samarbeid ved Vassdragsregulantenes forening, Fiskeutvalget.
-11.-14.5. Fiskeoppdrettsmessen «World Aqua» i Tromsø.
-26.-27.11. V.T.M.s (Foreningen av vitenskapelige tjenestemenn ved
museene) seminar på Lysebu, Oslo vedrørende «Tilsettingsprosedyrer - faglige bedømmelseskomiteer».
-1.-2.12. Rådsmøte i Statens Museumsråd på Lysebu, Oslo.
Rugsveen deltok i etnologiseminaret på Hadeland 31.1.-2.2. der
temaet var nåtidsetnologi. Han deltok dess.uten 4.-6.6. på en nordisk
EDB-konferanse på Solstrand Turisthotell ved Bergen. Han var også
til stede ved NKKMs Samdokseminar på Lillehammer 21.-23.10. der
temaet var «Offentlige sektor» og på kurs i tekstilkonservering arrangert av Musea i Hedmark 7.-8.3. på Glomdalsmuseet. Rugsveen deltok videre i den 24. nordiske etnolog- og folkloristkongress i Reykjavik, Island 10.-17.8. Han er medlem av arrangementskomiteen for
neste kongress som skal holdes i Norge i 1988.
Vestheim deltok i deler av fagseminaret under Norsk Museumspedagogisk Forenings årsmøte på museet i november. Han var også
med på Norsk historikerforenings seminar om .presentasjon av kulturhistorisk stoff i pressen på Universitetet i Oslo 25.11. Programmet
var lagt opp i samarbeid med kulturredaksjonen i Aftenposten. Vestheim deltok dessuten på Teknologihistorisk forums årlige seminar
(med årsmøte) på Norsk Teknisk Museum 1.12. Etter møtet var det
lagt inn befaring av det nye museumsanlegget.
9.3 Studiebesøk
Under et opphold i Stockholm i mars besøkte Fossum Tekniska
Museet som har en nyåpnet avdeling for skogindustri, videre Nordiska Museet, Skansen med Akvariet, Historisk Museum, Østasiatiska
Museet og Hallwylska Museet.
I juli gikk reisen gjennom Sverige, Finland og Nord-Norge, og det
ble avlagt besøk ved museer som steller med skogbruk og jakt. I
Sverige var det nye fløtingsmuseet i Gysinge interessant å se. I Fin-
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Det finske museet i Lieksa i Nord-Karelen har store skogbrukshistoriske samlinger
både innendørs og utendørs. Her ser vi fløterbåt, stor spillflåte med hestevandring
som drivkraft og i bakgrunnen skogskoier, smie m.m. Foto: T .F.

land må særlig nevnes Finlands Jaktmuseum i Borgå og museet i
Lieksa i Nord-Karelen som er det museet i Finland som har mest
skogbrukshistorisk materiale foruten Lapplands skogsmuseum i
Rovaniemi. Det er nedsatt en egen komite i Finland som utreder
spørsmålet om et sentralt finsk skogbruksmuseum, og hvor det skal
lokaliseres. Det er besluttet at det finske jaktmuseet skal bygges ut i
Riihimaki ca. 60 km nord for Helsingfors. Jaktmuseet i Borgå skal
beholdes som en avdeling. Det har vært hyppig kontakt i senere tid
mellom Norsk Skogbruksmuseum og de personer og komiteer i
Finland som arbeider med jakt- og skogbruksmuseumsspørsmålene.
I Finnmark besøkte Fossum bl.a. Sør-Varanger museum i Pasvik
og Alta Museum som begge arbeider med spørsmål som interesserer
Norsk Skogbruksmuseum. Han studerte også det spesielle kastenotfisket etter laks i Skoltefossen i Neidenelva.
I forbindelse med EUACs møte i Lisboa i Portugal besøkte Andersen flere museer og forskningsstasjoner samt den zoologiske haven.

62

Under Fossums faglige tur i Finnmark studerte han også det spesiell_e lakse~isket med
kastenot i Skoltefossen i Neidenelva, Kapala-fisket. Her er Roy M1kkola 1 ferd med
å måle og veie laksen. Foto: T .F.
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Akv~ri~t «Vasco da Gama» ble besøkt ved flere anledninger. En
opphstmg av ovennevnte steder er tilgjengelig i egen rapport.
. M~seet har anskaffet nytt vokskar som brukes til konservering av
JerngJenstander. For å finne fram til riktig størrelse og form var Sæle
og Rugsveen på Maihaugen 16.9. for å se på vokskaret der. De ble
samtidig vist omkring i det nye magasinet.
Under IUFROs 18. verdenskongress i Jugoslavia 7.-21.9. deltok
Vestheim på en faglig ekskursjon som den siste halvdelen av prog:ammet. Tur_en var lagt opp med buss fra Beograd, langs Donau,
gJen~om _Ser~1a og Makedonia med endepunkt i Skopje. Av emner
so~ mng1kk 1 programmet kan nevnes skogreising og dens historie,
nasionalparker, naturskoger (bøk) og kolbrenning. Ellers var det
besøk ved mange museer og kulturhistoriske minnesmerker flere av
dem med direkte tilknytning til Norsk Skogbruksmuseum/ arbeidsfelter. Under selve kongressen i Ljubljana besøkte Vestheim bl.a.
Slovenijas tekniske museum i Bistra (ca 20 km utenfor Ljubljana).
Dette ~useet arbeider både med natur- og kulturhistorie, og har
vesentl1~e s_amlinger og utstillinger innenfor f.eks. skogbruk, sagbruksdnft, Jakt, fangst og innlandsfiske.
Under en privat reise i Wien i mars besøkte Vestheim flere museer
bl.a. Naturhistorisches Museum Wien og Museum fiir Volkerkunde.'
Under turen ble det kjøpt inn en del nyere litteratur om museer og
skogbrukshistoriske emner i Østerrike.
I oktober hadde Vestheim en transport av kniver tilbake til Livrustkammaren ved Stockholms slott. I denne forbindelsen besøkte
han foruten samlingene ved Livrustkammaren også Regalskeppet
Wasa og den nye avdelingen for skog og skogindustri i Tekniska
Museet og Nordiska Museet.
Rugsveen besøkte en rekke museer på Jylland i Danmark i juli.

Fossum har videre sittet som formann i juryen for arkitektkonkurransen om Norsk Vegmuseum. Vegmuseet har fått sitt areal ved
Hunderfossen i Øyer. Juryarbeidet ble avsluttet med prisutdeling på
Norsk Teknisk Museum 3.4. Det deltok 25 arkitekter i konkurransen. Tegningene var utstilt i inngangshallen på Norsk Teknisk Museum. Konkurransen ble vunnet av Gjøvikarkitektene Jan Arne Frydenlund og Einar Hermanrud m.fl.
Fossum har representert museet under åpningen av «Jegerens
Hus », Norges Jeger- og Fiskerforbunds nye administrasjonsbygning
i Asker, 11.2. og under åpningen av Norsk Teknisk Museums nye
bygning på Kjelsås 27.5 .
Klevfos Industrimuseum åpnet sine bygninger og anlegg ved et
arrangement 13.6. hvor Fossum deltok.
Den 14.6. feiret Glomdalsmuseet sitt 75-årsjubileum. De som deltok fra museet var Kristiansen, Kaveldiget og Fossum. Ved alle arrangementer er det holdt hilsningstaler og overrakt gaver.
Fossum har sittet i den sakkyndige komiteen for bedømming av
søkerne til konservatorstillingen ved Norsk Landbruksmuseum.
Kåre Sveen er tilsatt i stillingen.
Vestheim representerte museet ved åpningen av Forbundsmuseets
nye utstillinger, «Adresse Akershus », i lokalene etter Strømmen Stål
5.2. Han deltok også ved innvielsen av Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje 24.5 .
Kari Andersen er formann i Elverum lokallag av Nyttevekstforeningen. Christian Andersen er styremedlem. Han er også konsultativt
medlem i Skolenemnda for natur og miljø i Hedmark, oppnevnt av
Skoledirektøren i Hedmark. Han sitter også i styret for Landslaget
Kunst i Skolen.
Kristiansen representerer museet i styret for Elverum Turistservice, og Fossum sitter i styret for Festspillene i Elverum.

9.4 Annen representasjon
Fossum er styremedlem i stiftelsen «Steinsfoss Tømmerrenne» i
Vennesla og sitter i styret for Klevfos Industrimuseums Venner. Han
sitter i en utredningskomite for bygging av Hardangervidda Museum
som er tenkt skal få sin plassering på Dagali i Numedal. Han sitter
også i NKKMs filmkomite for produksjon av kulturhistoriske filmer.
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10. GAVER
10.1 Spesielle gaver
Asbjørn Hørgård, Trondheim, startet sin produksjon av splitcanestenger i 1934. Han laget og utviklet alle maskinene for produksjonen
selv. Under De Nordiske Jakt- og Fiskedager i august ga han alt sitt
gamle produksjonsutstyr samt fiskestenger og en mengde annet
sportsfiskeutstyr til museet som gave. Dette er en stor og viktig gave
som museet er meget glad over å få.

Fra Asbjørn Hørgårds stand under De nordiske jakt- og fiskedager. Alt dette utstyret
ble gitt til Norsk Skogbruksmuseum. Fra venstre: Lillemor Hørgård, Asbjørn Hørgård og Per Berger Christiansen. Foto: O.T.L.
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10.2 Givere av gjenstander i 1986
Albrigtsen, Tromsdalen: Fiskeredskap (notso)
Andersen, David AS, Oslo: 3 Peer
Gynt kniver
Andresen, Johan H ., Oslo: Sammenleggbar båt, langrev, dress, 2
par støvler, 2 par leggins, Hardy
fluestang, håv
Borg, Knut, Lena: Tine, haglpatron,
hagle, billefelle, 1 par ski, Jobu
rydn.sag
Det Norske Skogforsøksvesen, Ås:
Grindsag
Dæhlin, Engebret, Ottestad: Vekt
og karvemaskin for tobakk
Eggen, Konrad, Elverum: Partner
motorsag
Engen, Wenche, Hamar: 2 dreggspøtt, fluer og sluker
Flem, Kari Ruud, Jevnaker: Furukongle (misdannet)
Glomma Fellesfløtingsforening: Et
stort antall gjenstander fra fløtingen
Hafskjold, Birgit, Snåsa : Markstokk
Hartz, Einar, Rena: Kniv
Hauge, Tor, Løten: Fiskestang
m/futteral
Haugseth, Jostein, Øvre Rendal:
4 garn, fiskekasse
Holterud, Erling, Sverige: Undertøy
(helsetrøye, makkotrøye)
Knutsen, Ivar, Risør: Oter med
snørevmne
Kveen, Ingeborg, Trysil: Undertøy,
vin tersk jorte
Lund, Kristian, Ringebu: 2 lågåsildsniker, 3 bøtenåler, 3 håver, 2
emner til håvhuggu, 1 håvbunding, div. bilder og avisutklipp

Mork, John, Lisleherad: 1 par leggms
Mostue, Bjørn, Heradsbygd: Garntelne
Myrhagen, Egil, Braskereidfoss :
Skogsøks
Nordby, Alf, Oslo: Stikkfjøl
Paulsen, Ole, Notodden: Fiskegarn,
7 fangstsakser, gammel radio, 3
buesager, 2 snekkersager, 3 svanser, brannsprøyte, 2 små slipesteiner, tømmersaks, mjølskyffel,
baufil, 6 høvler, sausaks, tommestokk, kniv, kakejern, måleklave,
vendhake, kvistkutter, 2 barkespader, 5 økser, navar, 2 water, 4
tvinger, enkel redskapskasse. I en
stor redskapskasse : 3 vinkler, 2
tvinger, 18 høvler, 2 økser, 4
skaft, 4 navare, 2 bandkniver, 2
riftmått, borrvinne, div. hoggjern
Prestegard, Semon, Bjølstadmo: 10
kniver i knivkjuke
Rasch, Johan, Elverum: Lunnedrag
Romedal Allmenning, Vallset:
2 brannsprøyter, 4 stokksager,
stansemaskin, drag for såmaskin,
såmaskin for skogfrø, 2 jomfruer
for spillflåte, lensedrag, div. tauverk
Rustad, Johan, Rena: 3 ski
Sagbakken, Knut, Lillehammer: Slirelest og slire
Sandbu, Gunnar og Liv, Vågåmo:
3 auregarn
Suhl, Ola E., Verdal: Bjørnesaks
Sørhus, Ola, Rena : Almes såstav
Taskerud, Guttorm, Elverum : Hermetikkboksholder
Østmoe, Peder, Elverum: Bærkont
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10.3 Givere av litteratur og arkivalia i 1986
Aarseth, Bjørn
Aavatsmark, Ivar
Agder Skogeigarlag
Akershus fylkeskommune
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Aust-Agder Skogselskap og
Aust-Agder fylkeslandbrukskontor
Barth, Edvard K.
Berger Langmoen AS
Berger, Bernt M.
Borg, Knut
Borregaard A.S.
Borregaard Tømmerkontor v/Oddmund Bergsvik
Bryggens Museum
Buskerud Skogselskap og Buskerud
Fylkesskogetat
Danmarks Akvarium
David-Andersen AS
De Sandvigske Samlinger
De Sandvigske Samlingers Venner
Den norske nasjonalkommisjon for
UNESCO
Det Kongelige Selskap for
Norges Vel
Det Norske Arboretet på Milde
Det norske Skogselskap
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for Statens Skoger
Domånverket
Drammensdistriktets Skogeierforening
Eidskog kommuneskoger
Elverum historielag
Elverum Skogeierlag
Evenrud, Erik
Faglig utvalg for naturforvaltning
Finlands Viltvårdstiftelse
Finnmark Distrikshøgskole
Forbundsmuseet i Akershus
Fremming, Odd Reidar
Fryjordet, Torgeir
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Fylkeslandbrukskontoret i Nordland, Skogbruksetaten
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Foreningen våra rovdjur
Glomma Fellesfløtingsforening
Glommen Skogeierforening
Grong historielag
Hadjusagi Muzeum Evkonyve,
Ungarn
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkes husflidslag
Hedmark Reiselivsråd
Hedmark Skogselskap og Skogbruksetaten i Hedmark
Holm, Astrid
Hårjedalsfjell AB
Infogruppen mot sur nedbør
Institutt for skogskjøtsel, NLH
Institutt for skogtaksasjon, NLH
IUFROs 18. verdenskongress
i Ljubljana
Iversen, Burny
Jaktmuseet i Graz, Østerrike
Jagamas Centralorganisation
Kirke- og undervisningsdepartementet
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer
Kulturhistorisk forening for Sodra
Sverige
Kulturkontorene i Engerdal og
Trysil
Kværnum, Arve
Landbrukskontoret i Tune
Landsjagtforeningen af 1923
Lexander, P.
Mathiesen Eidsvold Værk
Miljøverndepartementet
Mineralogisk-Geologisk Museum
Mjøsen Skogeierforening
Moe, Kirsten
Museo de Ciencias Naturales, Alava, Spania

Muzeum Budownictwa Ludowego,
Tjekkoslovakia
Nidarå Tømmersalslag
Nordisk Skogunion
Norges almenvitenskapelige forskningsråd
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturhistoriske Museers
Landsforbund
Norges Skogeierforbund
Norges statsbaner
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Normann, Hjørdis
Norsk institutt for skogforskning
Norsk kulturråd
Norsk kjøretøyhistorisk museum
Norsk Kollektiv Pensjonskasse
Norsk Museumspedagogisk Forenmg
Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Hedmark
Norsk privatarkivinstitutt
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Norsk språkråd
Norsk Undervisningsforbund
Norske 4H
Norske Kunst- og Kulturhistoriske
Museer

Orkla-Borregaard AS
Riksgalleriet
Riksutstållningar
Rustad, Johan
Røsting, Kirsten
Salten Skogselskap
Skogbrukerforeningen ved NLH
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Skogbrukets og Skogindustriens
Forskningsråd
Skogbruksetaten i Oppland
Skogbruksforeningen av 1950
Skogsmuseet Silvanum
Skovhistorisk Selskab
Solberg, H.O.
Solør-Odal historielag
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne
Strømsøe, Birger
System Teknikk A/S
Sør-Varanger historielag
Sotvattenslaboratoriet, Drottningholm
Tessem, Liv
Tiden Norsk Forlag
Trysilvassdragets Skogeierforening
Universitetet•i Bergen
Vadsø historielag
Verdal Jeger- og Fiskerforening
Volda sogelag

11. MEDLEMMER
Å_rlig b~talende, personer ............... .......... .... .... ..... .... ... .... ....... . 290 (324)
Livsvange, personer .... ................................. .. ..... ......... •••· •••••••• 279 (279)
60 (63)
Årlig betalende, bedrifter/institusjoner ........ ....... ....... .... ... ... .... .
Livsvarige, bedrifter/ institusjoner .... .......... ........ .... .. ......... ...... . 275 (275)
Tallene i parantes er pr. 31.12.85.
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12. ØKONOMI
Regnskapet for 1986 viser et driftsunderskudd på kr 80.482. Underskuddet er belastet disposisjonsfondet.
Underskuddets størrelse ble forutsatt i styrets endelige budsjettbehandling høsten 1985, og var en følge av at bevilgningen i statsbudsjettet var mindre enn forutsatt i budsjettforslaget. I tillegg har
lønns- og kostnadstigningen vært større enn forutsatt, men dette er
i det alt vesentlige dekket opp med økte egeninntekter.
Det er blitt holdt et møte i Kultur- og vitenskapsdepartementet
om museets økonomi. Fra museet møtte representantskapets ordfører, styrets formann, samt direktør og kontorsjef. Departementets
representanter, byråsjef Østern og førstekonsulent Sægrov, ga uttrykk for at museets problemer p.g.a. nedtrappingen i rentemiddeltilskuddet var tatt til etterretning i departementet, men de kunne ikke
gå inn for en automatisk kompensasjon for dette bortfallet over statsbudsjettet. Derimot ble det gitt visse signaler om en moderat heving
av det ordinære tilskuddet til museet. I det forslaget til statsbudsjett
som ble lagt fram høsten 1986 er det lagt inn en slik stigning, riktignok meget beskjeden.
STYRET FOR NORSK SKOGBRUKSMUSEUM

Ivar Aavatsmark

Truls Gram

Formann

Varaformann

Erich Mathiesen

Tore Paulsen-Næss

Svein Morgenlien

EriJ< Munthe-Kaas

Sverre Østhagen

Håkon Sæle

Tore Fossum
Museumsdirektør
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Gunnar Lerfaldet

Regnskap

Kontonr.

Resultatregnskapet 1986
Kontonr.

Noter Regnskap

INNTEKTER
Billettinntekter
30 Billetter .... .. .......... ....................... ... .. .. .. ..

31
32
33
34
35

Salgsinntekter
Salg resepsjon ............. ........... .................
Salg Fossekallen ·····································
Arrangementer .... ..... ......... .................... .
Publikasjoner m.v. ····························
·····
Leieinntekter ····························
·············

36
38
39

Tilskudd m.v.
Kapitalinntekter ....... ..... ..... ..... ...... .........
Off. tilskudd/ ref. ··········
························· 1,2
Andre tilskudd/ medl.kont. m .v. ············· 3,4,5,6
Driftsinntekter ............................... ..... ...

Budsjett

1.006.796

960.000

1.006.796

960.000

920.344
173.919
67.297
149.043
73 .573

677.000
200.000
30.000
144.000
85.000

1.384.176

1.136.000

203.570
3.263.516
1.045.217

130.000
3.195.024
680.000

4.512.303

4.005.024

6.903.275

6.101.024

60
61
62
64
65
66
67

70
71
72
73
74
75
78

79

Noter Regnskap

Museale utgifter
Gjenst./konservering ..... .. ..... ....... ........ ..... .....
Bibliotek/arkiv ....... ....... ..... ......... ...... ...... ......
Forskning .....................................................
Akvariet ... .......... ....... .. ......... .... ...... ....... .... ... .
Formidling ......... .. .. ...... ...... ..... ..... ... ..... .........
Arrangement ................ .................................
Fotoutgifter ··················································
Administrasjonsutgifter
Inventar/ utstyr ......................................... .. ...
Vedlikehold ...................................... ............
Drift av anlegg ........... .......................... .. ........
Administrasjon .............................................
Verkstedkostnader ··································
······
Markedsføring ........................ ......................
Uforutsatte utg . .... ...................... .. .......... ..... ..
Låneutgifter/overføringer
Avdrag/ renter/ overføringer .. .............. ... .. .. ... . 10
Driftsutgifter .... ....... .. ... ................ .... .............
Driftsunderskudd overført disposisjonsfond

UTGIFTER
Varekostnader
40 Varekostnader ... ....................... .. .................. .

Personalkostnader
1
50 Lønn faste stillinger ..................................... ..
51 Lønn midl. stillinger .............. ...... .. ............... .
52 Honorar m.v . .................... ........ ........ ...... .. .. ..
54 Sosiale utgifter .......... ...... ........ .. .. ..... .. .......... ..
55 Reise og diett ..................... .. ......................... .
56 Sivile tjenestepliktige ....................... ............. .
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620.229

591 .000

620.229

591 .000

2.495.505
625.151
26.184
736.789
185.488
31.690

2.546.960
408.031
28.000
694.438
150.000
60.000

4.100.807

3.887.429

Investeringskostnader
8520 N yanlegg driftsbygninger ...........
8530 Nyanlegg maskiner/ utstyr ...... .... .
8540 Forprosjekt nytt byggetrinn ....... .

7
8

792.1 69
147.348
36.852

Avsatt utbygging Sørlistøa .......... 7 jfr. 9

54.048
62.868

Budsjett

41.372
111.743
48.424
52.661

100.000
63.000
130.000
70.000
47.000
27.000
50.000

586.367

487.000

130.574
188.024
486.921
419.287
38.908
51.489
5.775

50.000
123.000
437.000
313.000
39.000
60.000
50.000

1.320.978

1.072.000

355.376

152.000

355.376

152.000

6.983.757

6.189.429

80.482

0

215.251

976.369
4.429
908.798

Investeringstilskudd
8610 lnv. tilskudd rentemidler ............ .
8620 Tilskudd spes. investeringer ...... ..
Overført fra disposisjonsfond .... ..

900.000
80.000

980.000
798
980.798
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Gjeld og Egenkapital

Balanse pr. 31.12.86
Eiendeler

Noter

1986

1985

1010 H åndkasse ...... ... ..... ........ .
1020 Kassekreditt 05.01205 ... ...
1040 Bankinnskudd 09.30351
1050 Bankinnskudd 09.30378
1060 Bankinnskudd 07.15310 ...
1070 Postgiro 5 42 63 25 ... .... ....
1110 Aksjer .. .. ... ........ ..... ..... ... ..
1210 Debitorer ... ...... .. ... ... ... .. .. .
1230 Lønn/ reiseforskudd ...... ...
1240 Premiefond NKP .. ...... .... .

12.000,00
163.353,80
311.556,45
1.013.349,50
9.551,08
62.452,73
1.000,00
9.619,00
1.100,00
181.415,00

12.000,00
29.009,11
277.556,45
790.531,50
0,00
26.776,53
1.000,00
37.693,80
4.025,00
69.573,00

Omløpsmidler ... .. ..... .......

1.765.397,56

1.248.165,39

1610 Museumsbygningen .. ..... ..
1620 Klokkergården ......... ....... .
1625 Magasinhallen .......... ..... ...
1630 Bru over Klokkerfossen ...
1640 Bru over Prestfoss en ....... .
1650 Prestøya ...... .... .......... .. ... ..
1660 Fossekallen .. ....... .. ......... ..
1670 Utendørsanlegget .... .........
Bokført pr. 1.1.86 ... ......
Tilkommet siste år .... .... 7
1675 Sørlistøa ..... .... ..... ... .... ..... .
Bokført pr 1.1 .86 ..... .....
Tilkommet siste år ........
1680 Inventar ............... .... .. .. ... .
1690 Maskiner ..... ..... ..... ........ .. .
1710 Museumsgjenstander ...... ..
I

10.806.745,61 10.806.745,61
31 .000,00
31.000,00
861.269,75
861.269,75
112.100,00
112.100,00
111 .620,00
111.620,00
50,000,00
50,000,00
958.356,82
958.356,82
183.869,00
230.951,30
51.250,00
75 .571 ,00

414,820,70

183.869,00

126.821,00

51.250,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Anleggsmidler ........ ...... ... .

13.472.736,88 13.166.214,18

SUM .. ... ........ ... ................

15.238.134,44 14.414.379,57

74

Noter

1986

1985

Kreditorer ...... ................ ..
Forskuddstrekk ... ............
Pensjonstrekk ......... ........ .
Kontingenttrekk MAF ......
Skyldig arbeidsgiveravgift
Fylkesskattesjefen ............

50.234,05
143.170,00
37.563,52
120,00
87.880,00
-=- 6.001,11

254.924,10
106.631,00
0,00
0,00
70.680,77
5.598,49

Kortsiktig gjeld ...... .. ........

312.966.46

437.834,36

2710 Pantegjeld .. .......... ............

98.365,00

175.010,00

Langsiktig gjeld .......... .... ..

98.365,00

175.010,00

2910 Livsv. medl.fond .. .... ... .....
2920 Eidefondet
Bokført pr. 1.1.86 ..... ....
Renter siste år ... ...... .... .. 11

204.600,00

204.600,00

837.399,06
62.804,92

900.203,98

837.399,06

2940 Avsatt til spesielle formål
Bokført 1.1.86 ....... .... ...
Tilbakef. tidl. avsetn ... .. 6
Avsatt siste år ...... ..... .... 10, 12

420.650,00
25.000,00
199.929,00

595.579,00

420.650,00

99.000,00

99.000,00

77.184,77

158.465,62

2010
2210
2230
2240
2280
2380

2950 Vedlikeholdsfond ... .. ... .....
2960 Disposisjonsfond
Bokført pr. 1.1.86 .........
Und.sk. drift siste år .... .
Und.sk. inv. siste år ......
2990 Kapitalkonto
Kapital pr. 1.1.86 .. .. ......
Tilført siste år ... .. .. ... .... . 13

158.465,62
80.482,15
798,70

12.081.420,53
868.814,70 12.950.235,23 12.081.420,53

Egenkapital .... ......... ....... ..

14.826.802,98 13.801.535,21

SUM .......... ......... .... ........ .

15.238.134,44 14.414.379,57
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Elverum, 1. januar 1987
I styret for
NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
Skogbruk, jakt og fiske

Spesifikasjon av driftskonti

Ivar Aavatsmark

Truls Gram

Gunnar Lerfaldet

Erich Mathiesen

Tore Paulsen-Næss

Svein Morgenlien

Erik Munthe-Kaas

Sverre Østhagen

Håkon Sæle

Varaformann

Formann

Tore Fossum

Asbjørn Pedersen

Museumsdirektør

Statsaut. revisor

Egil M. Kristiansen
Ko ntorsjef

3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160

Jeg har revidert regnskapene og årsoppgjøret for 1986 for Norsk
skogbruksmuseum i henhold til god revisjonsskikk.
Årsoppgjøret er avgitt i samsvar med lov og vedtekter og gir, etter
min mening, et forsvarlig uttrykk for museets stilling og for resultatet
av årets drift. Styrets forslag om overskuddets anvendelse, er i samsvar med gjeldende lover og museets vedtekter.
Jeg kan anbefale Representantskapet å fastsette balansen og resultatregnskapet som museets regnskap for 1986.
Elverum, den 2/1 1987

Statsaue.revisor

405.378
409.964
58.571
22.005
15.423
1.989
7.014

t~~a;t:;~:~.:
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::
Bilder ......... ... ........... .... ..... ...... .. .......... .. ................... .

920.344
3200
3220
3230
3240

Revisjonsberetning

Salg resepsjon
Kiosk .............. .......... .............. ....... ..... ....... .......... .... .
Souvenir ....... ............................................................ .
Postkort .. ......... ...... .... ........ ............... ..... ... ........... .... .
Merke og plakat .. .. ......... .......... ... ... ............. ....... ....... .

Salg Fossekallen
Kiosk .. .. ............ ............... .. .. ...... .............. .. . ......... .....
Postkort . . . .. . . . . .... ......... .. ... .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . ........ ...
Merker . ... . .. . . . . . ....... ..... .. .. . . . . . . . .. .. .... .. ... .. . .. .. . .. . ...... .. ...
Salg av førere ........... ........ .... ... ........ ........ ..... ........ ......

172.839
503
262
315

-----173.919

3400
3410
3420
3460
3461
3470

Salg av publik,asjoner m.v.
Filmframvisning .............. .... ... ........... .. .. ........ .......... . .
Fotoarbeider ................................... .. ....................... .
Forelesninger .. .............. ..... ................ .. ... ............... .. .
Publikasjoner frie .... ....................... .................. ........ .
Publikasjoner pliktige .... ... .. ............................ ... ....... .
Læremidler ................... .. ..... .. .... .... .......... ..... ........ .... .

2.400
23.926
491
100.201
16.268
5.757
149.043

3500
3510
3520
3530
3540
3560
3570
3580
3590
3599

Leieinntekter
Auditorium ... . ........... .. .. ... .. ..... .. ..... .......... .. ... ......... ...
Foredragssal ........................... ... ... .. ............ .... ....... .. ..
Museumshall ..... ..................... ... .............. ............... ...
Bibliotek .... .. ....................... .. ...... .... .............. .. ..........
Peisestue .... .......... ....... .. ............. .. ...... .......... ..... ...... ..
Friluftscene ........ ... .... .......... ......... ................ .. ...........
Museale bygninger ... ... .... ... .. .................. .. .................
Boliger .......................... ... ..................... ... ..... ..... .......
Serveringsavgift .. .......................... ... ......................... .
Vaktmestergodtgjørelse ..... ... ..... ... .. .......................... .

6.000
14.768
16.900
600
300
5.000
1.000
11.600
10.305
7.100

- - - -- 73.573
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Kapitalinntekter
3610 Renteinntekter .. ... ...... .. .............. .... ............... .... ....... .
3690 Diverse inntekter .... ...... .... ................... .. ......... ....... ... .
3695 Agio ...... ........... .. .............. ........ .. ............ ........ ....... ... .

161.826
32.577
9.167
203.570

3800
3810
3820
3830
3840
3850

Off tilskudd/refusjoner
Statstilskudd ........ ..................... .... ............ ................ .
Fylkeskommunalt tilskudd .. ... ..... ... ........... .. ............ ..
Kommunale tilskudd ................................................ .
Andre off. tilskudd .. ..... ... ........ .. .. ............. ... ..... ........ .
Lønnsrefusjoner ..... .... ....... ............ .. ............. .. .......... .
Refusjon folketrygden ...... .. .... ... .. ... ... ..... ... ... .... ...... .. .

2.291.000
589.900
106.552
85.000
171.830
19.234

5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

Lønn fast ansatte
Vitensk.personale ........... ....... ......... ... ........ ....... ..... ....
932.776
408.006
Kontorpersonale ..... .......................... ............ ......... .. .
Teknisk personale . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .
414 .192
Rengjøringspersonale ............... ..... .. .. ........ .............. ..
230.205
Resepsjonspersonale ...... .... ............... .... .... ............. ... .
222.718
Vaktmest./håndverker ...... ........ .. ............ ................ ...
225 .293
Overtidsgodtgjørelse ..... ..... .... .... ..... ... .... .... .. ..... .. .. ....
62.315
-----2.495.505

Lønn midlertidig
5100 Refusjonsstillinger ................... ....... .. .... .... ..... ....... .... .
5110 Korttidsansatte ...... .. ......... ............ ................... ..... .... .

190.866
434.285
625.151

3.263.516

3900
3910
3920
3940
3945
3950
3960
3970
3980

Andre tilskudd
Private driftstilskudd ....... ................ ......... .. ..... ......... .
Driftstilskudd rentemidler ... ..... ......... ...... .. ..... ..... ..... .
Medlemskontingent .................................................. .
Tilskudd publikasjoner ............................................. .
Tilskudd div. tiltak ... ............ ......... .... ...... ... .... .... ...... .
Godskrift premiefond ............................................... .
Erstatninger/refusjoner ...... .. ... .... ....... ...... .. .. ... ......... .
Div. finansinntekter .... .. ...... .... .... .... .. ....... ... .... ....... ... .
Fondsmidler overført driften ..... ...... ..... ...... ..... ......... .

170.000
300.000
44.328
105.000
299.432
92.862
8.401
194
25.000

Honorar m.v.
5200 Revisjonshonorar ... ....... ....... ... ... ...... ... ........ .... ......... .
5230 Konsulentbistand .. ... .. .. .. ...... .. .... ... .. ..... .. ........... ... .... .

26.184

5400
5410
5420
5430

1.045.217

4000
4001
4005
4010
40W
4030
4040
4050
4060
4090

Va rekostnad
Innkjøp kioskvarer ......... ............ ........ ..... .. .. ..... ........ .
Innkjøp varer Fossekallen ......................................... .
Flaskepant .. .......... ............. ... ..... ....... ..... .. .. ......... ...... .
}nnkjøp souvenir .... ......... .. .. .... ... ........ .. ... .. ..... .... ..... ..
nnkjøp postkort .... .. ... ...... ... .. ... ... .. ...... .. ... ..... ..... ..... .
Innkjøp merker/ plakater ......... .... ............. .. ........... ... .
Kostnad solgte førere ...... .................. .... ... ... .... ... ...... . .
Oppgjør kommisjon ....... ... .... .. ........ ........ ... ....... ... .... .
Kostnad solgte publikasjoner .................. ... ..... ... ....... .
Diverse varekjøp ... ... .... ... ... ... ... ... ... ........ ... ........ .. ..... .

307.710
58.151
12.135
241.329
0
0
0

200

0

704
620.229
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15.500
10.684

Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift .......... ............. ..... .. ....... .. ............ ..
Arb.giv.andel pensjonsforsikring ......... ............ .. .... .. ..
Bedriftslege ..... ............ ....... ..... ....... ..... ..... ..... .. .... ......
Velferdstiltak..... ...... ... ... ..... ........... ......... .. ..... ... .. .......

518.523
188.736
6.750
22.780

-----736.789

5500
5510
5520
5530
5540

Reise- og diettutgifter
Bilgodtgjørelse ................ ... .......................... .. ........ ...
Diettgodtgjørelse ........ .. ........ .. ..... ....... ..... ......... . ........
Reiseutg. etter regning ...... .. ....... .......... ....... .... ..... ... ...
Møte- og seminaravgifter ....................... ....................
Tilskudd fag!. reiser ............. ....... .. .. ....... ....... .... ..... . ...

81.549
51.110
41.680
11.149
0

-----185.488

Sivile tjenestepliktige
5610 Dagpenger siv. tjenestepliktige.... ......... ......... .. .... .......

31.690

-----31.690
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6000
6010
6020
6025
6030
6040

Gjenstander/konservering
Innkjøp museumsgjenstander ...... ..... ....... ............. .... .
Konservering gjenstander ......................................... .
Vedlikehold museale bygninger ................................ .
Vedlikehold Sørlis tøa ............................................... .
Registrering av gjenstander ... .................. ............. .. ... .
Utstyr magasin ......................................................... .

48.305
502
2.117
3.124

0
0

54.048

Arkiv/bibliotek
6100 Kjøp bøker ...................... .............. ..... .... .................. .
6110 Ah. tidskrifter .. ....... .... ............. ... .... .. ......... .............. .
6120 Utstyr arkiv/bibliotek ...... .. ........... ......................... .. .

43.597
19.271

0

62.868

Forskning
6210 Forskning/dokumentasjon ....................................... .
6220 Produksjon publikasjoner ..................... ... .. ...... ......... .

Akvariet
For/medisiner ... ........................... ............. ...... ......... .
5.991
Fisk ···········································································
0
Utstyr ...... .......................... ............ .... ................... ... .
30.873
Rekvisita .................................................................. .
2.193
Vedlikehold utstyr .................................................... .
2.315
41.372

6500
6510
6520 ,
6525
6530
6540
6550
6555
6560

Formidling
Undervisningsmateriell .............. .. .................... :........ .
Utstillingsmateriell ................................................... .
Materiell spes. utstilling ........... ........... .... ..... ... .. ........ .
Skog - vilt ................................................................ .
Div. rekvisita formidling ..................... .. ... ................. .
Vedlikehold utstillinger ........... .... .. .... .. ... ............. ..... .
Produksjon læremidler ............................................. .
Produksjon film/video ............... ......... .. .. ................. . .
Materiell friluftssamlingene ...................................... .

10.325
27.835
8.532
31 .606
1.832
2.741
0

28.172
700
111.743
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25.778
22.646

-----48.424

Fotoutgifter
6710 Fotorekvisita .. ........... ........ ............ .................... ........
34.083
6720 Fotoutstyr ...... ... .... .. ................ ... .............. ... ..... ..... ....
18.578
-----52.661
7010
7020
7025
7030

Inventarlutstyr
Kjøp kontormask./inventar ...................................... .
Kjøp maskiner/tekn.utstyr ............... ... ..... ................ .
Utstyr kioskdrift .... ............ ...................... .. ... ... ........ .
Tekn. installasjoner m.v ............................................ .

35.090
70.314
1.396
23.774
130.574

3.814
211.437
215.251

6400
6410
6420
6430
6440

A rrangementsutgifter
6690 Arrangementsannonser ... ...... .....................................
6695 Div. arrangementutgifter ........ ................ ............. ... .. .

7110
7120
7130
7140
7150
7160
7170
7180
7180
7190

7210
7220
7230
7240
7250
7260
7270
7280

Vedlikeholdsutgifter
Museumsbygningen ..... ...... .................................... .. .
40.257
Klokkergården .... ......................................................
7.395
Fossekallen . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925
Invent. museumsbygningen ...... .... ......... .. ...... .. ... ... ....
59.548
2.616
Invent. Klokkergården .............. .. ............... ........ .. .....
Invent. Fossekallen .......... ...... ....................................
0
Maskiner ...................................................................
17.152
Bruer ... . ........ .. .. ............ ..... ... .... ... .. ...... ........ ........... ...
0
Parkanlegg .. .. .. ...... ....... .... . ....... ........ .. ....... . .. .... .... . ... .
50.591
Snøbrøyting ................. ....... .......... .... ....... ... ..............
9.540
-----188.024
Drift bygninger/anlegg
Brensel Klokkergården ............................................. .
Elektrisk kraft ...... ...... .. ... .. ........ ..................... ..... ..... .
Rengjøringsmidler .................................................... .
Lyspærer m.v ................. ... ....... ........... ... ............. ..... .
Festeavgifter ................................ .................. ........... .
Vannavgift ............................................................. ... .
Feie- og renovasjonsavgift ........................................ .
Brann- og tyveriforsikringer ............ .. ....... .... ............ .

4.600
371.894
54.617
8.993
4.122
27.934
7.224
7.537
486.921
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7300
7305
7310
7315
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7390

Administrasjonsutgifter
Styre/repr.skapsmøter .. ....... ................................ ..... .
Andre møter ..... .. ... ........... ..... .............. ... .. ...... .. ........ .
Representasjon ... ................ ... ... ... .. ..... .... ................ .. .
Medlemskontingenter ..... ............. ....... .. ..... .... ... ... ..... .
Administrative annonser ..... ... ... ........ .. .. .. .. ............... . .
Kontorrekvisita ... ....... ... ............. ...... .... .......... ... .. ... .. .
Trykksaker ................. ........... .. .... .. .. .... ....... .. .. .. .. .. .... .
Telefon ........ .. ........ .. ...... ... .. ... ................... ................ .
Porto ... ................. ............ ............ .... .... .. ..... ............ . .
EDB-kostnader ... ....... .. ........................... .... .. ........... .
Div. admin. kostnader ..... ..................... ..... ............. .. .

7410
7420
7430
7490

Verkstedutgifter
Innkjøp verktøy m .v..................... .................. .. ........ .
Innkjøp div. rekvisita ...... ..... ..... ................................ .
Transport/ drivstoff ..... ..... .... ...... .............................. .
Div. utgifter verksted ....... ....... ... .... ....... .... .... .... ........ .

7510
7520
7530
7540

Markedsføringsutgifter
Trykking reklamemateriell .. ... ..... ....... ........... .... ...... . .
Annonser dagspressen ......... ..... .. ..... ....... .. .... ... ... ...... .
Annonser tidsskrifter m.v .. ..... .... ............ ........ .... .. .... .
Div. markedsføringstiltak .... ....... .... .............. ..... .... .. . .

26.690
5.830
10.921
10.231
11.686
61.894
2.361
116.444
68.123
62.398
42.709
419.287
2.807
27.022
5.039
4.040
38.908
2.043
29.765
14.954
4.727
51.489

Uforutsatte utgifter
7810 Uforutsatte utgifter ...... .... .... .. .......... ...... .. ......... ....... .
7820 Tap på krav ........ ................ ... ......... .... .. ....... ....... ...... .

7910
7920
794_0
7950
7980
7990

Låneutgifter
Avdrag pantegjeld ... .. ..... ... ...... ..... ... .......... ............... .
Renter pantegjeld ............ ....... .......... ... .... ....... ....:..... .
, Renter annen gj eld ............. . -... ... ............ ···-······-········_
Renter Eidefondet ....... . _....... ·-···.. .......... ······-···-········Driftsmidler avsatt fond ... ................. ··-.. ··-· ..... _.. .. ..... .
Div. finan skostnader ···········-····.. ··-·····.. -· ......... .... ·-·-··

0

5.775
5.775
76_645
17_375
2.704
62.804
195.500
348
355.376
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Note 1.

Noter til årsregnskapet for 1986

Kommunale tilskudd fordeler seg slik:

1986

1985

0

1.250

Aurskog-Høland ·--·--······································-··············
1.300
Bamble ... .. ....................................... ......................... .. .. .
500
Bygland ......... .... ................... .. ................................. ... _..
200
Bygland ·········-- ·····························································
0
Bykle .................. ............. ................... _.......... ...... -... .... ..
0
Drammen ·····························-·
·-··-·······-················-·-·······
450
Drangedal ······················
············
·····-····················--········
Eidsberg .......... ........................ ........... ...... ............ .... .....
0
300
Eidskog ··············-······-·················-···--····························
0
····Eidsvoll ·········
·······-··--- ·······-··············-·······················
39.000
Elverum .............. .. .... .................. .................................. _
0
Engerdal -··········
················
············································
0
Evje og Hornnes .......................... ............................ .... ..
400
Flatanger ·······················
·······························-······
··········
100
Flesberg ..... .......................... ............ ........................ ..... .
0
Flå ....... _............ ........... .................... ............. ............. ....
650
Folldal ..... ......... ................. ..................... _.. _.. ................ .
650
Folldal ················
····································-··-·
··················
85
Fosnes _,, ............ ....... ..... ............................................... .
1.000
Frogn ··-·········-··
·············
································-···············
200
Fyresdal ..................... .... ... ............................................ .
0
Gausdal ·-··········
·····························
··················-···
··········
270
Gjerstad ......................... .................. ...... ....................... .
260
Grong ·················
····-···········
·············--····························
1.800
·······-···········-····
·············
Grue ·······················--······-·········
2.400
···-··---···············
···-········
Hamar ·················--·-----·············200
Hjartdal ............................................... ........................ ..
400
Hobøl ........ ................ _... ...... ....................... .................. .
270
Hof ·····················
··································-····
-······-·······
····
500
Hol ............. ........ .. ............. -.... .... .. .. .............................. .
0
Hole························-····
····················-·······
···-·················
260
Holtålen ........... ......... -............... ....................... ........... ..
0
H øylandet ............................................ ............ ............ .
0
Kongsvinger ..................................................... ............ .
240
Krødsherad ................ ............................................. ...... .
500
Lesja ... .... ....-............................ ............ .......... ......... -... ...
1.800
Lier ................. .......... .. ................. .... ......................... ... .
2.000
Lillehammer ·················································--····
···········
1.000
·····························
Løten ···········
········-- ··-························
400
Malvik ............. ...... ·-·····............................... .... ... .......... .
0
Melhus ............... ........... ......................... .... .. ................ .
0
Meråker ············-·······-·······································
·············
1.200
Modum ........ .. ........... -......... -.......................... .............. .
130
Namsskogan ··························
·-··················-·····
··········-···
200
Namsskogan ·····-················································---········-

0

0
0

750
1.000
400
350
300
1.000
37_000
1.000
350

0

200
125
650

0
0

1.000
200
700
270

0

1.800
2.400
200

0

270

0

200
260
400
1.500
240

0
0

2_000
1.000
400
500
300
1.200
0
0
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Nannestad ................ ..... .. ...... ... .. ... ......... .. ..... .. ...... ... .... .
Nes i Hallingdal ............. ... ... ........... ... .. ........ ... ... .. .. .. .... . .
Nissedal .... ... ..... .. .................................... .. ...... .. ............ .
Nord-Fron
Nord-Odal ····································································

780
400
250
3.000
1.500
····································································
300
11.000
Rakkestad
700
Rakkestad ······································································700
······································································
Rendalen
800
·······································································
Ringerike .... ............ ....... ... ... .. .. ...... ................ ... ... ...... ... .
1.350
Ringsaker ............... ..... ...... ........ ..... ............. ..... ............ .
5.000
0
150
92
Røyken ........... ............ ........ ... .. .......... ....... ............... .. ... .
1.400
Røyrvik ..... ........ ... .... ...................... .... ..... .. ....... ............ .
73
Røyrvik ....... ........... .. ...... ..... ..... .................. .................. .
80
Sel ... .. ........ ......... .. ..... ... .. .... .. .. ................. .. .... .......... .. ... .
400
Selbu .. .. .. .... ..... ........... .. ....... ........ ...... ....... .................... .
0
Sigdal ................ .. .. ....... .. .... .. ... .. ......... .. ...... ...... .. ..... .. .. .. .
0
Skjåk ........... ...... .... ...... ... ................... .... .... .. ......... ....... . .
0
Snillfjord .... ................ .. ...... .. ..... ... .. .......................... .... .
100
Stange .. ........................ .. ....... ... ... .. .... .... ............. .. ..... .... .
5.000
Søndre Land
500
··································································
Sør-Aurdal
0
···········
·························································
Sør-Fron
400
Tokke
275
············································································
Tolga ........ .. ............................... ....... .... ..................... ... .
300
Trysil ............. ... ....... ...... .... .. ................ ...... ......... ..... ..... .
1.000
0
1.500
2.700
J:~~i~·.-.-.-.-.-.-.-.- .- .·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.·.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.217
Vegårshei ........... ...... ... ....... .. ... .... .. ......... ........... .. ......... . .
200
Verran ... ... ..... .............. .. ..... ....... .......... .... ..... ........... ... .. .
0
Vestre Slidre
0
···············································
···················
Vinje ....... .. .................... ... .............. ....... .... .... ................ .
400
Vinje ..... .... ..... .. .................. ............... ........ .......... .......... .
200
Våler i Solør
·········································
·························· 1.380
1.310
~~~~i<l······················
································
··········
360
••• •• •••••••••••••••••••oo• • ••oo • OO•••••• oo• oo••0o• • 0o•o0••••••
Østre Toten ........................... .... ................. .................. .
1.000
Øystre Slidre ........ ....... ..................................... ... ... .... .. .
300
210
t:~t··············································································
1.000
·······························
··············································
Åmot
1.000
··········
·
·········
·
·······
·
···········································
·····
Åsnes
0
····················································
·················
········

g:1;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~;I~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

• ••••••••0,,,,.,,,,,,,,,0,,, , , , , , . , , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , •• • ,, ••• , • •

1
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106.552
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770
0
200
0
1.500
300
10.000
700
0

Note 2.
Andre off. tilskudd fordeler seg slik:
Direktoratet for Statens Skoger ... . ..... ... .. .. ... . . .. ..... ............. ...... . ............ .....
Skogbruksetaten Oppland ......... ... .. ......... ................ .. .... ........ ...... ... .. ........ .

~t~~t: t: ~:~:~ t~:: : : : : : : :::: : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : ::: ::: : : : : :

40.000
25.000

-----85 .000

811

1.350
5.000

365

150
0
1.370
70
0
300

815

400
300
0
5.000
0
350
350
280
300
500
500
2.000
5.400
212
185

Note 3.
Private driftstilskudd fordeler seg slik:
Mathiesen-Eidsvold Værk ...................................... ... ................. .. ......... .. ..
Norges Skogeierforbund ......... ..... ........ ........................... ... ......... .. ...... ..... .
Skogbrukets Arbeidsgiverforening ....... ...... .................... ..... ......... ........ .. ...
Skogbruksforeningen av 1950 ... ............... ... ............. .. ..... ...... ... .. ........... .... .
Østerdalen Sparebank .. .... ....... .... ... ...... .. ... ... ........ .... ..................... ........ ....

5.000
100.000
35.000
25 .000
5.000

-----170.000

Note 4.
Tilskudd publikasjoner fordeler seg slik:
Bøndernes Bank (årbok nr. 11) ..... ..................... ............. ............ ...... .. .......
Oppland Fylkeskommune (særpublikasjon nr. 7) ... ..... .. ....... ......... ..... .......

100.000
5.000

-----105.000

346

500
200
0
1.380
0
0
1.400
0

422

1.500
0

2.640
107.131

Note 5.
Tilskudd div. tiltak fordeler seg slik:
A. Mathiesen & Co. A/ S (film)........ ... .......................................................
Kirke- og undervisningsdep. (brannsikring)............ .. ...... ....... .................. ..
Landbrukets utb. fond (Skog/vilt) .. ......................... ........ ......... ..... ............
Landbruksdepartementet (Skog/vilt) ....................... ..... ...... ... .......... ..........
NAVF (reisetilskudd) .............. .. ....... ... .... ... .......... ... ... ... ..... ...... ... ........ .....
Skogbruksforeningen av 1950 (Skog/vilt)................... ... ..................... ... .. ...
Uni Norges Brannkasse (personsøker) ....... ........... .... .... ..... ....... ..... ............
Viltkonsulenten i Østfold (Skog/vilt).............. ....... ...... ........... ... ........... .....

3,172
150.000
30.000
80.000
4.460
10.000
5.000
16.800

-----299.432
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Note 6.

Note 11.

Fondsmidler overført driften:

Anne og Iver Eides fond renteberegnes med 7,5% i.h.h.t. styrevedtak (sak 2/ 1980).

Fra «Spesielle formål » (Einerfilmen) .................. .......... ........................ ..... .

25.000

Note 12.
Note 7.

Avsetninger til spesielle formål (avsetningsår i parentes):

Nyanlegg driftsbygninger:

Utstillingen «Skog/vilt» .................... .. .. .................... .....
74.000
Videre utbygging ....................................... ....................
300.000
Utstillingen «Hva skogen gir» ........................................
2.000
Tjærebrenningsfilm ........ .............................. ..................
30.000
Elgmonumentet ................ ................................ .............
13.650
Videre utbygging og vedlikehold Sørlistøa .. ................ ....
25 .929
Brannsikring .. ........ .. .... ... ........ .................. ..... ................ _ _ _ _
15_0_.o_o_o

Restfinansiering magasinhall .. ......................... ......................................... .
Lagerhall ...... ......... ....... ................................................. ............... ....... ..... .
Sørlistøa

····································································································

485 .646
230.951
75.571
792.168

(1982 og 1986)
(1982)
(1982)
(1984)
(1984)
(1986)
(1986)

595.579

Note 8.

Note 13.

Nyanlegg maskiner/ utstyr:
Bord foredragssal ..... ................... .. ... ... .................. .. ............................ ..... .
EDB
Snekk~~~~~ki~·························
··················
··········
···································...

····································································
······················

Støvsuger ............. .......................................................... ........ ..... ........ ..... .

7.920
45.463
80.044
13.920
147.347

Tilført kapital:
Nedbetalt pantegjeld ......................................................
76.645,00
Ny lagerhall (utendørsanlegget) ...... ........ .......................
230.951,70
Sørlistøa .. .. .. ..................................... ...... .......................
75.571,00
Magasinhall ....................... .. .. ............. ......... .................. ___4_8_5_.6_4_7_,o_o
868.814,70

Note 9.
Tilskudd spesielle investeringer:
Skogbruksetaten i Åmot (Sørlistøa) .......................................................... .

80.000

Note _
1q.
Avsatt til spesielle form ål:
Tilskudd KVD brannsikring ..................................... ... ..
Tilskudd til utstillingen «Skog/vilt» .. .. .................. ........ ..
Rest vedlikeholdsbudsjettet Sørlistøa ...... .. ........ .. .......... .

150.000
24.000
21.500

------

Avsatt ubrukt del av inv.tilskudd Sørlistøa .................. .. .

195.000
4.429
199.929
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