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Skogbruk, jakt og fiske
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Magne Midttun
Wilhelm Matheson
Ivar Aavatsmark

1. MUSEETS ORGANER OG
ADMINISTRASJON
1.1 Representantskapet
Museets representantskap har fø lgende innvalgte medlemmer:
Fylkesmannen i Hedmark
Ordføreren i Elverum
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets
representantskap:
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap
Det norske Skogselskap
Direktoratet for naturforvaltning
Fellesforbundet/Seksjon Skog og Land
Jenter i skogbruket
Norges forskningsråd avdeling NLVF
Norges Landbrukshøgskole - Institutt for skogfag
Norsk Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norsk institutt for skogforskning
Norsk Skogbruksforening
Norske Tømmermålingssjefers Forening
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Skogavdelingen i Landbruksdepartementet
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsråd
Statskog
Trelastindustriens Sentralforbund
Verdens naturfond
Representantskapsmøtet ble holdt 18. juni i auditoriet. Under valget
ble Erich Mathiesen med vararepresentant Ragnar M. Næss gjenvalgt
for perioden 1993-96 og tilsvarende ble Torstein Lund med vararepresentant Karl Baadsvik gjenvalgt for nye tre år. Som de ansattes representant var Kjell Magne Kaveldiget valgt inn i styret med Kari Q. Andersen som vararepresentant for perioden 1993-96. Dieter Oswald ble gjenvalgt som styreformann og Truls Gram som nestformann.
1.2 Styret
Styrets sammensetning:
(Tallene i parentes angir det år vedkommende er på valg):
Styremedlemmer
Personlige varamedlemmer
Dieter Oswald (formann) (1995)
Torkel Wetterhus (1995)
Truls Gram (varaformann) (1994)
Torleif Omtveit (1994)
Tertit Hørstad (1994)
Helge Holtmon (1994)
Erich Mathiesen (1996)
Ragnar M. Næss (1996)
Ole Roen (1995)
Terje Sjøvaag (1995)
Torstein Lund (1996)
Karl Baadsvik (1996)
Erik Munthe-Kaas (1994)
Carl Fr. Lindeman (1994)
Øystein Østgaard (1994)
Anne Berit Pettersen (1994)
Kjell Magne Kaveldiget
(ansattes repr.) (1996)
Kari Q. Andersen (1996)
Styrets formann ................................... Dieter Oswald
Styrets varaformann ........................... Truls Gram
Arbeidsutvalg ...................................... Dieter Oswald
Truls Gram
Ole Roen
Tore Fossum
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Representantskapets ordfører............ skogdirektør Oluf Aalde
Representantskapets varaordfører..... direktør Peter Johan Schei
Kontrollkomite .................... .. ............. Knut Torp (1994)
Berit Sannes (1995)
Einar Gjems (1996)
Valgkomite .... ... .. .. .................... .. .......... Per Søilen (1994)
Ivar Tronstad (1995)
Vesle Mari Pran (1996)
Revisor.......................................... ..... .. Statsaut. rev. Per Galaasen
Det er holdt 5 styremøter og 5 møter i arbeidsutvalget. Innvielsen av
museets tredje utbygging har vært en av de viktigste sakene, og videre
har ansettelse av ny direktør vært behandlet i alle møter.
1.3 Personale
Museumsdirektør
Utstillingsleder
Amanuensis/ akvarieleder
Amanuensis
Amanuensis
Bibliotekleder
Museumstekniker
Kontorsjef
Museumspedagog
Sekretær
Sekretær
Førstefullmektig
Forvalter
Vaktmester
Fotograf
Museumsingeniør
Akvarierøkter (vikar)
Akvarierøkter
Fagarbeider
Hjelpearbeider (1/2 stilling)
Hjelpearbeider
Hjelpearbeider
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Tore Fossum
Tore-B ørge Gjerstad
Christian Andersen
Øivind Vestheim
Magne Rugsveen
Rigmor Bye (fra 1.9.1993)
Bjørn E. Skaug
Harald Haug
Ingvar Haugen
Kari Qvenild Andersen
Tove Glorvigen
Kari Tyseng
H åkon Sæle
Odd L. Jensen (1 /2 stilling)
Ole-Th. Ljøstad
Trond Nystuen
Eskild Midtlie (til 1.6.)
Arve Vikør (fra 1.6.)
Kjell Magne Kaveldiget
Tor-Johnny Støkket
OveJ. Østby
Arne Halvorsen

Resepsjonsbetjent (deltid)
Renholdsleder
Renholdsbetjent
Renholdsbetjent
Vitenskapelig assistent

Gerd Stensvehagen
Solveig Ernstsen
Åse T. Fløien
Aud Furulund
Ubesatt 1993

Kongens gull til Tore Fossum
Den 18.3. fikk Fossum overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull for fortjenstfull innsats ved oppbygging av Norsk Skogbruksmuseum, Skogbruk, jakt og fiske som landsomfattende institusjon gjennom 32 år.

Fylkesmann Odvar No rdli taler ved overrekkelsen av H .M. Kongens gull til Tore Fossum . Fra
v enstre: Dieter Osw ald, Wilhelm Matheson, Ole R oen, Tore Fossum, Erich Mathiesen, Magne R ugsv een, Tore-Børge Gjerstad og Ivar Aavatsmark. Foto: 0. T.L.

Gullmedaljen ble p å vegne av Hans Majestet Kongen overrakt av fylkesmann Odvar Nordli. Overrekkelsen fant sted i museumshallen i
nærvær av representanter for fylke, kommune, museets styre, Land5

bruksdepartementet, Norskog, Norges Skogeierforbund og museets
ansatte.
Foruten tale av fylkesmannen ble det holdt taler av sty reformann Dieter Oswald, ordfører Olav Sæter, byråsjef Henrik Valeur på vegne av
Landbruksdepartementet, sekretær Kari Q. Andersen fra de ansatte,
direktør Egil Molteberg fra Norges Skogeierforbund og direktør Ivar
Aavatsmark, tidligere styreformann. Erich Mathiesen gratulerte og
overrakte reisestipend fra Norsk Skogbruksforening.
Fossum takket for utmerkelsen og uttrykte glede over å ha fått lede
Norsk Skogbruksmuseums oppbygging og drift til å bli ett av de store
og viktige museer i Norge. Arrangementet ble avsluttet med middag i
Restaurant Forstmann.

Direktørstillingen og ny sjefkonservatorstilling
Fossum fylte 67 år 1.3 ., og hadde meddelt styret at han ønsket å slutte
som museumsdirektør 31.12.93.
Stillingen som ny museumsdirektør ble avertert med søknadsfrist 1.3.
Det meldte seg seks søkere. Styret ønsket større bredde, og stillingen
ble avertert på nytt med søknadsfrist 10.5. Det meldte seg ytterligere 3
søkere. Av de samlede ni søkere var tre inne til intervju, men ingen ble
innstilt til stillingen.
I styremøte 9.11. ble det besluttet at ingen av de ni søkerne skulle tilbys stillingen som direktør. Styret besluttet å bygge opp en ny lederstruktur med en sjefkonservator som leder for den vitenskapelige sektor, og at det for direktørstillingen skal legges sterk vekt på økonomisk/ administrativ kompetanse og ledererfaring.
Den nye stillingen som sjefkonservator ble besluttet utlyst internt
blant museets vitenskapelige personale med søknadsfrist 26.11.
Direktørstillingen ble besluttet avertert på ny tt med ny annonsetekst
og med søknadsfrist 20.12.
Det meldte seg to søkere til sjefkonservatorstillingen, og 13 søkere til
direktørstillingen.
Begge stillingene er besatt. Sjefkonservatoren tiltrer 1.3.94 og direktøren 1.6. 94. Fossum fortsetter i direktørstillingen inntil ny direktør er
på plass .
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Rigmor Bye tiltrådt e som bibliotekar 1. september. Foto: 0 . T.L.

J

Bibliotekarstillingen
Stillingen som bibliotekar ble utlyst i januar, og det meldte seg 14 søkere. Det ble innstilt en søker, som etter betenkning fant å måtte si nei til
stillingen. Det ble besluttet å heve stillingen til bibliotekleder og avertere stillingen på nytt.
Etter ny utlysning 10.5. meldte det seg 10 søkere til, slik at det samlet var 24 søkere. Etter en ny intervjurunde med 6 av de nye søkerne
ble Rigmor Bye innstilt av administrasjonen i stillingen som bibliotekleder. I møte i arbeidsutvalget 8.8. ble hun ansatt i stillingen som bibliotekleder med tiltredelse 1.9.
Rigmor Bye har eksamen fra Statens Bibliotek- og informasjonshøgskole og allsidig praksis fra mange bibliotek. Museets bibliotek har etter
hvert fått et stort omfang. Det er en viktig avdeling ved museet som
endelig har fått faglig ledelse.
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Ansettelse av vaktmester og driftsbetjent
Da Odd Jensen av helsemessige grunner ikke lenger kan inneha stillingen som vaktmester, ble det i styremøte 9 .11. ved interne opprykk
gjort følgende ansettelser: Kjell Magne Kaveldiget ble ansatt som vaktmester etter Odd Jensen med funksjon fra 1.1.1994, og Arne Oddvar
Halvorsen ble ansatt i fast stilling som driftsbetjent etter Kjell Magne
Kaveldiget med funksjon fra 1.1.1994.
Jan Ivar Martinsen har vært engasjert gjennom hele året i arbeidet med
å bygge opp den nye økologiavdelingen, multimediarommet Vindens
Verden og det tredimensjonale lysbildeprogrammet om Norges nasjonalparker.
Følgende har vært sivilarbeidere ved museet i 1993: Terje Finn sen, Sjur
Kippersund, Jon Olav Nybakken, Geir Bjørlo, Ole Åsheim, Jan Roger
Sletta, Kai Amundsen og Dan Michelsen.
May L. Eggen har hatt et engasjement hele året. Åsmund J. Sletten
har vært hospitant til 1.7. og engasjert resten av året. Følgende har vært
temporæransatt: Gerd Berit Halvorsen, Eskild Midtlie, Morten Andersen, Steinar Andersen, Marit Austeng, Bjørn Barstad, Grethe Bergebakken, Lena Berger, Thomas Baardseng, Jardar Eggen, Runa Eggen,
Jan Henrik Elle, Fredrik Glorvigen, Merete Glorvigen, Lisbeth Grambo, Solvår Gully, Inger Lise Hammer, Tore Haug, Bente Huse, Stephanie Mane, Bjørn Rud berg, Linda Røset, Mette Skogbakken, Randi Sletnes, Inger Helene Smedstad, Gjertrud Stenbrenden, Trine Lise Svenkerud, Marion Olsen, Gro Hege Vasaasen, Kjetil Halvorsen, Espen Jensen, Odd Erik Martinsen.

Personaltur
Den 16.9. hadde museet personaltur til Lillehammer. På Maihaugen ble
vi tatt imot av museets nye direktør, Olav Aaraas, og ble vist Maihaugsalen og den nye Norges-utstillingen "Langsomt ble landet vårt eget".
Det ble også tid til noe vandring på egen hånd, bl.a. i utstillingen "Røtter". Etter lunsj på Lundegården Brasserie og Bar ble det en presentasjon av OL-anleggene, med stopp bl.a. ved H åkons hall og Lysgårdsbakken. Et besøk ved Lillehammer OLs infosenter var også lagt inn,
samt en byvandring på egen hånd.
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2. VEDLIKEHOLD OG UTBYGGING

2.1 Uteareal og friluftsamlinger
Det var en vanskelig vinter for nyplantingene av busker og stauder i det
nye parkanlegget. En del roser med flere arter hadde gått ut, og det var

Elverum ornitologiske fo rening har
i f lere år registrert fug lene på Prestøya og fore tatt ringmerk ing. H er
undersøker f ormannen i fo reningen
Trond Vo ldmo en kvinandh olk.
Foto:O.T.L.

nødvendig med suppleringer. Flere nyplantinger er også foretatt. Det
er lagt plast med torv over i alle plantinger for å hindre ugrasvekst, men
det løpende vedlikehold og stell av parkanlegget er likevel blitt en stor
oppgave. Vanning av rabatter og plener samt klipping krever også stor
arbeidsinnsats. Parkanlegget har vært velholdt, og det er gitt positiv
respons fra de besøkende.
9

Alle skilter i friluftsamlingene og i arboretet er pusset opp.
Det er satt opp skigard langs gang- og sykkelveien helt opp til museets grense mot nord. Dette er en strekning på 280 m, og med dette er
museets areal inngjerdet.
I forbindelse med de nye fiskedammene på Prestøya er skogen rundt
tynnet og ryddet. Det har vært tilsvarende rydding langs Kjærlighetsstien.
Stikketaket på skogvokterboligen er lagt om med tre lag stikker impregnert med fargeløs antiparasitt.

Spil/flåten ble sjøsatt 6. juni. Fra venstre: Magne Ne rgård som har bygget flåten og
Knut Stener. Foto: 0 . T. L.

O mlegging av stikketaket på skogvok terboligen. Fra venstre: O ve f arne Østby (nede), Steinar Skjæret, Jan Erik Teppen og H åkon Sæle.

Magne Nergård fra Osen har laget spillflåte som ble sjøsatt 12.6. og
forankret i lensesteinen rett ut for Restaurant Forstmann. På grunn av
høy vannstand ble ikke bryggeanlegget med båtplass gjort ferdig, og
dermed har spillflåten ikke vært i bruk som fiskeplass m.m. Spillflåten
ble tatt på land i oktober for vinteropplag. Spillflåten er en del av vassdragsparken som er under utbygging.

2.2 Innendørs
Et mål for nyetableringer innendørs har vært å få alle de nye brukerrommene funksjonelle.
10

Innredning av garderoben med hyller og speil er gjennomført, og rommet foran garderoben har fått bord og benker med dimensjoner tilpasset fjerdeklassinger. Det er plass til to klasser i dette rommet. Det er
særlig beregnet på spising og orienteringer i forbindelse med klassebesøk.
I andre delen av rommet er det kommet på plass en vakker sittegruppe. Det er montert lampetter på veggene og malerier av Reidar Fritzvold. Gardiner og grønne planter er med på å sette et vakkert preg på
garderobeenheten.
I det nye gjenstandsmagasinet har håndverkerne laget hyller og stativer for ski. Det er også anskaffet et kompaktosystem og jernhyller, og
innflyttingen av gjenstander er påbegynt.

2.3 Arboretet
Etter en mild vinter og normal vår fikk vi regnsommer for første gang
siden 1987. Tilstrekkelig fuktighet i den korte vekstsesongen gir utslag
i økt tilvekst for våre skogstrær. Flere år p å rad har vi hatt rik blomstring og konglesetting på flere bestand, bl.a. edelgraner, granarter, lerk
og douglas. På grunn av nedbør og lite sol i den perioden hvor årets
skudd modnes og neste ås knopper ansettes, kan vi forutsi en noe mer
beskjeden blomstring i 1994.
11

-I det viktige innvielsesåret 1993 har andre arbeidsoppgaver blitt prioritert framfor arboretet. Det er både vedlikehold og nyetableringer
som er blitt utsatt, og må tas opp igjen i 1994.
Noen tragiske hendelser skal nevnes. I juni måned ble to furubestand
(P. mugo og P. peuce) utsatt for hærverk. Toppskuddene ble slått av.
Dette var bestand som ble etablert i 1987 og som var inne i en viktig
strekningsfase. Videre ble to asketrær og tre lønnetrær hogget ned. Disse tilhørte vår edelløvskog som nå rager 3-4 meter høye. Vi hadde et
eksemplar av europeisk edelgran (A. alba) med "skruevekst". Denne
ble nedkjørt under snørydding. Dette eksemplaret var å betrakte som
uerstattelig.
2.4 Sørlistøa - Osensjøsamlingene
Personale engasjert for sommersesongen:
Arnstein Norsted, oppsynsmann, omviser, VB-fører, reservemaskinist
Knut Stener, styrmann
Magne Nergård, reservestyrmann
Nikolai Myrene, maskinist
Berit Fossum Nysæther, vertinne
Kristine Solberg, servering
Geir Solberg, reserveomviser
Jostein K. Nysæther, bestyrer, omviser
Museet hadde i 1993 1174 besøkende (976 voksne og 198 barn). Besøkstallet var betydelig mindre enn i 1992. Årsaken til dette antas å være
værforholdene i sesongen. Hele juni var preget av surt vær med mye
nordavind, og sjøen gikk med hvittoppete bølger nesten hver dag.
MS Trysil-Knut ble satt på vannet den 1. juni - etter en grundig motoroverhaling (sliping av ventiler, kontroll av diverse lagre m.m.). Propellakselen ble også tatt ut og kontrollert, og hylsepakningene skiftet.
Det nedre lageret på roret ble også skiftet, og selve skroget fikk et utvendig strøk maling. Det var de to maskinistene Myrene og Norsted som
tok seg av motoroverhalingen, ledet av maskinmester ved Hedmark sentralsykehus i Elverum, Reidar Bakken.
Ingeniørene Einar Andersen og Olaf Fredagsvik fra skipskontrollen
i Oslo var til stede og godkjente de foretatte utbedringene i maskinrommet. De deltok også p å en kort prøvetur etter sjøsettingen.
12

MS Trysil-Knut gikk til sammen 26 turer på sjøen denne sesongen, og
fraktet i alt 125 barn og 174 voksne. De fleste turene var korte rundturer på sjøen, men det ble også foretatt noen lengre turer med ilandstigning underveis. Spesielt kan nevnes en "prøvetur" til garden Fuglesand
på østsiden av sjøen. I den gamle østerdalsstua på Fuglesand (fra slutten av 1700-tallet) ble gjestene servert tradisjonsmiddag og gitt orientering om gardens historie. Det var vertskapet på garden som ga informasjon og underholdt gjestene.
Fossum har de siste årene arbeidet med en utredning om tverrelvfløtingen i Osensjøområdet. Den kom som artikkel i Skogbruksmuseets
årbok nr. 13 (1990-1992). Et resultat av de fløtingshistoriske undersøkelsene var at Fossum fikk i stand kjøp av en 12-manns fløterbrakke fra
området nord for Ulvsjøene i Trysil, den såkalte Flybrakka. Torfinn
Thorvaldsen og Karl Fjell, begge fra Nordre Osen, tok på seg arbeidet
med åta ned brakka og sette den opp igjen på fløtingsmuseet. Da sommersesongen 1993 var over, sto brakka ferdig og kunne ta i mot museets personale og andre støttespillere med ektefeller, samt Fossum, til en
hyggelig avslutningsfest og innvielse av Flybrakka.
Berit og Jostein Nysæther har nok en sesong vært et engasjert vertskap for Fløtingsmuseet på Sørlistøa.

Osenfisket
Tradisjonen tro tar Osenfisket etter lagesild og sik til i siste uke av juli.
I år ble det fisket 4 døgn med i alt 45 garnnetter. Vi bruker 4 og 6 meter
dype flytegarn med 34 mm maskevidde.
Med base på Sørlistøa fiskes det hovedsakelig på en større grunne
midt i sjøen nord-øst for Sørlistøa, og på "Kråka", en grunne inn mot
Valmen. Ustabilt vær under fisket ga ujevne fangster. Siste natt ble det
gjort forsøk med å senke en garnlenke ca. 2 m i forhold til overflaten.
Dette ga, under de rådende værforhold, betydelig større fangster enn
de andre garnlenkene. En annen viktig fordel med dette er at garnene
står bedre i sjøen og er mindre utsatt for avdrift som følge av overflatestrømmer og vind.
Lagesilda er av jevn størrelse, ca. 200-250 g, som indikerer at vi fisker
hovedsakelig på en årsklasse. Siken varierer mellom 150 og 450 g.
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Fangster:

lagesild
sik
ørret

ca. 650 stk
ca. 300 stk
28 stk

Osenfiskere er Arve Vikør og Bjørn E. Skaug med hjelp av Robert Hult.

2.5 Tredje utbygging
Bygningsmessige og andre arbeider
Uttegning og produksjon av møbler og belysning i garderobe og grupperom i foajeens underetasje ble fullført. Garderober, stoler, bord og
vegglamper ble designet, og museets egne håndverkere utførte arbeidet.
Resultatet er blitt bra både estetisk og økonomisk.
Gjerstad har utarbeidet planer og ledet de bygningsmessige arbeider
i forbindelse med bygging av laboratorium i tilknytning til akvariet.
I mai ble det holdt ettårsbefaring p å 3. utbygging, trinn II. Involverte konsulenter og entreprenører deltok sammen med museets forvalter,
vaktmester og byggeleder. Bortsett fra en kloakkstasjon som fungerer
dårlig ved store belastninger (f.eks. jakt- og fiskedagene), ble det kun
funnet bagatellmessige feil på bygget. Disse ble utbedret av de respektive entreprenører.
Forøvrig er det oppgaver som må løses i forbindelse med brannforebyggende tiltak og elektriske installasjoner. Dette arbeidet går fortløpende i samarbeid med henholdsvis brann- og elektrisitetsvesenet.
Som et spesielt tiltak kan nevnes et stort planleggingsarbeid i forbindelse med Dronning Sonjas besøk den 17.6. Sikkerhetsopplegget var
omfattende, og det måtte tegnes planer både utom- og innomhus som
ble sendt både til slottet og politiet for godkjenning.

Nye utstillinger
Den nye permanente knivutstillingen som ble åpnet i fjor, har fått installert nye lydkulisser. Det ble gjort CD-opptak i Svimbil-smia av smiing
med amboltslag og sliping på slipstein, og det var Arne Halvorsen som
opptrådte som smed. Lydene slås p å ved hjelp av sensorer som registrerer bevegelse i knivutstillingen når publikum nærmer seg henholdsvis smimonteren og slipsteinsmontasjen. Lydkulisser tilfører utstillingene mer variasjon, og intensjonen er at publikum gjennom bilder,
tekst og lyd skal få et variert inntrykk av smiing og knivmaking.
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I den nye knivutstillingen har det vært et par utstillinger siste år som
har vist to privateide knivsamlinger. Her har det vært presentert enkelte meget sjeldne kniver som folk flest aldri får se, men takket være knivsamlernes velvillighet har også museets publikum fått ta del i samlernes
innerste hemmeligheter. Så langt plassen tillater, vil museet også i tiden
fremover vise flere private knivsamlinger.
Arbeidet med å etablere en ny skogbruksutstilling i museets første
etasje ble videreført i år. Det har vært et mål å holde utstillingene åpne
i denne endringsfasen, slik at publikum kunne følge med på hva som
ble gjort samtidig som det skapte forventninger til de nye utstillingene.
Utstillingen måtte etableres på relativt kort tid, noe som resulterte i en
midlertidig skogbruksutstilling som skal være basis for den permanente montasjen.
Utstillingen bærer overskriften" Gjennom skogen til fabrikken". Her
følger vi stokken fra den blir felt og transportert frem til sagbruket og

Fra monteringen av de nye skogbruksutstillingene. Fra venstre Arne H alvorsen, interiørarkitektene Leif Lindb erg og Hilde Mortvedt. Foto: 0 . T.L.

15

fabrikken til videre bearbeidelse til trelast og papir. Det økte bygningsarealet har gitt mer rom for formidling av andre sider av skogbruket enn det som ble presentert tidligere, som f.eks. skogsarbeiderhjemmet, andre skogshusvær, skogplanting og brannvern, faglig organisering av skogsarbeiderne, treforedling, papirproduksjon og treslagenes kulturhistorie. En del av disse emnene er hittil blitt bredere presentert enn andre, men i tiden fremover vil også de temaene bli mer
utdypet.
I den midlertidige utstillingen er det brukt tekstilheng i forskjellige
farger fra taket. Det er søkt å benytte farger som gjenspeiler de fire årstidene, og sette dette i forhold til årsrytmen i skogbruket. En del lyrikk
og oversiktstekster er trykt på tekstilene, mens tekstene til gjenstandene er plassert på utstillingspallene. Det er interiørarkitektene Hilde
Mortvedt og Leif Lindberg, Oslo som har hatt ansvar for design og planlegging av skogbruksutstillingene. Vestheim har vært ansvarlig for det
faglige innholdet, mens Rugsveen har hatt ansvaret for prosjektet "Nye
utstillinger" som omfatter også andre utstillinger i museet.
Fremover i tid vil den gamle jakt- og fangstutstillingen utvides og forandres. Dette skjer som følge av utbyggingen som gir plass til en bredere presentasjon av vår jakt- og fangsthistorie, og fordi de gamle utstillingene som ble etablert fra 1972 må vedlikeholdes og fornyes p.g.a. slitasje. Dessuten har ny kunnskap kommet til. I 1992 og 1993 har struktur og fremdrift for den nye avdelingen blitt diskutert og planlagt. Vik ør,
Sletten og Skaug med Rugsveen som koordinerende leder for nye utstillinger, har arbeidet med dette.
Når museet nå står overfor store forandringer av alle utstillingene, har
det vært viktig åla utstillingene få et enhetlig visuelt preg. Det er nødvendig å finne riktige og gjennomtenkte løsninger av bokstavtyper, tekster, farger, anvisningsskilter, mønstre, logoer og vignetter for hele
museet. Dette arbeidet er bare såvidt påbegynt, og det er grafisk designer Åsmund Sand, Oslo som har vært engasjert i denne planleggingen.

Ny elgutstilling.
I 1993 har flere elementer i den nye utstillingen kommet på plass. Det
store og vidtfavnende forskningsprosjektet Elg - skog - samfunn ble
avsluttet i 1991, og i 1993 forelå sluttrapporten. Denne danner grunnlaget for en egen utstilling om elgens økologi. Temaer som tas opp er
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elgens bruk av skogtyper, beitevaner og elgens vandringer. Det er laget
en ny gjenstandsmonter for presentasjon av forskjellige redskaper, klær
og gjenstander laget av gevir, bein og skinn av elg. Det velkjente stålosmiljøet som dannet rammen om den gamle elgutstillingen er flyttet
og gitt nye farger og en kulisse av grove trestammer. Svevollen, en 6500
år gammel vinterboplass for elgjegere i Heradsbygd, Elverum er presentert med bilder og tekst. I våre helleristninger er det mange elgfigurer. Vi har valgt ut tre figurer som hver representerer en landsdel og en
tidsepoke. Disse er risset (sandblåst) på en helle av Fåvangskifer, av
Hamar Sten og Skiferindustri.

Økologiavdelingen.
Denne er i sin oppbyggingsfase, da bare 6 av 12 avanserte montere er
bygget. Av disse var 2 operative for publikum ved utgangen av året.
De 12 nevnte montere vil ta for seg barskogen under skiftende årstider. Helikopteret som gjør en sving over skoglandskapet er populært.
Her får vi vite hvordan skogen skal behandles dersom en ønsker å beholde en rik flora og fauna. Publikum står med hodetelefoner og overhører en livlig samtale mellom de som er inne i helikopteret - 10-åringen
Martin og pappan hans.
Tilsvarende vil også de andre montrene behandle fagstoff på en attraktiv måte. Det skjer noe i hver monter, og alt bygger på pedagogiske
prinsipp. Etter hvert skal økologiavdelingen også ta for seg andre naturtyper. Jan Ivar Martinsen er ansvarlig for økologiavdelingen, mens Jensen står for en del av modelleringsarbeidet.
Vindens Verden er en del av økologiavdelingen, et opplevelsesauditorium som ble åpnet 17.6. i Dronning Sonjas nærvær. På 3 store skjermer får publikum oppleve et 3-dimensjonalt billedspill. Vi er på besøk
i noen av Norges nasjonalparker. 14 høy-teknologiske diasfremvisere
utstyrt med polarisasjonsfiltre foran vid vinklede linser senderut en kontinuerlig strøm av billedinntrykk. Lyden kommer fra en støyfri DATspiller, og finner veien gjennom en surroundenhet før den når frem til
de 5 høyttalerne som er fordelt rundt i auditoriet.
Publikumsrommet har 67 seter. Martinsen har hatt hovedansvar for
utformingen av rommet, mens Gjerstad har bidratt med råd, ideer og
tekniske tegninger. Husets håndverekere samt endel innleid hjelp har
sveiset, snekret og malt. Gjermund Skjæraasen fra Hamar har vært enga17

sjert og har utført mange mekaniske oppgaver. AV-firmaet Foto Phono A/S fra Oslo har utført en stor del av installasjonene av lyd- og billedutstyr.
Gjennom billedspillet besøker publikum 8 av Norges nasjonalparker
på ryggen av en admiral-sommerfugl. De opplever svimlende stup,
underjordiske grotter og vide, naturskjønne panoramaer. Publikum får
utlevert 3D-briller som gir den spesielle dybdevirkningen. Martinsen
står bak manus og produksjon av billedspillet. Sommeren '92 foretok
han en 6 ukers reise til nasjonalparkene sammen med 3D-fotograf Jan
Gjessing, noe som resulterte i dette særegne billedmaterialet.
Billedspillet som ble vist fra 17.6. var en foreløpig kortversjon på 7 min.
Den endelige versjonen som skal være ferdig til OL '94 vil bli på ca. 18
min. Det vil også etter hvert være mulig å velge engelsk, tysk eller fransk
språkversjon ved hjelp av hodetelefoner som plugges inn i armlenene.

Statskogs utstilling
Det ble gjort avtale med Statskog om at de skulle få presentere seg selv
og sin virksomhet på et areal på 50 m 2 i museets andre etasje.
Statskog etablerte en gruppe som utarbeidet utstillingens faglige innhold. Layout og presentasjon gjennom bilder, tekster, miljøer m.m. ble
overlatt firmaet Expology A/S ved arkitekt Lobben.
Statskog forvalter 33% av landets skog- og utmarksareal, herunder en
vesentlig del av landets nasjonalparker. De har et betydelig tilbud når
det gjelder jakt, fiske, hytter og andre fritidstilbud. Viktige sider av
norsk utmarks- og skogbrukshistorie er knyttet til Statens skoger, og
Statskogs utstilling blir dermed en verdifull del av museets utstillingstilbud. Utstillingen er i sin helhet bekostet av Statskog selv, og statskogsjef Agnar Aas overrakte utstillingen som gave til museet under innvielsen av museets tredje byggetrinn 17.6.

Det var på det rene at montering av nye utstillinger ville måtte skje
over mange år, men museet ønsket å markere at en ny utbygging var
avsluttet, og at publikum hadde fått mange nye tilbud og ville stadig få
nye tilbud i årene fremover. Det ble derfor besluttet at markeringen
skulle skje 17. juni 1993. Innen dette tidspunkt ble det satt som mål å
ha utendørsanlegget klart med parkeringsplasser og parkanlegg, videre
resepsjonen med sittegrupper, et ferdig galleri med utstilling montert
og en fullt innredet museumsbutikk. Av utstillinger ble skogbruksutstillingene i første etasje gitt første prioritet, samt multimediarommet
Vindens Verden i andre etasje. Enkelte andre mindre utstillinger kom
også på plass.
I museets representantskapsmøte 18.6.92 ble det oppnevnt følgende
innvielseskomite:
Ivar Aavatsmark, formann i komiteen
Dieter Oswald, nyvalgt styreformann
Truls Gram
Tore Fossum
Wilhelm Matheson, sekretær

2.6 Innvielsen av tredje byggetrinn 17. juni

Museet har bak seg tre byggetrinn. Det første i 1971, det andre i 1979
og det tredje i 1993. Den tredje utbyggingen har tre faser, I museumsfløyen 1990-91, Il resepsjonsfløyen 1991-92 og Ill montering av utstillinger og innredning av bruksrom 1992-93. Gjennom den siste utbyggingen har museet fått en økning av golvarealet fra 5800 m 2 til 11800 m 2
som vil si en økning på 6000 m2, som er en fordobling.
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Formann i innvielseskomiteen Ivar Aavatsmark og sty refomann Dieter Oswald.
Foto: O. T.L.
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Det ble besluttet å forespørre Hennes Majestet Dronning Sonja om å
foreta innvielsen av museets nybygg. Det var stor glede da meldingen
fra Slottet kom om at Dronning Sonja sa ja til å foreta innvielsen og delta i de arrangementene som det var lagt opp til i forbindelse med innvielsen.
Innvielsesdagen den 17. juni ankom Hennes Majestet Dronning Sonja med følge kl. 12.55 og ble tatt imot av fungerende fylkesmann Ola
Skjølaas, ordfører Olav Sæter, styreformann Dieter Oswald og
museumsdirektør Tore Fossum. Dronningen fikk overrakt blomster av
6 år gamle Thale Rugsveen. Elevene fra Hagen og Sundsvoll skoler i
Elverum dannet flaggborg og Elverum Guttemusikk spilte ved Dronningens ankomst. Det var invitert 100 gjester fra myndigheter, museer
og de mange som står museet nær.
I museumshallen var følgende festprogram lagt opp:
Egil Hovland: Lamento. Roar Engelberg, panfløyte
Velkommen vi museumsdirektør Tore Fossum
Prolog v / rektor Ola Jonsmoen
N ybygget ble til v/tidl. styreformann Ivar Aavatsmark
Nybygget skal brukes vi styreformann Dieter Oswald
H.M. Dronning Sonja innvier nybygget
Edv. Grieg: Gavotte fra Holbergsuite
Roar Engelberg, panfløyte, Sigurd Ree, klaver
Takk til dronningen vistyreformann Dieter Oswald
Hilsningstaler
Panfløy te v/Roar Engelberg
Et museumseventy r. P.Chr. Asbjørnsen: Rolf Lie Holter
Etter innvielsesprogrammet var det omvisning for Dronningen ledet av
museumsdirektør Tore Fossum og amanuensis Magne Rugsveen.
Dronningen signerte først museets gjestebok som lå på Peter Christen Asbjørnsens skrivepult. Alle de øvrige gjestene skrev også sine navn
i gjesteboken. Deretter var det omvisning i det nye galleriet som for
anledningen viste bokårets utstilling "Bok og bilde", norsk bokillustrasjonskunst fra 1879 til i dag.
Det var så en kort gjennomgang av den nye museumsbutikken hvor
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Thale Rugsveen, 6 år, i bunad overrakte
blomster til Dronning Sonja.
Foto: R olf Arne Moen.

Rolf Lie Holter i P.Chr. Asbjørnsens
skikkelse fremførte til stor munterhet
tablået «Et museumseventyr».
Foto: 0. T.L.

Fra festmøtet i museumshallen. Foto: 0. TL.
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Kim Knøsen i elgs kinnsklær, produkter som omsettes i butikken, hilste på Dronningen og orienterte.
Rugsveen ledet omvisningen i de nye skogbruksutstillin gene og i knivutstillingen. Etter gjennomgang av jakt- og fangstutstillingene var det
fotos topp ved elgmonteren med elghund i los.
I multimediarommet Vindens Verden ble det tredimensjonale lys bildeprogrammet om Norges nasjonalparker vist.
I atriet i første etasje ble det servert champagne, og Dronningen fikk
hilse på Grethe og Svend Saabye og fikk en orientering om Saabyes
utstilling med tegninger til boka Lystfiskerliv.
Lunsjen i Restaurant Forstmann hadde følgende meny skrevet på never:

Stopp ved elglosen i jaktavdelingen. Fra
venstre Dronning Sonja, Tore Fossum,
Magne R ugsveen og Dieter 0swald.
Foto: 0. T. L.

I atriet hilste Dronningen på den danske
kunstneren Svend Saabye og fru Grethe i
Saabyes utstilling « Lystfiskerliv ».
Foto: 0. T.L.

---INNVIELSE AV

17. JUNI 1913

e.....,

I nærvær av H.M . Dronning Sonja

c:m...11

.

Cavlar lavaretua

Raket elkrogn/kNtong/,.,.INkranlJ.k
Elg • li Forstmann

Ytrefilet/broodto!Vakogwopp/minimafs

...

Vi1tuus/rogae1M1,gele

.

Skogsp8rfromage pj •speil•
Kaffe

VINER
Monmousseau Cuvff • Brut 1990

.

C6t1H du Rh6ne Vlllages
Arlel Ca!,ernet SaUVignon • hvit/rød
Farris

H.M. Dronning Sonja, Dieter 0swald og Tore
Fossum under omvisningen i kunstgalleriet hvor
bokårets utstilling «Bok og bilde» var montert.
Foto: 0 .T.L.
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Under lunsjen holdt underdirektør Margaretha Østern tale og hilste fra
Kulturdepartementet.
Dronningen avsluttet lunsjen med en inspirert og munter takk-formaten tale og sa at når museet om noen år skulle innvie nok et byggetrinn, vi lle lunsjen sikkert bli inntatt på en fl åte i Glomma.
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3. FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID

3.1 Forskning og utviklingsarbeid
Kvinner og skogbruk i historisk perspektiv
Samarbeidsgruppen mellom Jenter i Skogbruket QiS) og museet (ved
Vestheim) har arbeidet videre med faglig utvikling, organisering og
finansiering av dokumentasjons- og forskningsprosjektet "Kvinner i
norsk skogbruk i historisk perspektiv". Prosjektets hovedmål er å
dokumentere og synliggjøre kvinnenes rolle og innsats i norsk sko gbruk gjennom tidene frem til i dag.
26.4. ble det arrangert et dagsseminar på museet med 20 spesielt inviterte deltagere. Foruten å utvikle prosjektet rent faglig var målet med
seminaret å etablere nettverk og knytte til seg kontakter i ulike kunnskapsmiljøer. Seminaret ble finansiert med rentemidler fra skogbruksetaten i Hedmark og de fem kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Trysil,
Våler og Åmot.
Det er søkt om forskningsmidler til kvinneprosjektet fra Norges
forskningsråd under programmet Kultur- og tradisjonsformidlende
forskning.
Kulturelle endringsprosesser i nordiske skogsbygder
Vestheim har gjennom flere år hatt nær kontakt med flere forskere i de
nordiske land som har drevet med historisk arbeidslivsforskning i til knytning til skogbruk og skogindustri. Det har vært et ønske om å gjennomføre et nordisk fellesprosjekt som kunne ta for seg mer generelle
endringsprosesser i nordiske skogsbygder i vårt århundre.
Med utgangspunkt i dette skogbrukshistoriske miljøet har førsteamanuensis Ingar Kaldal ved Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, tatt initiativ til å organisere en gruppe historikere, etnologer og
folklorister fra Norge, Sverige, Finland og Danmark for å gjennomfø~
re et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturelle endringsprosesser 1
nordiske skogsbygder.
Vestheim er med i denne forskergruppen som hadde sitt første møte
i Trondheim 25. oktober. Et oppfølgingsseminar var planlagt holdt på
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Norsk Skogbruksmuseum i desember, men ble flyttet til etter nyttår.
Nordisk sam arbeidsnemnd for humanistisk forskning (NOS-H) har
gitt D KK 25.000.- til et forprosjekt, _og det vil o_gs å bli søkt NOS-Hom
midler til hovedprosjekt og delprosiekter for tidsrommet 1995-98.
I tillegg til å inneholde konkrete forskningsprosjekter skal dette fe!lesnordiske skogsby gdprosjektet også kunne fungere som et faglig
foru m fo r nordisk skogbrukshistorisk forskning. Tanken er også at det
skal kunne være en faglig og organisatorisk overbygning for andre prosjekter med faglig relevans til og med annen finansiering enn hovedprosjektet. Prosjektet om kvinner i norsk skogbruk kan bli et slikt tilknyt-ningsprosjekt.
D et nordiske skogsbygdprosjektet skal:
- ha en kulturhistorisk hovedvinkling og omfatte både materiell og
immateriell kultur. Menneskenes forhold til naturressursene vil stå
sentralt, og de fleste av Norsk Skogbruksmuseums arbeidsområder
vil bli gjenstand for forskning.
- være fellesnordisk også i den forstand at forskere skal ha et samnordisk p erspektiv og benytte relevant kildemateriale fra flere nordiske
land i sine undersøkelser.
- være fler- og tverrfaglig.
- legge vekt p å metode- og begrepsutvikling samt teoribygging.
For mu seet vil prosjektet bidra til å styrke samarbeidet med universiteter og høgskoler i Norge, videreutvikle det nordiske samarbeidet og
styrke den internasjonale orienteringen i museets forskningsarbeid.
D ette faller sammen med viktige m ålsettinger for det norske museumsnettverket som Norges forskningsråd har etablert for å stimulere og
høyne kvaliteten på forskningen ved norske museer.

3.2 Arkiv og feltarbeid
Treslag og ski
Fossum har gjennom hele året arbeidet med å dokumentere norsk skitradisjon fø r skisportens gjennombrudd. Oppgaven har særlig vært konsentrert om de forskj ellige norske treslag og deres egnethet til ski. Det
har pågått innsamling av ski fra hele landet, og det har etter hvert kommet inn et såp ass fyldig materiale at rammen omkring utstillingen "Treslag og ski " har kunnet trekkes opp og monteringen har kunnet begynne.
25

Utstillingsarealet er på 100 m2, og utstillingen vil vise oversikt over
forhistoriske ski. Av de 22 fossile skifunn er et av eik og 21 av furu.
Videre blir det egne montre som viser ski av furu, gran, bjørk, ask, eik,
lønn, selje og rogn. Kart, bilder og tekster viser hvor i Norge ski av de
respektive treslag har vært i bruk. Deres tekniske egenskaper blir også
dokumentert. Utstillingen gjøres levende gjennom en monter som viser
hijakt på bjørn hvor bjørnejegeren går på brede løssnøski som er brukt
av en bjørnejeger i 1850. Midt i rommet er en snarefangstmonter hvor
snarefangeren går på lange og brede bjørkeski fra Lesja. Skiene har vært
brukt av en som har drevet snarefangst av rype.
Fossum har det faglige ansvar for utstillingen, mens Jan Ivar Martinsen har stått for design og farger. Åsmund J. Sletten har deltatt ved montering av gjenstander og tekster og har vært en viktig drivkraft for å få
utstillingen ferdig.
Innsamlingen av ski vil få en langt større dimensjon enn hva som trengs
til utstillingen "Treslag og ski", og vil bli av betydning for de kommend e
utstillingene om treslagenes kulturhistorie. En annen viktig side ved
museets virksomhet, som skisamlingen vil dokumentere, er skibruk i
utmark og under jakt og fangst .
I løpet av høsten var Vestheim flere ganger på befaring på bedriften
Norsk Tresonit på Brandval i Kongsvinger kommune. Fabrikken kom
i drift i 1915 under navnet Norsk Trævarefabrik, og den eies og drives
i dag av Ole Hermann Johannesen. Museet har planlagt å foreta en
dokumentasjon av treullproduksjonen.
Vestheim var 13.-14.9. på befaring som konsulent av flere fløtingsanlegg i Vinstra og flere av sidevassdragene i forbindelse med møte om
planer for bevaring av Breisjø-dammen i nordenden av Breisjøen i SørFron kommune.
30.9. og 4.11. var Vestheim på møter med befaring i Gravberget i Våler
i forbindelse med arbeidet for å restaurere og bevare fløtingsdammen
for Halsjøen og miljøet omkring.
Rugsveen var på befaring i Nord-Odal 9.9. i forbindelse med funn av
vridde treknuter i Haugsåa. Det er utarbeidet et eget naturforvaltningsprosjekt Malungen-Bukkeneset der området skal gjøres mer tilgjengelig for publikum. Dette innebærer istandsetting og vedlikehold
av fløtningsdammer og andre kulturminner, tilrettelegging for sportsfiske, turløyper osv.
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3.3 Forelesninger og faglige foredrag
Følgende tema er foredratt av Christian Andersen siste år:
6.1. "Naturgrunnlaget for produksjon i ferskvann", Elverum videregende skole.
14.1. "D e N ordiske Jakt- og Fiskedager, - planlegging, markedsføring, avvikling og evaluering". Elverum næringsselskap - næringslivsseminar.
20.4. Samme tittel som over, invitert foredrag i Syssleback, Sverige,
arr. av N ord-Warmlands jakt- og fiskemuseum.
22.4. Samme tittel som over, på seminar i regi av Norsk Folkemuseum.
26.5. "N aturinfosenter, Glommasenter, forskningslab og vassdragspark - nye m ilj ørelaterte tilbud av avdelinger ved Norsk Skogbruksmuseum". "Fiskeoppdrett i Norge, - historisk og dagsaktuell". Hvam
videregående skole.
24.8."D e 31. Nordiske Jakt- og Fiskedager 1993". Mesterkokkene i
H edmark og Oppland.
3.9. "Etableringen av bl.a. Naturinfosenter, Glommasenter, forskningslab og vassdragspark sty rker Norsk Skogbruksmuseums miljøprofil". Regional samling for sorenskriverkontorene i Hedmark (NordØ sterdal, Sør-Ø sterdal, Nord-Hedmark, Solør, Odal og Vinger).
16.10. "Norsk Skogbruksmuseum - en introduksjon". NORADs
representant samt helseminister og statssekretær fra Botswana.
8.10. Samme tittel som 3.9. Delegasjon fra Østfold, prosjekt "Bygdeturisme langs Glomma".
15.-17.11. Temadager "Naturgrunnlaget og ressursene" for elever i
videregående skole: "Naturgrunnlaget for produksjon i ferskvann" .
20.11. "Formidling av natur- og miljøkunnskap gjennom akvarie?rift". Invitert foredrag på Symposiet "Det gror i norsk fiskebiologi"
1 D et N ors ke Vitenskapsakademi, Oslo, i forbindelse med prof. Hans
Nordengs 75-årsdag.
23. og 24.11. "N aturgrunnlaget for produksjon i ferskvann" og
"N aturinfo rmasjons-senter, Glommasenter, forskningslab og vassdragspark - nye miljørelaterte tilbud ved Norsk Skogbruksmuseum".
Elveru m lærerhøyskole - biologiseksjonen.
28.l l. "Norsk Skogbruksmuseum - en introduksjon. N ye besøks- og
opplevelses-tilbud". Representanter for Stena-line og 25 journalister
fra Jylland.
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10.12. "Norsk Skogbruksmuseum - nye avdelinger og tilbud styrker
museets miljøprofil". Kiwanisklubbene i Hamar og Elverum.
Vestheim har holdt følgende foredrag:
19 .3 .: "Glomma Fellesfløtingsforenings arkiver". Foredrag og omvisning i fløtingsarkivene på Fetlsund lensemuseum under fagdagen 19.
mars i forbindelse med årsmøtet i Landslaget for lokal- og privatarkiv.
12.10.: "Nordmenn og norske interesser i russisk skogbruk i vårt
århundre" . Landbrukshistorisk Forum, NLH-Ås.
2.12.: "Da vannet gikk med tømmer - Fløting i Elverumsområdet gjennom tidene" . Medlemsmøte i Elverum Historielag i auditoriet på Norsk
Skogbruksmuseum.
Rugsveen har holdt følgende foredrag:
1.9. "Norsk knivmaking - regionale særtrekk og nye former". Lysbildeforedrag i Volda arrangert av Volda Sogelag.
21.-22.10. "Utmarkas materielle kultur". Foredrag på NAVFs forskningskonferanse på Hønefoss . Konferansen hadde overskriften
"Agrarsamfunnets materielle kultur", og det er en del av programmet
"Museumsnettverk" som Rådet for humanistisk forskning har etablert.
Her tas det sikte på å knytte museums- og universitets-forskere tettere
sammen.
2.12. "Norsk Skogbruksmuseum - oppbygging, organisering og oppgaver". Foredrag i Hamar Rotary Klubb.

3.4 Publisering
Faglige artikler og bøker
Andersen, C. 1993: Spreading ecological knowledge. New interdisciplinary exhibitions at the Norwegian Forestry Museum. Journal of
the International Association of Zoo Educators No. 28, 1993.
(ISSN: 1040-5208)
Rugsveen, M . 1993: "Knivlaus mann er livlaus" i Kirvil Hauklid (red.):
Trollstål og kjerringspinn. Oslo 1993, s. 77-80.
Rugsveen, M. 1993: Knivgaver til Skogbruksmuseet.
Knivbladet 4/93 s. 28-29.
Rugsveen har levert stoff om jakt og fiske til "Hedmark - vegviser til
kultur og opplevelser" utgitt av Hedmark fylkeskommune.
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3.5 Film og video
Museet utvider stadig sitt videoarkiv i tråd med nye undervisnings opplegg og faglige tilbud, bl.a. har museet anskaffet "Den gamle skimakeren". Under den internasjonale fløtingsfestivalen i august fikk
museet i gave en video om fløting i elva Piave i Nord-Italia som har sitt
utløp i Venezia.
3.6 Foto
Fotografen har fotografert gjenstander, utstillinger, arrangementer og
restaurering av hus. Han har kopiert bilder for utstillinger og effektuert bestilte bilder fra fotoarkivet. I forbindelse med skiutstillingen har
det vært mye fotografering av ski. Fotografen var også i forbindelse
med skiutstillingen en tur til Fåberg ved Lillehammer for å fotografere
en askebestand som var plantet med tanke på skiproduksjon.
Dataregistreringen av dias fortsetter, og i løpet av året er det registrert
916 dias. I ti llegg er det en del uregistrerte dias. Totalt er det nå registrert 12 644 dias. Det er også tatt en stor del s/h opptak. Siden fotografen har hovedansvaret for Fluefiskedagene, blir det mindre tid til foto.
Dette har særlig gått ut over diasregistrering og gjenstandsfotografering.
Fotoarkivet
Fotoarkivet representerer en av de viktigste kunnskapsbasene vi har på
museet. I løpet av de siste 10 årene har arbeidet med å registrere, systematisere og ordne fotoarkivet hatt lav prioritet. Vi har allerede registrert informasjon om ca. 25 000 bilder på data, men vi ønsker åta i bruk
digitaliserte bilder. Da vil det være mu lig å søke etter og å se bildene på
en PC-skjerm. Nystuen har jobbet sammen med fotografen for å finne ut hvordan vi skal løse disse problemene. Størstedelen av fotoarkivet bør kopieres over på foto-CD. Vi har hatt kontakt med Sekretariatet for fotoregistrering og Nasjonalbiblioteket i Rana, og de synes det
vi planlegger er meget interessant. Det er satt ned en gruppe som består
av Rugsveen, Vestheim, Nystuen og fotografen som skal jobbe videre
med denne viktige saken.

29

3.7 Bibliotek og arkiv
Generelt
Museet ansatte Rigmor Bye som bibliotekleder i hel stilling fra 1. 9. Det
er en viktig stilling som er besatt ved museet. Bibliotektjenester kan nå
ytes både innad overfor de ansatte og utad overfor publikum.
Biblioteket har ennå ikke utarbeidet noen virksomhetsplan. Målsettingen for biblio-teket vil være i tråd med målsettingen for institusjonen som helhet. Biblioteket skal avspeile museets fagområder best
mulig.

Kommunikasjon
Etter planen skal det væ re regelmessige interne bibliotekmøter hvor
biblioteksaker blir drøftet. Foreløpig har bibliotekleder hatt ett slikt
møte. Her ble det tatt opp saker som det var viktig å få diskutert og tatt
avgjørelser på i fellesskap.
Biblioteklederen skriver ut tilvekstlister, tidsskriftoversikter og orientering om biblioteket som regelmessig blir delt ut til de ansatte.
Biblioteket er medlem av Norsk bibliotekforening som hvert år inviterer til fylkesvise samrådemøter. I år ble dette holdt i Oslo den 28. og
29.10. hvor bibliotekleder deltok. Dette foregikk på Idrettshøgskolen,
med besøk og omvisning i Riksarkivet og en dag til besøk på Bok-93.
Her var bibliotekarer fra mange forskjellige bibliotek samlet både til
faglig og sosialt samvær.
Bibliotekleder var også på et seminar 7.10. om edb i biblioteket, arrangert av Norsk Systemutvikling.
Bibliotekets oppgaver
Det har i løpet av høsten og vinteren blitt gjort en del praktiske fornyelser og endringer i biblioteket. Blant annet har biblioteket fått nytt
kontor med møbler og inventar. Kardex til tidsskriftene er innkjøpt og
nytt datautstyr er på plass og CD-ROM er installert. Ellers er det gjort
en del forandringer i lokalet med omplassering av hyller og anskaffelse
av nye.
Det var nok av utford ringer å gripe fatt i for den nye bibliotekaren.
Primæroppgavene var førs t og fremst å få satt tidsskriftholdet i system
og likeledes registring av litteratur på edb.
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EDB-bruk i registreringsfunksjonen
Registrering av litteraturen på edb er en av hovedoppgavene i biblioteket også i tiden fremover. Det er fortsatt en stor del av boksamlingen
som skal overføres til maskinleselig form. Pr. i dag er knapt 1/3 av samlingen automatisert.
En av de store fordelene med CD-ROM er at det brukes til import av
katalogposter, dvs. overføring fra ekstern base til egen base, noe som
rasjonaliserer katalogiseringsarbeidet betydelig. Målet er å få hele samlingen inn på edb for å kunne få en mer effektiv utnyttelse av bokstammen og dermed få flere innganger til bokstammen, noe som igjen gir
bedre service til lånerne.
Innkjøp
Andre viktige oppgaver i biblioteket er i hovedsak å skaffe først og
fremst de ansatte den litteraturen de trenger, samt om nødvendig hjelpe dem å klargjøre og definere sine litteraturbehov. Dette oppnås ved
å vedlikeholde, fornye og bygge ut egne samlinger og ved å organisere
og registrere disse på en slik måte at brukerne lett kan bli kjent med hva
som fins av relevant litteratur.
Det er foretatt innkjøp av referanselitteratur i løpet av vinteren, da det
var en del mangler i denne delen av samlingen. Aschehoug og Gyldendals Store Norske i 12 b. er innkjøpt, og diverse andre håndbøker og
oppslagsverk er også anskaffet. Likeledes er bokstammen utvidet på
emne ski og skibruk i forbindelse med utstillingen "Treslag og ski".
Anskaffelse av bøker, tidsskrifter o.a. til biblioteket blir foretatt etter
forslag fra fag-personale og etter bibliotekarens vurderinger. Biblioteket får også en del bøker i gave, og mange av årbøkene er bytteeksemplarer. En god del av bøkene bestilles hos de lokale bokhandlere, men
mye går også gjennom antikvariat og spesielle bokhandlere. Tidsskriftkjøp gjøres gjennom Norsk Tidsskriftformidling og direkte fra
utgiver. Når det gjelder rapporter og forskningslitteratur har vi spesialavtaler, eller det bestilles direkte fra utgiver. Utenlandske bøker bestilles gjennom Universitetsbokhandelen, Akademika eller direkte fra utenlandske bokhandlere. Ved bestilling av bøker må boka først verifiseres,
nå gjøres det for det meste på edb, men bestilling skjer manuelt.
Biblioteket tilbyr også edb-baserte søketjenester som gjør brukerne
kjent med en del av det tilbud som fins i og utenom egne samlinger.
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F.eks. i Nasjonalbibliografiske data på CD-ROM kan vi nå søke på
bøker og tidsskriftartikler fra 1962-1993. Det er muligheter til å få
utskrift fra egen base og andre eksterne baser, bl.a. bibliografier fra de
enkelte fagområder og regelmessige tilvekstlister.

Referansearbeidet
Bibliotekbrukerne på museet vet hva de skal ha og finner som regel det
stoff de er ute etter selv. N år det gjelder mer omfattende referansespørsmål, ordner biblioteklederen dette.
Mye tid blir også brukt til å betjene eksterne lånere. Dette er for det
meste studenter, lærere eller personer med tilknytning til undervisning
som trenger litteratur til oppgavearbeid og undervisningsopplegg.
Enkelte forfattere bruker også biblioteket for å finne stoff til det de
arbeider med. Mange henvender seg direkte, men det er også mange
telefonhenvendelser. Utlån og kopiering til eksterne lånere øker stadig
i omfang og er en del av utlånsvirksomheten.
Av hjelpemidler til referansearbeidet har biblioteket en del generelle
oppslagsverk og noen spesielle oppslagsverk tilpasset museet. Ved hjelp
av CD-ROM er det muligheter til å søke i eksterne databaser. Biblioteket har kjøpt inn 3 forskjellige CD-ROM plater: Nasjonalbibliografiske
data, Norsk samkatalog for bøker og Kunnskapsforlagets oppslagsverk.
Bibliotekets samlinger
Samlet bokbestand ved årets utgang er ca. 20 000 bind. Av den totale
bokbestan-den er 6358 enheter lagt inn p å edb. Tilveksten er p å ca. 800
bøker og småtrykk, herav er ca. 200 bytte/gave-eksemplarer. Biblioteket abonnerer på 172 tidsskrifter, og de mest brukte sendes til innbinding. All tilveksten er ikke katalogisert og klassifisert, så her er det et
stort etterslep.
Den årlige tilveksten har forlengst ført til plassmangel som etterhvert
er blitt en belastning for bibliotekdriften, og situasjonen kan beskrives
som prekær. Dette gjør at det blir vanskelig å holde det ryddig og oversiktlig i biblioteket, noe som er en forutsetning for å kunne drive et
effektivt og funksjonelt bibliotek.
Bibliotekets budsjett var p å kr. 100.000.- i 1993. Til bøker ble det
brukt ca. kr. 34.000.- og til abonnement p å tidsskrifter og aviser ble det
brukt ca. kr. 45.500. -.
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Arkiv
Av innkomne arkiver bør det nevnes at Arvid Danielsen, Elverum har
overlevert 18 protokoller fra skytterlagsvirksomheten i Elverum. Materialet omfatter Alfarheim Sky tterlag (1892-1912), Heradsbygdens Skytterlag (1912-1939) og Heradsbygd Salongskytterlag (1924-48).

3.8 Samling og magasin
Museet har nå fem magasinenheter. Det gamle gjenstandsmagasinet som
er blitt mindre ved nødvendige bygningsmessige forandringer, vil inneholde gjenstander innen skogbruk. I de to magasinene i nyfløyen vil
det være tekstiler og skinn i det ene, mens det andre har gjenstander fra
innlandsfiske, jakt, fangst, håndverk og husflid. Det fjerde magasinet
er Magasinhallen på Klokkergården. Her oppbevares båter og andre
store gjenstander. På Sørlistøa oppbevares fløtningsgjenstandene i båthuset.
Innredningen av det nye magasinet for gjenstander fra innlandsfiske,
jakt og fangst m.m., er påbegynt. Magasinet har nå en mobilreol med
240 hyllemeter som dekker et golvareal på ca. 25 m 2 • I tillegg er det faste reoler av både tre og metall. En del av magasinet er innredet for ski
og staver. Det er Kaveldiget som har utført magasintilsynet.
Registrering av gjenstander
Det er registrert 228 gjenstander i 1993 f.o.m. 9507 t.o.m. 9734. Enkelte år gjenspeiler inntaket av gjenstander arbeidet med spesielle forskningsoppgaver eller utstillinger. De to siste årene har Fossum arbeidet
med utstillingen "Treslag og ski", og dette har ført til en utstrakt innsamling av ski og staver fra hele landet. Av årets tilvekst av gjenstander
utgjør ski og staver 104 nummer. I tillegg er det registrert 84 innlånte
ski og skipar. All gjenstandsregistrering har siste år vært utført av May
Lisbeth Eggen.
3. 9 Annet faglig arbeid
Chr. Andersen er medlem av referansegruppen som representant for
NNML i det nasjonale samarbeidsorgan for kultur og reiseliv i regi av
Norsk Kulturråd.
Andersen er Norsk Skogbruksmuseums representant i utviklingen av:
- Naturinformasjonssenter i regi av fylkesmannen i Hedmark, miljø-
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vernavd. Senteret ventes ferdigstilt i løpet av 1994.
- Nasjonalt vassdragssenter ( G lommasenter), i forbindelse med Aksjon
Vannmiljø og Handlingsplan Glomma, initiert av Miljøverndepartementet.
- Vassdragspark, i første rekke den delen som er knyttet til museets eget
område. Vassdragsparken er også en del av Aksjon Vannmiljø og
Handlingsplan Glomma.
Vestheim har hatt nær kontakt med Paul Tage Halberg i forbindelse
med hans arbeid med å skrive skog- og landarbeidernes historie. Museet bidro med mange bilder til dette verket. Både Vestheim og Fossum
var med og markerte betydningen av Halbergs arbeid under presentasjonen av boka på Gråberg i Elverum 4.12.
Vestheim har gjennom flere år vært konsultativt medlem av Styringsgruppa for restaurering av Soot-kanalen i Eidskog og Aurskog-Høland
kommuner.
Vestheim er fylkeskontakt for Hedmark og dessuten valgt revisor i
Landslaget for lokal- og privatarkiv.
Rugsveen er sekretær og kasserer for Norsk Knivforening, og han er
medlem av styret i Musea i Hedmark.
I 1987 tok museet initiativet til stiftelsen av Norsk Knivforening.
Medlemstallet i foreningen har økt jevnt og trutt og var kommet opp i
2600 ved utgangen av året. Sekretariatet som ledes av Rugsveen, er lagt
til museet, og regnskapet føres av Kari Tyseng. Utsending av bestilte
merker, samlepermer og tidligere årganger av medlemsbladet Knivbladet foregår fra museet. En rekke henvendelser om Knivforeningen tas
hånd om av museets sentralbord. Den store medlemsmassen er en svært
viktig målgruppe for museets arbeid generelt og for vårt faglige arbeid
med knivens kulturhistorie spesielt.
I forbindelse med OL-utstillingen "Trollstål og kjerringspinn" på Maihaugen har Rugsveen vært engasjert som fagkonsulent for avdelingen
for kniver. Utstillingen er blitt etablert som et samarbeidsprosjekt mellom LOOC og Norges Husflidslag, og prosjektleder har vært Kirvil
Hauklid. Utstillingen består av strikkete og vevde plagg og kniver.
Rugsveen har vært jurymedlem for en knivkonkurranse på Gjøvik
arrangert av Gjøvik Spelemannslag, som forøvrig er det eneste spelemannslaget her i landet med egen knivgruppe.
Haugen har gitt bistand og veiledning ved bygging av blesterovn ved
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Akademiet i Rauland, og har hatt ansvar for blestringa i forbindelse med
Jerndagane i Rauland i regi av Rauland Historielag. Han har også deltatt i fellesmøte om naturstier i Elverumsområdet i regi av Landbrukskontoret i Elverum.
Kari Q. Andersen sitter i styret for Nyttevekstforeningens lokallag i
Elverum og Studienemnda for Natur og Miljø i Hedmark.
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4. NATURINFORMASJONSSENTER,
GLOMMASENTER,VASSDRAGSPARK

Andre sentrale støttespillere er:
Fylkeslandbrukskontoret i Hedmark
Riksantikvaren
Elverum lærerhøyskole
Elverum videregående skole

Etablering av nevnte enheter vil være et viktig bidrag i arbeidet med å
styrke museets miljøprofil. Realiseringen såvel økonomisk som bygningsmessig er kommet et godt stykke videre inneværende år, ikke minst
takket være at finansieringen i alt vesentlig er sikret gjennom eksterne
midler.
4.1 Naturinformasjonssenteret
Innenfor en økonomisk ramme p å ca. 1.6 mill. kroner ble innredningsarbeidene igangsatt høs ten 1993. D en faglige rammen "Skog og vassdrag" er opprettholdt. Det er Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen som er faglig ansvarlig for naturinformasjonssenteret og som
er eier av de nye utstillingene. Den løpende drift av senteret er Norsk
Skogbruksmuseums ansvar. Det er opprettet egen kontrakt mellom
Fylkesmannen i Hedmark og Norsk Skogbruksmus eum som gjelder
for 20 år. Den første del av senteret skal åpnes 1. mai 1994.
Christian Andersen er Norsk Skogbruksmuseums kontaktperson i
forbindelse med senteroppbyggingen.

4.2 Informasjonssenter for Glommavassdraget
Prosjektgruppen nedsatt i forbindelse med Glommasenteret består av
følgende:
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Miljøverndepartementet (MD)
Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen
Norsk Skogbruksmuseum
Glommen og Laagens Brukseierforening
N orges Vassdrags- og Energiverk (NVE)
Statens Forurensningstilsyn (SFT)
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Representanter for ovennevnte møttes 23.3. til idedugnad på Norsk
Skogbruksmuseum. Målsettingen var primært å få frem ideer til et faglig innhold i senteret, men også ideer om form, opplevelsesaspekter og
andre pedagogiske og utstillingsmessige virkemidler som kunne ha
betydning for realis eringen.
Idedugnaden skulle ende opp med et dokument som kunne tjene som
underlag for en gruppe firmaer som skulle inviteres til å konkurrere om
et forprosjekt, - innenfor en økonomisk ramme for hele prosjektet på
kr. 3.0 mill. inkl. mva.
Idedugnaden ble i alle deler vellykket og ga et godt grunnlag for de i
alt 7 firma (5 norske og 2 svenske) som hadde innleveringsfrist 18.6.
Forprosjektets økonomiske ramme var p å kr. 200.000.- inkludert driftsutgifter for prosjektgruppen, utgifter til faglig bistand o.a.
Samtlige firma fikk presentere sine prosjekter i et eget møte 21.6. Den
25.6. ble firmaet Expology i O slo utpekt som vinner, og som prosjektgruppen ønsket å forhandle videre med. Siktemålet i neste omgang var
å få frem et forprosjekt inkludert et konkret kostnadsoverslag for ferdigstillelse av senteret. Dette prosjektet skulle så fremlegges for prosjektgruppen 4.10.
Parallelt med fremdriften av forprosjektet arbeidet prosjektgruppens
formann Olav Høiås sammen med gruppens sekretær, tiltakskoordinator Torfinn Rohde med å fullfinansiere prosjektet, samt legge opp til en
presentasjon av planene overfor samarbeidspartnere og økonomiske
støttespillere etter følgende plan: 21.6.: NVE, 9.9.: Landbruksdepartementet, 13.9.: Glommen og Laagens Brukseierforening, 5.10.: Miljøverndepartementet.
Norsk Skogbruksmuseums styre ble gitt en grundig orientering av
prosjektleder Olav H øiås i styremøtet den 9.11.
Underveis har det vært avviklet en rekke telefonmøter mellom prosjektgruppens medlemmer, Expology og ovennevnte instanser. Den
øko nomiske rammen for Glommasenteret inklusive forprosjektet p å
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kr. 3.0 mill. inklusive mva. var i utgangspunktet planlagt finansiert som følger:
Miljøverndepartementet
kr. 1.5 mill.
Glommen og Laagens Brukseierforening
kr. 0.5 mill.
NVE
kr. 0.5 mill.
Landbruksdepartementet
kr. 0.5 mill.
Sum kr. 3.0 mill.
Statens Forurensningstilsyn har senere kommet inn med et bidrag på
kr. 0.1 mill.
Expologys forprosjekt (ideutkast) vedrørende Glommasenteret, presentert på møte 4.10 ., ble godt mottatt av prosjektgruppens medlemmer. Det fremlagte materiell besto av en modell, plansjer og prosjektbeskrivelse i egen manual. Sistnevnte inneholdt også et kostnadsestimat for årlig drift av senteret. I denne sammenheng er det også arbeidet med utkast til kontrakt mellom Norsk Skogbruksmuseum og Fylkesmannen i Hedmark som de formelle samarbeidspartnere vedrørende etablering og drift av Glommasenteret i museets lokaler.
Prosjektets økonomiske status ved årets slutt var en sikret totalbevilgning på kr. 2.15 mill. inklusive forprosjektet, hvilket var en svikt p å
0.85 mill. i forhold til det opprinnelige budsjett. Differensen skyldes at
NVEs forventede bidrag på kr. 0.5 mill. ble redusert til kr. 0.05 mill.
SFTs bidrag på kr. 0.1 mill. på slutten av året var derimot gledelig, og
kompenserte for noe av underdekningen. Signalene fra Landbruksdepartementet om en bevilgning p å kr. 0.5 mill. er også positive. Dermed
gjenstår å reise kr. 0.35 mill. slik at senteret kan sies å være fullfinansiert i henhold til de opprinnelige planer.
Dersom fullfinansiering innen rimelig tid ikke er mulig, tar man i første omgang sikte på en redusert utbygging.
Parallelt med selve etableringskostnadene arbeides det med et opplegg for å sikre driftskostnadene.
Chr. Andersen er Norsk Skogbruksmuseums prosjektansvarlige overfor Glomma-senteret. Gjerstad er også sterkt knyttet opp til prosjektgruppens virksomhet og museets engasjement i saken.
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4.3 Vassdragspark

Tidlig vårflom og "unormal" høy sommervannføring skapte store vanskeligheter med å få realisert planlagte prosjekter dette år. Tilgangen på
egnet arbeidskraft og ressurser forøvrig var dessuten begrenset grunnet
ferdigstillelse av museumsområdet og utstillinger i forbindelse av H.M.
Dronning Sonjas offisielle åpning av de nye museu msfasilitetene den 17.6.
Flere av de finansierte og plan lagte prosjekter kan dermed først ferdigstilles i 1994, muliggjort ved at midler stilt til rådighet i 1993 er overført til neste år. Til sammen utgjør dette kr. 327.500.- bevilget gjennom
Aksjon Vannmiljø, innforstått med at museet selv i utgangspunktet må
skyte til et tilsvarende beløp. Takket være en bevilgning på kr. 100.000.fra Hedmark Fylkeskommune vil museets andel for 1994 så langt være
kr. 227.500.-. Betydelige sysselsettingsmidler (kr. 102.000.-) ble etter
søknad til Kulturdepartementet også stilt til rådighet for planlagte og
igangværende prosjekter i forbindelse med Vassdragsparken.

Status for de enkelte prosjekter
"Fiskedammer på Prestøya". Anlegget ble første gang prøvekjørt under
jakt- og fiskedagene . Til sammen var utsatt 821 merkede ørret av Glomma stamme levert av HDHs anlegg på Evenstad. Gjenfangstene ble hele
32% . Instruktører fra Bærum Sportsfiskere gjorde en stor innsats med
å sikre damkronen med sandsekker, som med den unormalt høye vannføringen ble for lav. Suksessen og anleggets berettigelse ble sikret, og
anleggets potensiale for videre utvikling dokumentert. Stor samarbeidsvilje og entusiasme ble forøvrig også vist fra Glommen og Laagens Brukseierforening og Elverum el-verk, som manipu lerte luker,
vannstand og vannføring flere steder i vassdraget slik at innkjøringen
kunne finne sted.
Erfaringen så langt har vist at damkronen på den nedre dammen må
heves minimum 50 cm over dagens nivå. Likeledes må standplasser og
adkomstveier utbedres og justeres. Økonomien i forbindelse med
ovennevnte og andre nødvendige tilpasninger til anlegget er sikret.
"Opptrekksplass for spillflåte". Nødvendig utrustning er skaffet til
veie, men ferdigstillelse bygningsmessig sett kan ikke avsluttes før de
p ågående elveforbygningsarbeidene er ferdig våren -94. Trekkvogner,
sviller og skinner er velvilligst stilt til rådighet vederlagsfritt av NSB.
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5. AKVARIET

"Museumsøya". Klargjøring av denne som utfluktsmål fra småbåthavnen på Prestøya blir igangsatt etter at flommen har kulminert våren -94.
"Bryggeanleggfor småbåter" vil bli videreutviklet. Arbeidet med forbygning av elvebredd med brygger fortsetter våren -94. Det samme er
tilfelle med informasjonstavler og lunneanlegg - lensetømmer i opplag,
samt mindre demonstrasjonsanlegg i elven relatert bl.a. til spillflåten og
lensesteinen.

5.1 Innledning
I selve akvariet har det bare vært små endringer i 1993. Opprettelsen
av et vannlaboratorium og de radiologiske forsøkene på brasme er de
viktigste forandringer i nåværende driftsforhold.
På bemanningssiden var Eskild Midtlie akvarierøkter frem til sommeren, inntil Arve Vikør vendte tilbake fra studiepermisjon ved Telemark Distriktshøgskole. I den mest hektiske tiden i forbindelse med
brasmeforsøket delte disse på oppgavene med akvariet og forsøket.
5.2 Teknisk
Også dette året har det vært problemer med rørsystemene. Rørene har
blitt sprø, og brekker lett. Slike uhell er alltid dramatiske, og fører til
at vannet må stenges av for mange av akvariene i flere timer.
Det økte vannforbruket som våtlaboratoriet krever, viste seg å være
helt på grensen av hva grunnvannspumpen klarer å levere. Dette førte ofte til at magnetventilen slo ut, selv om pumpen fungerte som den
skulle. I denne perioden gikk det endel vann fra vannverket inn i anlegget, med de merkostnader dette forårsaker.
Kjølesystemet til saltvannsavdelingen er fortsatt ustabilt, og har for
liten effekt når utetemperaturen er høy. Det er klar sammenheng med
utbrudd av vibriose på laksen, og temperaturer over 13°C.
På slutten av året ble det bestemt at Midtlie og Vikør skulle lage nye
innredninger til akvarium nr. 9 og 10. Begge innredningene vil stå ferdig tidlig p å våren 1994.

Som et ledd i utbyggingen av Vassdragsparken ble buk ta rett ned fo r m useumsbygningen
rensk et opp m ed tanke på brygge, båtplass og tilgjengelighet f or fis ke. NV Es Tore Kirkelund
utførte et omfa ttende og dristig arbeid. Foto: 0 . TL.

Til utredning og/eller gjennomføring av samtlige ovennevnte prosjekter er det stilt midler til rådighet gjennom Aksjon Vannmiljø eller
andre kilder.
I forbindelse med utførte og gjenstående arbeider er det grunn til å
rette en varm takk til våre nære samarbeidspartnere. I første rekke gjelder dette gravemaskinfører Tore Kirkelund og avd.ing. Wiggo Houmb
fra Norges Vassdrags- og Energiverk.
Christian Andersen er museets prosjektkoordinator i forbindelse med
Vassdragsparken.
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5.3 Biologisk
Vi har hatt disse artene i anlegget i 1993:
Ferskvann
Ø rret/ sj øørret (Salmo trutta)
Røye/sjørøye (Salvelinus alpinus)
Laks (Salmo salar)
Sik (C oregonu s lavaretus)
Lagesi ld (Co regonus albula)
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R egnbueø rret (On corh yncus myki ss)
Bekk erøye (Salvelinu s foncin alis
Kanad arøye (Salvclinus namaycush)
H arr (Th ymallus thymallus)
Bras me (Abrami s brama)
Vederbuk (Leuciscus idu s)
M o re (Rutilu s rutilu s)
Flire (Blicca bj ø rkn a)
Gullbust (Leuciscus leuciscus)
Karu ss (Carass ius carass ius)
Karp e (Cy prinus carpio)
Sø rv (Scardinius eryth ropth almu s)
Ø rekyte (Ph ox inu s ph ox inu s)
Suter (Tin ca tin ca)
Abbo r (Perca flu viatili s)
H o rk (Acerin a cernu a)
Gj edd e (Esox lu ciu s)
Steinulke (Cottus poecil o pus)
D vergmall e (Am eiurus nebul osus)
Å l (An guill a anguill a)
Ferskvannskreps (Astacus astacus)

Saltvann:

Berggy lt (Labrus bergy lta)
Blås tål/ rødnebb (Labrus bim acul atus)
Skrubbefl yndre (C teno labrus rupestris)
Knurr (Eutri gla gurnardus)

Vanntilførsel - vannkvalitet

Tilførselen av ferskvann har vært stabil i 1993. Vannet holder en jevnt
lav temperatur, og har et lavt innhold av oksygen. Den lave temperaturen er bra for de fleste arter, men for lav for enkelte karpefisker. Oksygenmetningen er bra i akvariene, i de fleste opp mot 100% .
Saltvannet ble ikke skiftet i 1993. Normal rutine tilsier et saltvannsbytte i året, men begrenset biomasse (fisk) i anlegget har gjort utskifting unødvendig. Tilførsel av ozon-anriket luft har dessuten en positiv
virkning p å vannkvaliteten.

Sykdom - helse
I ferskvann har vi hatt utbrudd av de "vanlige" sykdommene. Dette
er hvitprikksyke (Ichthyopthirius multifilis) og sopp (Saprolegnia sp.).
Antagelig er sy kdomsbildene mye mer komplisert enn det vi har registrert. Av de forannevnte sy kdommene er sopp den mest arbeidskre42

vende. Behandling er ideelt sett å tilsette salt, men dette er vanskelig i
store kar med gjennomstrømmende vann. Derfor brukes det malakittgrønt, et stoff som er giftig. Av fiskeartene er lagesild den arten vi har
hatt mest problemer med. Lagesildbestanden i Mjøsa var i spesielt dårlig forfatning i år. Det ble ikke registrert gyting i Lågen. Vi var heldig
som fikk fatt i fisk, men de vi fikk var befengt med mye parasitter, og i
svært d årlig kondisjon.
I saltvannet er det vibriose på laksen som skaper det største problemet. Vibriose er en sykdom som opptrer under dårlige forhold og i
stress-situasjoner. Ved svikt i kjøleanlegget kommer vibrioseutbrudd.
Behandlingen er enkel så lenge fisken har god appetitt. Foret blir tilsatt terramycin, som raskt demper sykdomsutviklingen.

Nytt v åtlaboratorium

Museets siste utvidelser frigjorde viktige lokaliteter i tilknytning til
akvariet, klarert for bl.a. forskningsformål. Dette åpnet for et nært økonomisk og faglig samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning
(NINA), som hadde behov for egnede laboratoriefasiliteter til gjennomføring av radioøkologiske forsøk på fisk og evertebrater. Prosjektet, som er en oppfølging av Tsjernobylulykken, ønsket å undersøke en
rekke arters absorbsjon og retensjon av radioaktivt cesium 137.
Sysselsettingsmidler p å kr. 102.000.- var godkjent av Kulturdepartementet for utbetaling gjennom arbeidskontoret.
Våtlaboratoriet består av til sammen 12 oppdrettskar fordelt p å tre
rekker. I to av rekkene, dvs. 8 kar, kan vannet varmes opp til ønsket
temperatur. Systemet viste seg i startfasen å være sårbart, da varmtvannsberederen hadde for liten kapasitet og temperaturen svingte for
my e. Forsøkene ble likevel gj ennomført p å en tilfredsstillende m åte.
Vannkilden er den samme som beny ttes i akvariet forøvrig. Spesielle kolonneluftere ble montert for å øke vannets oksygeninnhold. Dette fungerte meget bra, og oksy genmetningen var stort sett over 90 % .
Oppdrettskarene er skjermet med presenninger for å minske stress for
fisken. Det er ogs å brukt strimler av plast som henger ned i vannet.
Disse fungerer som skjulesteder for fisken .
Etter første driftsesong i bruk må konklusjonen være at våtlaboratoriet fungerer bra til slike forsøk.
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Fra NINAs brasmef orsøk i det nye våtlaboratoriet. Fra venstre akvarierøkter A rve Vikør,
f orsker Tor N æsje (ansvarligfor prosj ektet) og f orsker Oddvar N jåstad.
Foto 0. T.L.

Radiologiske forsøk på brasme
Norsk Skogbruksmuseum ble anmodet om å fremskaffe et nærmere
angitt antall brasmer. Disse skulle være godt tilvendt, sykdomsfrie og
med normalt fødeopptak.
Forsøk nr. 1: Absorbsjon av radioaktivt cesium 137. Variabler var 4
ulike typer næringsdyr, 2 ulike temperaturer og 2 ulike størrelsesgrupper. Ønsket antall til dette forsøket var ca. 300.
Innfiskingen startet i begynnelsen av juni. Våtlaboratoriet ble imidlertid ferdig først en måned senere. Prosjektet fikk derfor en trang start,
med store tap av fisk. Fra 6.7.93 startet arbeidet for alvor med å få ca.
300 brasmer til å trives. Vi hadde lite erfaring å bygge på, og måtte derfor prøve ut forskjellige løsninger.
Avdelingen var svært arbeidskrevende. Problemer med sykdom kom
etter hvert under kontroll, og fisken syntes å ha et normalt fødeopptak.
Gjennom perioden 6.7.-31.8. var dødeligheten i anlegget ca. 20% . Ut
44

fra forutsetningene vi hadde i utgangspunktet må vi si oss fornøyd med
dette resultatet.
NINA startet forsøk nr. 1 7.8. Fisken ble injisert forskjellige næringsdyr, som på forhånd var tilsatt en kjent mengde cesium 137. Forsøket
ble avs luttet 18.8.
Forsøk nr. 2: Retensjon av radioaktivitet. Variablervar størrelsesgrupper og tidsfaktoren. Ø nsket antall fisk var ca. 80 stk. Tidsfaktoren ble
ivaretatt med 5 slaktinger frem til 24.1.94.
NINA startet forsøket 15.10. Opparbeidet kunnskap og erfaring fra
forsøk nr. 1 førte til minimal dødelighet på fisken gjennom denne perioden.
Resultater fra forsøk nr. 1 og 2 er ennå ikke bearbeidet.
Viktig for gjennomføringen av forsøkene har vært den innsatsen Pete
Knight og hans venner har gjort. Et stort antall fridager og kvelder er
benyttet til å fiske inn brasme fra Sagtjernet i Elverum. Derfor en stor
takk til disse støttespillere.
Det innledende samarbeid med NINA vil kunne få stor betydning for
Norsk Skogbruksmuseum i faglig sammenheng. Akvariemedarbeiderne har så langt kunnet bidra med sin kompetanse, blant annet m.h.t. til
oppdrett og fangst av villfisk, og har dermed styrket en vikti g utvidelse av den faglige og forskningsrelaterte del av akvariedriften. Etter bare
et halvt års virksomhet er verdifu lle erfaringer allerede vunnet, og forholdene vel tilrettelagt for såvel NINA som for andre fagmiljøer som
har behov for forsknings- og undervisningsfasiliteter og som vil samarbeide med museet.

5.4 Rådgivning og kontaktskapende virksomhet
Norsk Skogbruksmuseums sterkere fokusering på natur- og miljørelaterte virksomheter, eks. Naturinformasjonssenter, Glommasenter,
Vassdragspark og våtlaboratorium, har ført til økt pågang av henvendelser fra inn- og utland. Denne utvikling er gledelig og naturlig ut fra
det forhold at fo lk flest viser en stadig større interesse for miljøet rundt
seg. Forespørsler i forbindelse med praktiske og tekniske problemstillinger vedrørende anlegg og akvariedrift er fortsatt dominerende, men
også spørsmål om akvariets rolle i en større sammenheng - utover det
å bare stille ut fisken. Det er av største betydning at museene og akvariene gjennom utstillinger og andre aktiviteter bidrar til å høyne kunn45

6. SKOLETJENESTEN

skaps- og innsiktsnivået innenfor sine arbeidsfelt, og ikke minst legger
forholdene til rette for at også publikum skal få del i denne kunnskapsøkningen.
De mange henvendelser vedrørende museets virksomhet og erfaringer
åpner samtidig for viktig toveis kommunikasjon som også de ansatte ved
museet høster fordel av. Vi har dessuten selv ved en rekke anledninger
gått ut og søkt råd og assistanse hos andre. Dette har ikke minst siste år
vært nødvendig i forbindelse med etableringen av nytt våtlaboratorium,
fremskaffelse av fiskemateriale i tilknytning til akvariedriften og de nye
fiskedammene i forbindelse med Vassdragsparken på Prestøya.
Ved denne anledning vil vi takke spesielt:
- Stasjonsbestyrer Jon Backer, NINA, Forskningsstasjonen, lms
- Hedmark Distriktshøgs kole, avd. Evenstad v/bestyrer av fiskeanl.
Tor Næss
- Havforskningsinstituttet - Forskningsstasjonen Flødevigen,
Hisøy utenfor Arendal v/bestyrer J. Gjøsæter
- Akvariet i Bergen v/styrer Tor J. Samuelsen
- Pete Knight, Atl e og Tomas Heggelund, Thomas og Gisle Vermund
og Odd og Stein Midtmoen i meiteklubben CRAFTY CATCHER, Hamar
- Cato Enger, Elverum
- Klaus Ganser, Elverum
- Jostein Skurdal, Østlandsforskning, Lillehammer.

Norsk Skogbruksmuseums skoletj eneste har en solid oppbygging og et
omfattende tilbud, og hører med til de fremste i norsk museumsvesen.
Museet har fått mange nye tilbud gjennom nye utstillinger og nasjonalparkprogrammet i Vindens Verden. Skoletjenesten har også i 1993
gjennomført 10 spesielle temaopplegg med stort utbytte for mange
engasjerte elever.
6.1 Besøkstallene de siste årene
Det har dessverre vært innstramming i skolebudsjettene, og med mindre penger til ekskursjoner og museumsbesøk blir det sterkere prioriteringer. Norsk Skogbruksmuseums faglige tilbud og museumsopplegg er tydeligvis så interessante at skolebesøket stort sett er på nivå med
tidligere år.
Klasser/grupper

1991 ........... ....... .. ..... .. .... ..... ... ..... ..
1992 ........... .... .......... .... .. ........ ...... .
1993 ........... ........... .. ...... ..... ... ....... .

E lever/studenter

1 191
972
1 158

21 756 (inkl. Sørlistøa)
16 957
17 431

2500
2000
1500
1000
-.

500
0

72

75

80

85

90

93

Figur 1. Diagram over elever/studentbesøk 1972-93.
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Tabell 1. Klasse- og elevtall fordelt på fylker og land.
Hedmark .................................. .....
Akershus ... ..... ........... ... .............. .. .
Oppland .......... ....... ...... ................ .
Oslo ... ..... ........ ................ ............ ...
Sverige .... .... .. ........... ..................... .
Danmark ........ .... ..... .......... ........... .
Buskerud .............. .................... .. .. .
Østfold .. ..... ...... ..................... ...... ..
Sør-Trøndelag .... ......... ......... ..... .. .
Nord-Trøndelag ...... ..... ........ ...... ..
Vestfold ... ... ..... .. ... ........................ .
Møre og Romsdal... ........... ... ....... .
Sogn og Fjordane ............ .. .... ...... .
Aust-Agder .................... ... ........... .
Telemark ..... ..... ......... ... ............... ..
Hordaland .......... .......... ................ .
Rogaland ...... ..... ..................... .... ...
Vest-Agder ... ........... .... ........ ..........
Andre .... ..... ...... .. .......................... .

Klasser/ grupper

Elever

350

640
144

8 677
2600
1854
1314

300

13 1

58
66
27
18
14
21
10

892

588
338
251
238
197

3
7
5

72

62
49
46
41
25
14
13
160

2
5

1
1
1
4

1992

I 1993

250
200
150
100
50
0

J

F

A

M

M

J

s

A

J

0

N

D

Fig. 2. Månedsvis ford eling av klasser/grupper 1992 og 1993.
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200
Tabell 2. Elev- og studentbesøket fordelt på skoleslag.
Grunnsko le ... .............................. .
Førskole ...................................... ..
Videregående skole ..................... .
Folkehøgskole ............................. .
Lærerhøgs kole ............................. .

tt~~:~~~:~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Distriktshøgs kole ................ ... ..... .

Voksenopplæring ........................ .
Landbrukshøgs kole ............ .... .. ...
Spesialskole ............ ...... .. ..... ........ ..
Divers e ...... .. .. ... ..... ....................... .
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150

Kl asse r/ grupper

Elever/ studenter

703
249

10330
3638
1799
536
446

116

27
17

7

5

5
6
2
2

19

111

92
91
57
24
13
294

100
50
0

Fø rskole

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fig. 3. Fo rdeling av klasser på gru nns ko lens trinn og førskole.

49

Som tabell 1 viste kommer nærmere 50% av museets besøkende på skolesektoren fra Hedmark. De høye skyssutgiftene på lengre reiser er trolig årsaken til dette.
Tabell 3. Besøkstallet for klasser/grupper fordelt på de enkelte kommuner i Hedmark.
Ko mmune
El verum ............ ...... ...... .. ...............
Ringsaker .. .. ......... .........................
Stange .............................. .. ... .........
H amar ........... ... .. .. .... .. .. ...... ....... .. ..
Åsnes .. ............... ............................
Våler .......... .. ..... .. .......... .. .. ....... ......
Ko ngsvinger............ ............... .. ... ..
Grue ............... .......................... .. ...
Åmot.. .......... .. .. .... ............ .............
Løten ........ ....... .......... .. .. .......... .. ....
Trys il..... ........................ .. ..............
Sør-Odal ... .. ....... .. ... .. ........ .. ..........
T ynset. ....... ....... ..... .. .......... .. .. ....... .
ord -Odal...... .. ............. ........... .. ..
Tolga. .... .......... ...... ...... ....... .......... ..
Stor-Elvdal.. ..... ..... ... .. ........ ....... ... .
Eidskog ................ ....... .. .. ..............
Enge rdal ...... ... ..... ... .... ... ................
Rendal. ...................................... ....
Folldal ... .... ......... ... .. ............ ..... .... .

Klasser/grupper

Elever

304
59
56
39
18
27
14
19
25
13
17
7
8
4
5
12
3
5
3
2

4218
821
746
640
31 7
285
278
243
208
189
185
119
85
81

57

52
52
42
33
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6.2 Temadager og omvisninger
Med i alt 10 gjennomførte temaopplegg, har vi på det feltet maktet mer
enn tidligere. Noen av dem er mer attraktive enn andre, og på fl ere av
temaene har vi skoler som kommer tilbake år etter år.
Gjennom varierte dagsprogram, dyktige formid lere og interessante
forslag til arbeidsoppgaver, får elevene stort utbytte av besøket.
Andre museer er stadig interessert i våre temadager. Det samme gjelder omvisninger i ulike avdelinger og arbeidsoppgavene i tilknytning
til disse. Det er derfor stadig mange andre som høster erfaringer av
museets undervisningsopplegg.
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Temadagsbesøket 1993 fordeler seg slik:
Uke2
Uke 7
Uke 10
Uke 16
Uke 17
Uke 19
Uke 36
Uke 41
Uke46
Uke47

39 elever
Alle gode ting av tre
Fra stubben til tømmervelta
335 elever
" ... som fisken i vannet"
197 elever
Naturen våkner
522 elever
471 elever
Midt i blinken
467 elever
Vårens farlige eventyr
671 elever
Fra malm i myra til stål i smia
Dyra om høsten
592 elever
Naturgrunnlaget og -ress ursene 247 elever
Dyr i snø og kulde
357 elever
Til sammen
3898 elever

6.3 Utadrettet virksom het
"Mange lærere er allerede klar over hvilke tilbud Norsk Skogbruksmuseum har til skoleklasser, men vi gjentar det gjerne her: Det er kort
og godt unikt ... " Med dette sitatet innledes Norsk Skoleblads beskrivelse av museets temaopplegg omkring jernblestring. Skolefokus har
også hatt fyldig reportasje, og ellers har dagspressen tatt inn pressemeldinger og hatt reportasjer. Forøvrig har etermediene og dagspressen vært med i presentasjonen av museets tilbud.
Deltagelse på Østlandsk lærerstevne i Oslo og pedagogisk fagdag på
Hamar har også vært fulgt opp.
Spesiell presentasjon gjennom lærerkurs og fyldigere orienteringer har
vært gitt som følger:
25.1. Trondheim økonomiske høgskole, 5 stk.
5.2. Næringsakademiet, Hamar, 12 stk.
31.3. HDH Blæstad (forkurs for NLH-Ås), 20 stk.
10.6. Linderud videreg. skole, 15 stk.
14.6. Grefsen skole, 35 stk.
27.8. "Bli kjent" - Elverum lærerhøgskole
29.10. Tonedag under Østlandsk Lærerstevne, 25 stk.
22.11. Moelv videreg. skole, 25 stk.
30.11. Østli skole, 15 stk.
Hau gen har deltatt på planleggingsmøte vedrørende lærerstevner landet rundt i regi av Det norske Skogselskap i Oslo.
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7. ANNEN VIRKSOMHET

7.1 Kunstutstillinger
Kai Fjell
Som et av museets bidrag til kulturarrangementene under De Olympiske Vinterleker 1994 ble det valgt å arrangere en utstilling med oljemalerier av Kai Fjell. Både de sentrale kunstgallerier og private har gitt
positiv respons på utlån av malerier. Ved årets utløp var utstillingens
ramme og innhold klar for montering.

Kunstutstillinger gjennom året
28.1. åpnet utstillingen "Grafikk '93" i museets galleri. Det var 16 grafikere fra Norske Grafikeres Verksted i Oslo som fylte veggene med
friske farger og spennende motiver. På åpningen fikk elever fra Elverum videregående skole en omvisning i utstillingen, og en kort innføring i grafisk teknikk av noen av kunstnerne. Utstillingen sto til 29.2.
"Sammen hver for oss" var tittelen p å neste kunstutstilling i galleriet.
5 billedkunstnere og en lyriker skapte sammen en fin og annerledes
utstilling. Cecilie Knudsen viste oljemalerier på gamle dører av tre samt
litografier. Arne Nilsskog, Zdenka Rudsova, Dag A. Rødsand og Sissel Westbø viste grafikk. Bildene var laget som illustrasjoner til tekster
av Terje Johanssen. I tillegg til bildene var det også utstilt flere kunstbøker med tekster av Terje Johanssen, illustrert av kunstnerne, og en
installasjon med tekster hugget ut i steintavler. P å åpningen leste Terje
Johanssen dikt fra noen av sine bøker, og Jan F. Bjørnå spilte tverrfløyte. Utstillingen varte til 28.3.
1. april åpnet utstillingen "4 grafikere" i galleriet. D e fire var Odd
Haakensveen, Bernhard Berbom, N anti Bry n-Hansen og Eystein
Sigurdson. Vi ville denne gang vise hvordan ulike kunstnere skaper forskjellige uttry kk med samme utgangspunkt. Alle kunstnerne arbeider
med fargetresnitt, men der slutter også likheten. Motivene strakk seg
fra vare naturskildringer i duse farger, via mennesker og landskap til
kontraster i sort og hvitt. Utstillingen ble godt besø kt og varte til 26.4.
Grethe Schei er en kunstner som bor og arbeider p å Tangen i Stange
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kommune. Det er alltid hyggelig å presentere kunstnere fra lokalmiljøet, og ett av våre mål med galleriet er å kunne gjøre dette med jevne
mellomrom. Grethe Schei arbeider i olje, pastell og akvarell. Ofte lager
hun store formater med lyse motiver med mye farge. Motivene kan
være mennesker, naturskildringer, blomster og abstrakte motiveer.
Utstillingen åpnet 29.4. og varte til 30.5. Nettopp i mai måned kommer bildene av Grethe Schei til sin rett. Det flommer av farger, lys og
blomster, akkurat som naturen selv. På åpningen var det bl.a. sang av
sønnene til Grethe Schei.
Årets sommerutstilling var vandreutstillingen "Bok og bilde". Den
åpnet 10.6. og varte til 1.8. Utstillingen besto av 10 store montere med
bøker samt over 100 innrammede originalillustrasjoner. Utstillingen viste norsk bokillustrasjonshistorie fra P.Chr. Asbjørnsens eventyrbøker
utgitt i 1879 frem til i dag. Mange store kunstnere var representert:
Adolph Tidemand, Hans Gude, Th. Kittelsen, Erik Werenskiold, Chrix
Dahl, Kai Fjell, Per Krohg m.fl. Ved monteren som viste bøkene og illustrasjonene til Peder Chr. Asbjørnsens eventyr kunne museet også vise
Asbjørnsens skrivepult og stol. På bordet presenterte vi flere av Asbjørnsens publikasjoner samt fortalte om hans bakgrunn som forstmann . En
flott utstilling som fylte hele galleriet og ble besøkt av svært mange.
16.6. åpnet kunstutstillingen "Kunst- og lystfiskerliv" ved Svend Saabye fra Odense i Danmark. Kunstneren er velkjent i sitt hjemland og i
Norden forøvrig med sin bok "Lystfiskerliv". Alle tegningene som
illustrerer boken var utstilt i museets atrium. I tillegg ble collageserien
"Leg med papir", endel akvareller og en større oljemalerisamling stilt
ut i museets 1. og 2. etasje. Illustrasjonstegningene til "Lystfiskerliv"
var først og fremst utgangspunktet for Fluefiskedagene som ble arrangert 26. og 27.6. Svend Saabyes tegninger er meget illustrerende og stemningsfulle, og de vakte stor oppmerksomhet både blant publikum og
presse. Ved innvielsen av museets nybygg 17.6. fikk kunstneren anledning til å hilse på Dronning Sonja, og det ble en munter samtale med
lystfiske som tema. Svend Saabye fylte 80 år den 25.7. Før sin avreise
til Danmark forærte Svend Saabye museet et vakkert oljemaleri som i
dag henger i museets foaje . Utstillingen ble stående til midten av august.
4.8. åpnet museets festspillutstilling i galleriet. Ferdinand Finne er et
navn de fleste har hørt, og etter denne utstillingen er det nok enda flere i Elverum og omegn som kjenner navnet og kunsten hans. På åpning53

en kom det over 400 mennesker som ville sikre seg bilder av denne utrolig populære kunstneren. Flere sommeransatte ble satt inn som "selgere" under åpningen, og alle hadde fullt opp å gjøre. I tillegg til bilder
ble det også solgt plakater, kort og bø ker. Mediadekningen var også

Ferdinand Finnes kunstutstilling i_augustlseptember i galleriet er den utstillingen som
har hatt størst pu.blikumsoppslutnmg og størst omsetning hittil i museets historie. Finne og
Fossum i galleriet med utstillingens plakat. Foto: 0 . T. L.

god ved denne utstillingen. Ferdinand Finne deltok ved åpningen, og
kom tilbake lørdag 21.8. og signerte bøker. Utstillingen ble meget godt
besøkt frem til avslutningen 19.9.
10.8. ble vandreutstillingen "OL-Grafikk" åpnet i foredragssalen.
Varaordfører Per Gunnar Sveen åpnet utstillingen sammen med OLGrafikks representant Stig Kristiansen. Utstillingen besøkte alle norske kommuner i løp et av året, og responsen blant publikum var bra. 22
norske grafikere var representert med til sammen 200 bilder i denne
utstillingen som sto på museet en uke.
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Neste utstiller var skulptøren Nils Aasland som åpnet sin utstilling i
galleriet 29.9. Aasland arbeider i tre, og viste ca. 50 skulpturer og noen
tegninger i denne utstillingen som varte til 26.10. Flere klasser fra skolene i Elverum fikk omvisning i utstillingen av Sletten i denne perioden.
Lørdag 6.11. ble nok en skulpturutstilling åpnet i galleriet. Også denne gang var det skulpturer av tre. Johan-Fredrik Arntzen het kunstneren som sto bak utstillingen. Arntzen arbeider med variasjoner av båtformer i heitre i mange varianter og farger. Det var godt besøk både p å
åpningen og i utstillingsperioden som varte til 26.11.
I forbindelse med museets tradisjonelle julesalgsutstilling ble det 25 .11 .
åpnet en salgsutstilling i atriet. Merete Bøhmer fra Rena, som til daglig
arbeider som gullsmed, presenterte ca. 30 blyanttegninger med motiver
fra Rena og omegn. Utstillingen var i utgangspunktet ment som en gest
til nabokommunen Åmot, og den ble stående frem til årsskiftet.
4.12. var det så klart for årets siste kunstutstilling i galleriet. Einar
Røberg kommer fra Trys il og arbeider med maleri, skulptur og installasjoner. En artig utstilling med motiver fra det moderne maskinelle
skogbruket. P å åpningen var det musikk av Auden Røberg og sang av
Ragnhild Stende Røberg.
Samlet sett var det et godt år for galleriet. Ferdinand Finnes utstilling
var en utrolig suksess både når det gjelder salg og besøk. Kapasiteten
ble utvidet m .h.t. spotbelysning ved å montere to ekstra lysskinner i
taket. God belysning, god sikkerhet og ellers bra utstillingsforhold har
gjort at galleriet har fått rykte for å være et bra utstillingssted.
7.2 Andre utstillinger
Ru gsveen h ar arbeidet med å sette sammen en presentasjon av dagens
norske knivmaking. Denne utstillingen skal monteres i Paris i februar
1994 på Musee National des Arts et Traditions Populaires, som er det
etnologiske museet i den franske hovedstaden.
Årets sommerutstilling av kniver var i år viet knivmakeren Olavius
Hatlelid fra Volda i Møre og Romsdal (1860-1927). Ved siden av knivmakerarbeidet drev han mye med jakt og fiske . I Volda var det ingen
kniv som kunne måle seg med Olaviusknivene. H an lagde hovedsakeli g to typer kniver, brukskniv og staskniv, eller "helgagreie" som han selv
kalte dem. Til utstillingen p å museet ble det samlet inn 44 kniver, de fl este fra Møre og Romsdal. Det var takket være innsamlingsarbeidet til
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Knut Lied i Volda at utstillingen lot seg arrangere så lett. Planleggingen
og gjennomføringen av denne utstillingen har Rugsveen stått for.
Norsk Knivforening arrangerte som vanlig sin årlige konkurranseutstilling1å museet. I alt 90 kniver deltok i konkurransen. Hovedpremien " rets kniv" ble tildelt Oddvar Reite, Molde, publikumsprisen
gikk til Asbjørn Øyberg, Nordberg og prisen for årets beste tradisjonelle kniv tilfalt Håvard Larsen, Storsteinnes. Dommere for årets konkurranse var Per Thoresen og Arnt Darrud. Utstillingen sto oppstilt
fra St.Hans til 25.8. Deretter ble premieknivene stilt ut hos DavidAndersen i Oslo i september, mens en del av knivene var å se på utstilling i Hovedbiblioteket i Trondheim måneden etter.
Museet lånte ut skogbruksgjenstander og bilder med motiverfra skogsarbeid til Norske Skogs stand på IFRA Expo 93 i Amsterdam i oktober.
Lørdag 17. og søndag 18.4. var museet representert ved Motorveteranene i Hedmarks store veteranshow i "Vikingskipet" på Hamar. Hele
ishallen var fylt med flere hundre gamle kjøretøyer, og museene i Hedmark/Oppland hadde eget museumstorg midt i hallen. Nystuen og Sletten organiserte museets stand på utstillingen. Det ble vist frem bl.a. tre
traktorer, derav to med belter, flere gamle motorsager, modellen av lokomobilsaga, to gamle båtmotorer m.m. Responsen var meget god, særlig lokomobilsagmodellen var populær der den surret og gikk. Standen
var hele tiden betjent av Nystuen og Sletten. Brosjyrer og annen informasjon fra museet ble delt ut. I løpet av helgen ble utstillingen besøkt
av over 25 000 mennesker, nesten det dobbelte av hva som ble anslått
på forhånd.
I forbindelse med Grundsetmart'n i mars ble det på scenen i museumshallen montert en miniutstilling med utgangspunkt i pelshandlerens rolle i mart'nssammenheng.
Norske Naturhistoriske Museers Landsforbunds presentasjonsutstilling sto på museet hele året.
Norsk Museumspedagogisk Forening har en avtale med Norges Statsbaner om en permanent monter på Sentralbanestasjonen i Oslo. Denne
monteren lånes gratis ut til museumsmedlemmer med en temporær presentasjon av de respektive museer. Norsk Skogbruksmuseum disponerte
monteren i august og september og viste museet med tekster, utstoppet
orrhane, sag, øks og jakt- og fiskeutstyr i et areal på 1.2 x 1.2 m. Det er
å håpe at togreisende fikk et godt inntrykk av museet.
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"Østland -93" var navnet på den regionale frimerkeutstillingen som
ble arrangert av frimerkeklubbene i Hamar og Elverum. Begge klubbene feiret 50-årsjubileum og leder av utstillingskomiteen, Kristian
Veflingstad fra Elverum, ga uttrykk for stor tilfredshet v~d å kunne holde utstillingen i museets galleri og foaje . "Østland -93" hadde omlag
30 utstillere fra Halden i syd til Vågå i nord, og utstillingen ble åpnet av
Elverums ordfører O lav Sæter. Utstillingen sto i tre dager fra 29.-31.10.
7.3 Vandreutstillinger
"Skogbruk og viltstell"
Det 7. vandringsåret for "Skogbruk og viltstell" har i sin helhet vært
viet Nord-Norge. Utstillingen forlot Polarmuseet i Tromsø i midten
av januar etter at 1300 besøkende hadde mottatt tilbudet. Vadsø
Museum var vertskap resten av måneden og i februar, deretter gikk turen
til Sør-Varanger museum i Pasvik. Alta museum hadde utstillingen i
april med i overkant av 600 besøkende. Skånland bygdetun i Troms var
neste stopp med ca. 500 besøkende før utstillingen ble tatt ned i august.
Meningen var etter visningen i Skånland åta utstillingen sørover igjen.
Imidlertid mottok man forespørsler om nye visningssteder i Finnmark.
I påvente av ny kjørerute ble utstillingen oppbevart i Skånland og har
stått der resten av året. Utstillingstilbudet har følgelig ikke blitt utnyttet i den grad distributør og ansvarshavende hadde ønsket. Etter avtalt
visning på Stabbursnes Naturhus våren -94 vil utstillingen igjen bli transportert sørover til Elverum om ikke andre interessenter skulle melde
sin interesse i mellomtiden.
Utstillingstilbudet er overalt godt mottatt. Teknisk som utseendemessig har såvel transportenheten (boggi-hengeren) som selve utstillingen holdt meget godt. Utstillingens hovedbudskap er fortsatt aktuelle, alderen til tross, - selv om mindre justeringer av det faglige innhold
kunne vært på sin plass. Christian Andersen har ansvaret for utstillingens distribusjon og ettersyn.
7.4 Arrangementer
De Nordiske jakt- og Fiskedager
Nok et vellykket jakt- og fiskedagsarrangement, det 31. i rekken, har
gått over i historien med rekordoppslutning. Hele 42 000 publikum og
utstillere, medarrangører o.a. hadde funnet veien til Norsk Skogbruks-

57

.

- ;,-;,-

11

I

!

I

I

museum under disse augustdagene (5.-8.), hvilket er en oppgang på 7000
fra foregående år. Dagbesøket var som følger (1992-tallene i parentes):
torsdag 5.8.: 5261 (- 4000), fredag 6.8.: 6522 (- 5000), lørdag 7.8.: 17 384
(- 14 000) og søndag 8.8.: 12 891 (- 12 000). Av de ovennevnte 42 000
er 31 553 betalende. Disse er tatt med under publikumsbesøkets. 73.
Den økede publikumstilstrømmingen må ses i sammenheng med flere ting. Viktig er antagelig en stadig mer målrettet og systematisk markedsføring i kombinasjon med et godt og innholdsrikt program og
mange fornøyde besøkende foregående år, - og sist, men ikke minst viktig det gode været. En større satsing mot barn og barnefamilien kan
også ha vært utslagsgivende. Dette året ble torsdagen proklamert som
"barnas dag", fredag og lørdag som friluftslivets dager (Friluftslivets år
1993) og søndag som hundens dag, med spesiell fokusering på hundehold, hundestell, lydighetsdressur, ettersøkshund, veterinærtjeneste,
hunden som kj æledyr til hygge og ny tte, brukshundegenskaper osv.
For bedre å spre trafikken på de respektive arrangementsdagene var
programmet forsøkt balansert slik at uansett besøksdag skulle innholdet i dagsprogrammene ha noenlunde lik tyngde. At jakthundene har
sitt store publikum viser rekordoppslutningen omkring jakthundutstillingen på lørdag, men dagen er tilsynelatende for mange også den
beste besøksdagen uansett, - spesielt for dem som kommer langveisfra.
Med mer enn 17 000 inne på museumsområdet på en og samme dag har
arrange-mentet trolig nådd et metningspunkt. Et viktig mål for hoved arrangørene Norsk Skogbruksmuseum, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skogeierforbund er å gjøre de to første dagene enda
mer attraktive.

Markedsføring. Årets hovedprogram, trykt i 50 000 eksemplarer og
sponset av Landbruksforlaget, ble fra midten av mai spredt gjennom
deltagende organisasjoner og institusjoner, medarran gører o.a. over hele
Norden. I tillegg ble annonsert inntil 3 ganger i 10 nordiske fagtidsskrifter, og informert over nærradio og riksdekkende elektroniske
media. Pressemeldinger og faktaark om museet og arrangementeet ble
i god tid sendt en rekke nordiske aviser i nedslagsfeltet for potensielle
besøkende. Norges Skogeierforbunds tidsskrift "Skogeieren" nr. 20
kom 19.7. ut med et temanummer "Jakt og utmark", hvor DNJFD og
museet ble viet spesiell oppmerksomhet. Flere tusen eks. ble utdelt gra58

tis i forkant og under selve arrangementet. Jakt- og fiskedagenes fr-ste
logo er påsatt brevpost og er forøvrig å finne på kjøretøyer (klistremerker) som ønsker å identifisere seg med arrangementet.

Trafikale forhold. Den store publikumstilstrømmingen til tross ble trafikken og parkeringsproblemene profesjonelt taklet også i år, takket
være et nært samarbeid med NSB, politiet, Elverum videregående skole, Hanstad barne- og ungdomsskole, Elverum ridesenter og ~useets
nærmeste nabo. Spesielt lørdagens og til dels søndagens trafikk var
imidlertid i perioder noe problematisk, med mye ventetid særlig for tilreisende vestfra. Arrangørene ser det som en stor utfordring å unngå
trafikale irritasjonsmomenter som kan føre til negativ PR for arrangementet. Anmodning om å beny tte offentlige kommunikasjonsmidler
og oppfordring om å bruke andre veier inn til Elverum, eks. via Kon?svinger, vil bli intensivert. Likeledes vil publikum bli oppfordret ttl å
besøke DNJFD torsdag og fredag. Gratis pendelbuss lørdag og søndag mellom jernbanestasjonen, museet og parkeringsplassene ble godt
mottatt, men må markedsføres bedre.

Moland Båtbyggeri i Drangedal viste gode bruksbåter av tre under jakt- og fiskedagene.
Tilbud som dette er det museet ønsker å formidle over[or publikum.
Foto: 0. T.L.
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Ideelle ~g kommersielle utstillere. 65 institusjoner, organisasjoner og
forvaltnmgsorganer deltok med stands og aktiviteter. P ågangen fra
kommersielle utstillere har også vært stor - 115 slapp gjennom n åløyet. Grunnet nye (permanente) utstillingstilbud i museet blir det etter
hvert mindre arealer disponible for stands innendørs. Selv om foredragssalen og store deler av museets n yfløy i 2. etasje ble tatt i bruk,
dekke_t ikke disse arealene p å noen måte etterspørselen. Dette problemet vil forsterke seg allerede ved neste års arrangement, med mindre
museet finner frem til praktiske løsninger i form av utstillingshall av
temporær eller permanent karakter. Utearealene var også dette året godt
belagt, med kapasitet omtrent i forhold til behov og etterspørsel. Nivået p å begge kategorier av utstillere synes å være stigende. Mye av forklarin_gen ligger i silingsprosessen forut for arrangementet, med strenge
kr~v ul produktspekter som m å ligge klart innenfor rammen skog - jakt
- fiske - natur - miljø og friluftsliv.

et meget interessant foredrag om elfenbensskjæreren Magnus Hansen,
nordmann som gjorde danske av seg. Knivforeningens høyeste utmerkelse "Den Sorte H ånd" ble tildelt Arne-Martin Solbjør fra Øyfjell i
Telemark. Årsmøtet samlet 50 medlemmer.
Mer enn 70 aktiviteter kunne arrangørene by på, flere av disse n ye av
året. Heste-ridning/handicapridning på Prestøya, visning av hesteraser, kløv med hest (historisk og moderne form), hest i arbeid og fritid
m.m., der Elverum historielag og Elverum ridesenter samt islandshestforeningen Sleipnir deltok, gjorde stor lykke. Det samme gjorde hundekjøring, visning av hunderaser og politihunder i aksjon.

Arrangementets innhold.
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Publikum ble ø nsket velkommen til et
museumsområde mer "ferdigstilt" enn noensinne. Utendørsarealene
var ny delig beplantet, inne i muset var n ye utstillings- og aktivitetstilb~d _rå plass, og p å Prestøya var d e nye fiskedammene klare til prøvekJønng. Dog var det lenge stor spenning om hvorvidt disse kunne tas
i bruk, med Glomma i flom og vannstand langt høyere enn det som er
vanlig p å denne tiden av året.
Knivdagene på DNJFD er sammen med D yrs ku'n i Seljord det arrangemente~ s_om nå trekker flest "knivfolk" her i landet. Tilstrø mmingen ~v kmvmteresserte har økt betydelig de senere årene, og derfor ble
K?1vtorget dette året fly ttet ned til Gamle Sanne. Siden både jernblestnngsanlegget og Svimbilsmia ligger der, hører også den øvrige bladsmiingen og knivmakingen til i det samme området. Plenen var kranset av et tjuetalls knivmakerboder og tre bladsmeder. I Svimbilsmia
smidde tinndølen Edvard Kanton, som selv hadde vært hos Svein Svimbil i de ~iste årene han brukte smia. P å plenen gikk handelen livlig mellom kmvmakere og knivsamlere, og aldri før har det vært så mange intere~se'.te kn~vf?lk og tilskuere samlet p å museet. Knivdagene er et meget
viktig faglig innslag i DNJFD.
Norsk Knivforening arrangerte som vanlig sitt årsmøte under
DNJFD. Museumsbestyrer Henrik Vensild, Bornholm Museum holdt
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Hunden sto i sentrum søndag under jakt- og fiskedagene. H er demonstrerer politiet lydighetsdressur. Foto: 0. T. L.

Fiskeaktivitetene p å Prestøya i regi av Bærum Sportsfiskere må betegnes som en stor suksess. Flomstor Glomma satte imidlertid arrangørene på en hard prøve ved at den nedre damkronen, helt opp til arrangementstart, for det meste lå under vann. Sandsekker ble redningen, utlagt
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"Sykdom hos storvilt" v/Veterinæri nstituttet.
"Elgforvaltning" v/Norges Skogeierforbund.
"Forbruker-fritid gjennom 40 år" v/Forbrukerkontoret i Hedmark.
"Friluftslivets år 1993" v/Direktoratet for naturforvaltning.
"Skogbrukstunet" med deltagelse fra Norges Skogeierforbund, Norske 4H, Norges Fjellstyresamband, Borregaard Skoger A/S, Gravberget Gård, Hedmark Utmarkslag, Hedmark DH, avd. Evenstad,
Det norske Skogselskap, Hedmark Skogselskap og Nyttevekstforeningen, sistnevnte med populært innslag om mat og soppfarging av
garn, i kontrast til grilling av hjort.
- «Fra naturens spiskammer", der Mesterkokkene fra Hedmark og
Oppland nok en gang tryllet frem og delte ut godbiter med ingredienser fra bever, rådyr, hjort, elg o_g annet snadd er supplert med bær
og grønnsaker.

D en nye f isk edamm en på Prestøya er en v iktig nyskapning. Fiskeaktivitetene under jakt- og
f isk edagene ga god erfaring f or opplegg og drift f remov er.
Foto: 0 . T. L.

av Bærum Sportsfiskere, slik at de over 800 ørretene av Glomma stamme fra oppdrettsanlegget på Evenstad kunne holdes innesperret. Selv
om fiskens tilpasningsperiode ble kort, ble gjenfangstprosentene hele
32. Ørreten hoppet og spratt, og ikke minst barna så ut til å trives. Kapasiteten på fiskeanlegget hva redskap og instruktører angikk var til sine
tider sprengt, til tross for at mer enn 350 fiskeglade fikk slippe til pr. dag
og samtidig fikk opplæring i meitefiskets edle kunst.
Av andre programposter med tilknytning til fiske sørget Norges Castingforbund for instruksjon i kasteteknikk på land og Cato Enger for
gjeddefiske i Glomma med garantert fangst .
En rekke innslag av faglig karakter påkalte stor interesse, hvorav nevnes spesielt:
Utstillinger og info-stands
- "Rypeforskningen i Norge gjennom 100 år". En minneutstilling tilegnet Svein Myrberget, produsert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

62

Fagseminar
"Ryper - vårt viktigste fuglevilt" samlet fullt hus (ca. 100 deltagere). Solide fagkunnskaper ble formidlet i en populær form overfor et lydhørt og
engasjert publikum. En varm takk går til følgende bidragsytere:
- Forsker, dr.philos. Hans Chr. Pedersen, NINA, Trondheim: "Liry penes biologi og forvaltning".
- Viltkonsulent Fredrik Aalerud: "Praktiske viltstelltiltak for rype" .
- Seksjonsleder for utmark, Norges Skogeierforbund, Vidar Holthe:
"Rypejakt for de få eller allmennhet?"
- Forsker, sosialpsykolog Jo Kleiven, NINA, Lillehammer; "Rypejaktens virkninger på jeger og samfunn ".
- Generalsekretær Stein Lier-Hansen, Norges Jeger- og Fiskerforbund:
"Vil medlemskap i EF få betydning for norske rypejegere?"
- Prof. dr.philos. Johan B. Steen, Biologisk inst., Univ. i Oslo: "Oppsummering og konklusjoner".
Miniseminaret "Elgforvaltning" tiltrakk seg også bety delig oppmerksomhet. Følgende tema ble belyst:
- "Elg, skog, viltstell " v/Knut Solbraa, Norsk institutt for skogforskning (NISK).
- Alvsborgsjukan/elgdøden i Sverige". "Benskjørhet hos elg i Agder -har
vi noe å frykte på landsbasis?" v/ Gudbrand Stuve, Veterinærinstituttet.
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- Noen tanker om elgforvaltningen i kommende år" v/Frank Robert
Lund, Borregaard Skoger A/S.
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Publikum kunne også velge mellom flere populærforedrag.
Oppslutningen var til dels meget stor. Følgende tema ble foredratt:
- " I rypas rike" v/Jon Østeng Hov.
- "På stille vinger - på jakt etter norske ugler og deres levevis"
v/Roar Solheim.
- "Helårstrening av fuglehunder" v/Per Nymark
- "Sykdommer på jakthundraser - lidelser og skader" v/Morten Devor.
God oppslutning var det også omkring temakvelden, der dr.philos.
Johan B. Steen ledsaget av lysbilder kåserte omkring temaet: "Ryper og
rypehunder - ressurs og utøvelse". Etter den fag lige delen var det duket
for gourmetkveld "Rypeaften" i Restaurant Forstmann.
Torsdag 5.8. var den store familiedagen. Av spesialarrangementer som
inngikk i programmet var det stor oppslutning om forestillingene i amfi,
med opptreden av bl.a. sangkor sammensatt av barn fra barnehager i
Elverum. Dessuten medvirket barnehageforeningen "I VER OG
VIND" og Friluftsforeningen i Volda med sin forestilling "Skogsmulle - barna sin ven i skogen". På Prestøya ble det arrangert "barne- og
ungdomskveld" med innlagt show med Viggo "Fisking i Valdres" Sandvik, grillaktiviteter og fiske i de nye dammene. NJFF og Bærum Sportsfiskere i samarbeid med Mesterkokkene sto som teknisk arrangør. På
Klokkergården var det alle dagene stor aktivitet, med dyreliv, matservering, sang og spill o.a. innslag i regi av Hedmark Bondelag.
Barnas forhold til dyr og miljø er nært - derfor også de mange innslag
av firbente og flyvende venner under DNJFD. Duehold og dueslipp
var populære aktiviteter , et større dueslipp på flere hundre den siste
arrangementsdagen sto Norges brevdueforbund v/gruppe 7 - Søndre
Østlandsområde/Fredrikstad-Mossregionen for. Eierne av de tre raskeste duene - fulgt fra museet til sine hjemsteder - ble premiert. Publikum ble orientert om både hastigheter og distanser.
Å følge viltet fra oppvekstområdene, gjennom jaktopplevelse og frem
til gode måltider, eller som trofeer eller bekledningsgjenstander, gir
mange visnings- og informasjonsmuligheter. Dette er blant annet uttrykt under DNJFD gjennom programpostene feltbehandling, flåing
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og partering av hjorte- og fuglevilt, pelsing og taning, gevirbedømmin~
og gevirutstilling, utstilling av preparater (eks. Norde~s ~reparat '_93 1
regi av Norsk Taxidermist Forbund), mannekengoppv1snmg av skmnprodukter o.a. Samtlige trekker mange tilskuere og må karakteriseres
som noen av bærebjelkene i arrangementet.
Museet har også en viktig oppgave i å henlede oppmerksomheten på
typiske museale aktivitet~r, - at d~t- er en institusj~n i St~dig utvikli~g
som ønsker å trekke forbmdelseshnier mellom forud, naud og fremtid.
Aktiviteter som bl.a. jernblestring, tjærebrenning, fiskerøking, garnbinding og garnbøting, knivmaking, liv i fangstbuer, koier og skogshusvær samt demonstrasjoner av klesdrakter og utstyr i forbindelse med
samme er typiske eksempler.
Spennvidden i arrangementet understrekes også ved gjesteopptreden
av folkedanslag fra inn- og utland. I forbindelse med INTERFOLKLORE 1993 sto folkedanslaget RONDO i samarbeid med Grue folkedanslag for festlige opptredener såvel i amfi som ute på museumsområdet forøvrig, sammen med sine utenlandske gjester: "Volkdansvereniging de Grootemoole " og "Hava Nagila" fra Nederland, "Jodlergruppe Swissair" fra Sveits og "Mora Folkdanslag" fra Sverige.
Ikke alle aktiviteter under DNJFD foregår inne på selve museumsområdet. På Terningmoen har Elverum Jaktskytterklubb i mange år
tatt hånd om konkurranseskyting. Flere hundre deltagere er med her,
dette år innenfor disiplinene elgskyting og kulesti, under en prikkfri
avvikling som alltid.
En varm takk rettes til alle som sammen har sørget for at De 31. Nordiske Jakt- og Fiskedager 1993 er bragt vel i havn,-ikke bare med en rekordstor oppslutning, men kvalitetsmessig også det hittil mest vellykkede.
Hovedkomiteen for DNJFD 1993 har bestått av Øystein Østgaard,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bjørn Kristensen og Vidar Holthe,
Norges Skogeierforbund og Christian Andersen, Norsk Skogbruksmuseum, med sistnevnte som formann og arrangementsleder.
0

Søndagsfilm

Norsk Skogbruksmuseum har også i år valgt å satse p å søndagsfilme~.
Bakgrunnen for denne virksomheten har værtåtrekke menn~s~er_ til
museet i en ellers stille periode. Filmene som i hovedsak ble vist 1 vmterhalvåret, tiltrakk bety delig færre mennesker enn tidligere år.
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Søndagsfilmene ble vist totalt 20 søndager (3 færre enn forrige år) fordelt på 2 perioder. Første periode var fra 3.1. til 28.3., mens andre periode var fra 7.11. til 19.12.
Totalt antall besøkende på søndagsfilmen er 1768 personer fordelt på
75 forestillinger. Dette gir et gjennomsnitt på 23 pr. forestilling. Dette fordeler seg på 1127 personer på 53 forestillinger i første periode, og
641 personer på 26 forestillinger i andre periode. Totalt gir dette et langt
dårligere resultat enn forrige år. I 1992 så i alt 3198 mennesker søndagsfilmene på museet.
Som tidligere har vi også dette året prøvd å tematisere hver visning,
dvs. velge et tema som passer til museets fagområder. Storviltjakt, rovdyr, økologi, insekter, tømmerfløting og tømmerliv har vært noen av
temaene som ble belyst i 1993. Det har i tillegg vært vist en tegnefilm
eller animasjonsfilm hver søndag.
Søndagsfilmene er blitt annonsert gjennom pressemeldinger til lokalpressen og lokalradioen. Dette har gjort sitt til at det stort sett er lokalmiljøet som beny ttet seg av tilbudet, noe som også har vært visjonen
bak foretaket. Det er ofte barnefamilier som setter pris på tilbudet, og
som gjerne kommer igjen flere søndager på rad.
Geir Bjørlo, Dan Michelsen, Kai Amundsen og Jan Roger Sletta har
vært ansvarlig for søndagsfilmene.

Gary Borger, U.S.A., en av verdens mest kjente innen fluefisk e, flu ebinding og fo rfatterskap, demonstrerer fluekasting under Fluefiskedagene. Foto: 0 . T. L.

vekt på et høyt faglig nivå med foredrag, demonstrasjoner_og workshops med profesjonelle veiledere fra inn- o~ utland. F~uefiskedagen~
er Skandinavias største arrangement for fluefiskere og viser god vekst i
omsetning og besøk. Besøket dette året ble ca. 3000 betalende. Det er
en økning på ca. 16% fra 1992.
.
.
.
Museet er hovedarrangør med NaturforlagetNillmarkshv som e_n viktig medspiller. Hovedansvarlige for Fluefiskedagene 1993 ~ar Liøst~d
(NSM) og Runar Warhuus (Naturforlaget). Skaug har koordinert utstillinger og museets markedsføring av arrangementet.

Fra stubben til tømmervelta
Norges mest levende museum kan vinterstid stille med tømmerdrift på
Prestøya. Det er et årvisst tilbud, som en fortsettelse av temadagene for
skoleverket. Når det også vinterstid fyres på årene i ljørkoiene for fleskesteking og kaffekoking, svansen, øksa og barkespaden aktiviseres og
skåkvekkja ljomer fra sindige tømmerkjørere, da trekkes de besøkende
ut av sofakroken. Denne gangen hadde vi konkurranse fra spennende
TV-overføring fra ski-VM i Falun, men likevel var det rimelig bra besøk
søndag den 20.2. Kanskje kan kombinasjonen mellom museumsaktiviteter og TV-visning på storskjerm være et aktuelt publikumstilbud?
Fluefiskedagene
Fluefiskedagene ble avviklet 26.-27.6. Dette er fjerde år på rad at Fluefiskedagene arrangeres ved museet.
Dette er et nisjearrangement for fluefiske i hele sin bredde. Det legges
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Fagprogrammet. I samarbeid med N aturfo~laget legge~ ~et opp t~l et
fagprogram hvert år. Nivået er høyt når det gjelder formidhngstekm~k,
nyhetsverdi og faglig innhold. Dette år var Gary Borger (USA) ~n v~ktig gjest. Han regnes som en av verdens mest etterspurte fluefi_skemstruktører. Wayne Luallen (USA), en av verdens mest toneangive~de
fluebindere, var også på plass sammen med Roman Moser (Østernke)
67

1,

11

som bl.a. presenterte en ny fluetype (Quiver flies) under Fluefiskedagene. Blant andre viktige foredragsholdere nevnes Edvard Bergene,Jan
Løndal og Geir Kjensmo.
Ko~ti~uerlig u~der arrangementet ble det demonstrert fluebinding og
fluebmdmgstekmkker fra scenen i museumshallen. Stangbygging, både
av karbon og splitcane, ble også vist. Thomas Hultgren (Sverige) og
Wolfram Scott (Tyskland) sto for stangbygging. Joar Hagen, Elverum
demonstrerte sin fisketeknikk. Han er lam i en arm, og har utviklet eget
utstyr for fluefiske. Mandag og tirsdag 28. og 29.6. var det heldagsseminarer med Wayne Luallen og Gary Borger.

Fluebindekonkurransen. Konkurransens navn er Mustad Scandinavian Open, og den ble arrangert som en integrert del av Fluefiskedagene
for andre gang. Konkurransen er sponset av Mustad (Gjøvik), verdens
største produsent av fiskekroker. Fluebindekonkurransen hadde deltagelse fra 98 fluebindere fra 15 nasjoner. Juryen besto av Torill Kolbu, Edvard Bergene (Norge), Mikael Frødin (Sverige) og Preben Torp
Jacobsen (Danmark). Vinnerfluene ble vist publikum med kommentarer i egen uts:illin_g. Alle innkomne fluer tilfaller museets samling.
Mustad Scandmav1an Open befester sin posisjon som verdens største
fluebindekonkurranse i sitt slag.
Norgesmes~erskap i fluekasting. Norges Castingforbund og Norges
Jeger- o? Fiskerforbund arrangerte for første gang Norgesmesterskap i
fluekastmg. Det ble konkurrert i enhånds og tohånds klasser. Konkurransen ble avviklet på Prestøya under ledelse av Torgeir Gustavsen
(NCF) og Jan Dalen (NJFF).

.I

Ut~tillinger. Flere utstillinger knyttet til fluefiske ble vist. Spesielt hyggelig var det å kunne vise litt av billedkunsten til den legendariske danske fluefiskeren og kunstneren Svend Saaby e. Saabye laget også en akvarell som ble brukt i produksjon av plakat og program for Fluefiskedagene. Eldar Olderøien, Trondheim, viste en utstilling av tegninger og
akvareller. Det nystartede Norges Fluefiskerforbund var til stede med
en bemannet presentasjonsstand.
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Kommersielle stands. Et viktig innslag i et slikt arrangement er utstyr for
alle sider ved fluefiske. Fagfolk møtes, det diskuteres, sammenlignes og
utveksles erfaringer. Mange viktige utstyrsleverandører lokalt, og også
nasjonalt, hadde sine stands i museumshallen. Dette skapte en viktig og
nyttig ramme omkring arrangementet som er til nytte for alle parter.
Markedsføring og arrangementsavvikling. På grunn av kostnadene ved
fagprogrammet, og for å kunne styre publikum til de enkelte foredrag,
demonstrasjoner og workshops, ble det innført et to-billettsystem. En
ordinær museumsbillett som ga adgang til arrangementet og museet, og
en arrangementsbillet som i tillegg inkluderte alle foredrag og workshops. Dette fungerte særdeles godt og vil bli gjentatt i 1994. Det ble
solgt i alt 350 arrangementsbilletter som alene dekker hovedtyngden av
utgiftene ved avviklingen av fagprogrammet under arrangementet.
Markedsføringen ble gjennomført med produksjon av trykt program
(norsk-engelsk versjon) i 10 000 eksemplarer. Dette ble distribuert gjennom utstillere og kontaktpersoner for Fluefiskedagene. Det ble også
produsert en plakat i postersformat (400 eks.) for salg. Fluefiskedagene hadde eget markedsføringsbudsjett som ble benyttet til annonser i
tidsskrifter og aviser. Helge Hagen laget to pressemeldinger om arrangementet som ble sendt aviser og tidsskrifter. Ut over dette hadde tidsskrifter, dagspresse og radio mer enn 15 innslag og omtaler knyttet til
Fluefiskedagene.
Soppdager
I samarbeid med Elverum lokallag av Nyttevekstforeningen ble det også
dette året arrangert soppkontroller 5 søndager i august/september. Dette ble kombinert med en utstilling av frisk sopp en av søndagene, samt
fremvisning av sopplitteratur og utlevering av oppskrifter. Sommeren/høsten var fuktig, soppfloraen mangfoldig og det var god oppslutning om soppkontrollene.
Antennetimen hadde direkte sending fra Norsk Skogbruksmuseum
28.10. med temaet jaktetikk og rovdyrforvaltning. Ansvarlig for programmet var Ole Kristen Harborg med Arne Nævra som programleder. I panelet satt Vemund Jahren fra Direktoratet for naturforvaltning,
Per Søilen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Einar Gjems som grunn69

eier og jeger, feltbiolog Viggo Ree og jaktleder Eva Ljungstrom.
Museet sørget for et fint miljø omkring sendingen ved å plassere
utstoppet elg, bjørn og ulv rundt scenen. Det ble bygget opp et amfi i
museumshallen, og alt ble teknisk godt tilrettelagt for arrangementet.
Arrangementet viste at museet kan brukes i mange sammenheng, og
museet fikk ros for god tilrettelegging.

Barnas Dag
Lørdag 6.11. var datoen for den store festdagen for den yngste besøksgruppen. Med rundt 20 ulike tilbud godt fordelt både ute og inne, ble
det liten ventetid ved aktivitetene. Dette til tross for 1267 registrerte
besøkende, som er det største noensinne. Det var mer enn fordobling fra
fjoråret. Bevisst markedsføring rettet mot tidligere besøksfattige områder på Hedemarken må tilskrives mye av publikumsøkningen.
Som nye tilbud bør nevnes aktiviteter omkring bivoks og honning
gjennom Elverum Birøkterlag, treskjærer Ragnar Nysæthers rolle som
"Emil i snickarboden" og naturen presentert på frimerker ved Kristian
Veflingstad fra Elverum mynt- og frimerkeklubb. Flere populære innslag fra tidligere var sjølsagt med og gledet de mange frammøtte.
Geologidager
Museets årvisse arrangement med geologi som tema ble gjennomført
13.-14.11. Hedmark Geologiforening og Norsk Skogbruksmuseum har
som før stått for planlegging og gjennomføring. Geologidagene ble
besøkt av 450 personer.
Årets geologidager hadde istidshistorie som hovedtema. I denne sammenhengen ble det vist en ny utstilling om mammutens hjstorie i Norge.
Denne utstillingen ble laget av Ole Nashoug, Hedmark Geologiforerung.
I 1992 ble det funnet thulitt i Elverum. Thulitt er Norges nasjonalmineral, mest kjent fra funnet i Lom. To store blokker fra funnet i Elverum ble slipt og utstilt under arrangementet sammen med smykker og
ubehandlet materiale fra flere thulittfunn i Norge.
Ljøstad sto foren omfattendeutstilling av norske smykkesteiner. Gjennom sine kontakter blant geologiinteresserte samlet han inn materiale til
en praktfull og representativ utstilling med norske smy kkesteiner. Geologiforeningen viste den tradisjonelle mineral- og bergartutstillingen.
Flere demonstrasjoner ble gjennomført, bl.a. mikrorruneraler (Ljøstad)
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og smykke-steinsliping (Geologiforeningen). Museet retter en stor takk
til Hedmark Geologiforening for samarbeid under årets arrangement.

7.5 Tidsskriftet "Elgen"
Tidsskriftet "Elgen" utkom for tredje gang i 1993. Museet har som tidligere holdt sekretariat for stiftelsen etter gjeldende økonomisk avtale.
Kari Tyseng har ført Elgens regnskap, og Skaug har vært forretningsfører for stiftelsen og medlem av redaksjonsutvalget. Styret og redaksjonsutvalgets sammensetning har vært den samme som i 1992 med Jon
J. Meli som redaktør og Vidar Holthe som styrets leder. Museet har
stått som vert for en del av Elgens møtevirksomhet.
Elgen 1993 ble solgt i ca. 6300 eks. I styremøte 21.12. ble det vedtatt
utgivelse også i 1994.
7.6 Resepsjon, museumsbutikk og restaurant
Resepsjon/museumsbutikken
1993 var det første året med full drift i museumsbutikken hele året, og
dette har ført til en pen økning i omsetningen såvel på souvenirsalg som
vanlig kiosksalg. Omsetning souvenirsalg i 1992 var 1.196.717,- med en
økning til 1.520.191,- i 1993. I tillegg kommer omsetning av bøker (egne
og innkjøpte) i butikken på kr. 141.257,-. Kiosksalget viste også en pen
stigning: fra kr. 807.382,- i 1992 til kr. 955.246,- i 1993. Til sammen gir
dette en omsetning i museumsbutikken på over 2,5 mill. kroner.
I løpet av 1993 er varebeholdningen på souvenirlageret blitt lagt inn på
data. Alle varer har fått eget artikkelnummer, og varene er delt inn i grupper og har fått sin spesielle merkede plass på lager. Det er installert data
i resepsjonen slik at man til enhver tid kan gå inn og finne f.eks. lagerbeholdning, priser, leverandører osv. Ved korrekt ajourføring ved
uttak/innkomne varer vil bl.a. lagertelling bli en enkel arbeidsoperasjon.
Det er foretatt lite endringer i varespekteret i løpet av 1993. Tilbakemeldinger (samt omsetningstallene) tyder på at vi har lagt oss p å et bra
vareutvalg, men det må fortsatt arbeides med å finne frem til nye - og
gode - håndverksprodukter innen dette varespekteret.
En stor del av vareutvalget består av varer vi har i kommisjon fra bruksog kunsthåndverkere i distriktet. Dette gir oss muligheten til å kunne tilby litt spesielle - og kostbare - ting og gjør butikken mer "eksklusiv" og
variert. Vi ser svært mange positive sider ved kommisjonssalget, ogvi kom71
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mer inntil videre å fortsette i omtrent samme spor. Den gode kontakten
som knyttes opp mot brukshåndverksmiljøet i distriktet er av stor verdi.
De ser en god mulighet til å få markedsføre seg og sine produkter på museet, og stiller velvillig opp f.eks . ved julesalgsutstillingen når vi inviterer dem.
Julesalgsutstillingen var forøvrig tilbake i sentralhallen i år, og dette
ga en bedre omsetning igjen, samt en smakfull og fin utstilling. Det var
en del nye utstillere i forhold til tidligere år, og det ga oss mange interessante bekjentskaper. Vi har også utvidet samarbeidet med ASVObedrifter og under julesalget var hele 4 slike institusjoner representert.
I forbindelse med julesalgsutstillingen ble det arrangert demonstrasjoner v/utstillerne i to helger. Det ble presentert knivmaking, sølvsmykkesmiing, ulltoving, kurvmaling, linspinning og lappeteknikk, d yrking av krydderurter og lin samt utnyttelse av fjellets urter til "godlukter". Det ble vist filmer med tilknytning til de samme temaer, og det
var stor interesse for disse arrangementene.
Den etterhvert årlige tradisjonen med Lucia-arrangement var en stor
suksess. Denne gang var Fjellmoraveien Barnehage invitert til å forestå Lucia-prosesjonen og annen underholdning, og de bortimot 60 barna hadde laget en stemningsfull forestilling. Museets bidrag til underholdningen var "sansebedragsartisten" Jarle Leirpoll, og hans try llekunster vakte forundring og latter hos store og små. Det store besøket
denne kvelden viser at dette arrangementet er et fint tilbud i forbindelse med julesalgsutstillingen.
Det har i 1993 kun vært besatt en halv fast stilling, men ved hjelp av
sivilarbeidere og midlertidig engasjerte har bemanningen fungert bra.
De resepsjonsansatte har i tillegg til vanlig resepsjonsarbeid også de fleste omvisningene i museet, og for å dekke behovet for fremmedspråklige omvisere ble det i år for første gang avertert ledige engasjementer for
sommersesongen. Det ble en enorm respons med langt over 200 søkere, og museet har nå fått en bra stab av guider som delvis også kan benyttes utover sommersesongen.

Restaurant Forstmann
Restaurant Forstmann er en viktig enhet ved Norsk Skogbruksmuseum.
Museet har kontrakt med Hote! Central Drift A/ S om driften av restaurenten, hvor husleien til museet er 12% av brutto omsetning fratrukket merverdiavgift.
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8. PUBLIKUMSBESØK
OG MARKEDSFØRING
8.1 Publikumsbesøket
I 1993 økte besøket fra 119 511 i 1992 til 13 7 001, som er 17 490 personer. Dette er en stigning p å 14.6%. Besøket under jakt- og fiskedagene økte med ca. 7000, og ellers i året var økning på ca. 10 500 personer.
Målet har vært å nå 140 000 besøkende i 1994 og 150 000 i 1995. Det
burde ligge til rette for å nå disse besøkstallene.
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Totalbesøket i 1993 fordeler seg på følgende hovedtall:
1985

Voksne
Barn inkl.
klasser
Barn
familiebillett
Bill fra
Glomdalsmus.
Sum
Sørlistøa

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Endr. i %

74264 + 16.3

53640 55155

55863 52648 54572

64388 61508 62101

27351

25738

31683 32358 31148

34044 39449 39953 45245 + 11.7

10896

11571

11762

15595 13795 12707 16045 + 20.8

8922 11041

1557 1255
1114 1241 1500
1809 1826 4750 1447 - 228
93444 93719 100422 95169 98261 115386 115578 119511 137100 + 14.6
1240 4317 1500 1174 - 21.1
117076 119892 121011 138274 + 14.3
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I regi av NORTRA ble Norwegian Travel Workshop '93 avviklet i
Oslo Spektrum 26.-29.4. Museets representant var Haugen, og standen
i Spektrum var delt med Hote! Central. Kontakter ble knyttet, og oppfølgingen ble i hovedsak ivaretatt av Norderhaug, som nå var blitt knyttet sterkere til museet.
For syvende år på rad deltok museet på Østlandsk Lærerstevne. Skaug
og Haugen var museets representanter, og det var en ny og samlet presentasjon av "skogtilbudet" for skoleverket vi var delaktig i. Etter initiativ fra Det norske Skogselskap ble Skogbrukets Kursinstitutt, Norges Skogeierforbund, Jenter i Skogbruket og museet sine skolerelaterte tilbud samlet presentert. Skogselskapet dekket både fellesannonseringen og standsleien. N ytt av året var også et lysbildeforedrag av Haugen for en gruppe forhåndsp åmeldte lærere.
På den pedagogiske fagdagen på Hamar for lærerne fra Hedmark og
Oppland fredag 5.11 . var Skaug og siv.arb. Dan Michelsen til stede for
å presentere museets mange ulike tilbud.
Christian Andersen har deltatt i eller lagt forholdene til rette for følgende markedsførende tiltak:
12.2. Markedsføringsseminar på Norsk Skogbruksmuseum (medarrangør).
4.-6.6. Nord-norsk Villmarksmesse i Bardu (utstilling og informasjmateriell generelt om NSM - spesielt om DNJFD).
9.-11.7. Finnskogdagene, Finnskogen (utstilling og informasjonsmateriell generelt om NSM - spesielt om DNJFD).
28.11. Foredrag og omvisning i museet for 9 representanter for
Stena-Line og 25 journalister fra Midt- og Nord-Jylland.
9.12. Orientering og omvisning for representanter for Troll Park A/S,
Elverum Reiselivslag m.fl.

Mot slutten av året ble Andersen anmodet spesielt om ålede arbeidet
fo r sterkere profilering av Norsk Skogbruksmuseum opp mot OL '94
og i noen tid fremover koordinere museets mar~edsfø~ing~arbeid gene:
reit, i tråd med museets ønske om en opptrappmg av sm virksomhet pa
markedsføringssektoren.
I den sammenheng ble museets tidligere utarbeidete informasjonsmateriell gjennomgått og diskutert ved flere anledninger i en mindre
markedsføringsgruppe ved museet. Behovet for nytt og/eller oppdatert materiell syntes stort. Andersen har derfor nedlagt et betydelig
arbeid for å fremskaffe:
- Ringpermer (27 stk.) med faktaopplysninger, informasjon og program
omkring Norsk Skogbruksmuseums virksomhet på 9 språk, beregnet
for utplassering på OL-arenaer, info-sentra, hoteller, turistinformasjoner o.a. sentrale steder.
- N ye 01nslagsmapper på norsk, engelsk, tysk og fransk.
- Nye faktaark på 8 språk.
O vennevnte tiltak har hele tiden vært ledsaget av oppfølging og evaluering, i håp om å måle effekten av det arbeidet og de ressurser som er
nedlagt i tiltakene.

Andersen har dessuten utarbeidet annonsemateriell for oppføring i
Norges Eksportråds internasjonale messe- og aktivitetskalender/Fairs
and Exhibitions in Norway 1993-95, samt nordiske fagtidsskrifter, aviser m.v. spesielt i forbindelse med DNJFD. Han har hatt bred kontakt
og oppfølging mot de elektroniske media, deriblant direkte innslag og
intervjuer (TV-Hedmark, NRK, P2 samt en rekke nærradiostasjoner).
Han har videre samarbeidet med freelance-journalistene Sven R. Gjems
og Steinar Q. Andersen om utvikling og tilrettelegging av museumsstoff for dagspressen.
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9. REPRESENTASJON

9.1 Museumsorganisasjoner
Nasjonalt
Chr. Andersen deltok på deler av Norsk Museumsforbunds 75 års jubileum og Norsk I COMs årsmøte i Oslo 5.6. Han deltok også på åpningen
av det permanente Science Centeret i Norsk Teknisk Museum i Oslo 6.10.
Vestheim deltok på årsmøte med fagseminar i Landslaget for lokalog privatarkiv (LLP) 17.-19.3. på Olavsgaard Hotell, Lillestrøm i regi
av Forb undsmuseet i Akershus. Som LLPs fylkeskontakt for Hedmark
var han med på fylkeskontaktmøtet forut for årsmøtet.

Internasjonalt
Chr. Andersen deltok p å innvielsen av AQUA - Ferskvands Akvarium
& Museum i Silkeborg, Danmark 11.6.
9.2 Seminarer og konferanser
Fossum deltok 27.2. ved åpningen av Store Maihaugsal og 26.6. ved
åpningen av den store Norges-utstillingen "Langsomt ble landet vårt
eget" på Maihaugen.
1.4. deltok Fossum på et møte om bevaring av Kulturlandskap på Osen
Skogskole. Det ble orientert om kriterier for bevaring og økonomiske
støtteordninger.
I tiden 25.-28.8. deltok Fossum i et seminar om friluftsmuseer og formidling som ble holdt på Trøndelag Folkemuseum. En av de viktigste
forelesningene var Terje Thuns om dendrokronologisk datering.
Chr. Andersen deltok 20.11. i "Det gror i norsk fiskebiologi", symposium arrangert i forbindelse med prof. Hans Nordengs 75 års dag i
Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo. Invitert foredrag: "Formidling
av natur- og miljøkunnskap gjennom akvarievirksomhet".
Vestheim har deltatt i følgende seminarer: 21.-22.10. NKKMs seminar om samtidsdokumentasjon på Norsk Folkemuseum.
17.-19.11. NKKMs film- og fotoseminar i D et norske filminstitutt, Oslo.
Rugsveen har deltatt i følgende seminarer:
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28 .-30.1. Etnologseminaret på Ustaoset med tema faghistorie.
3.-6.6. NKKMs årsmøte og fagseminar i Oslo.
21.-22.10.: NAVFs museumsnettverksseminar:
Agrarsamfunnets materielle Kultur. Hønefoss.
Gjerstad har deltatt i:
16.2. Seminar for utstillingsansvarlige ved museene i
Hed mark og Oppland. Besøk på Vegmuseet og Maihaugen.
23.9. Utstillingsseminar på Maihaugen.
17.-19.11. NKKMs film- og fotoseminar i Det norske
filminstitutt, Oslo.
9.3 Studiebesøk
Fossum har i løpet av året hatt studiebesøk ved Lands Museum, Valdres Folkemuseum, Dagali Museum, Bergverksmuseet og Lågdalsmuseet i Kongsberg, Kon-Tiki Museet, Norsk Folkemuseum, Setesdalsmuseet, Evje og Hornnes bygdemuseum, Myhre Torvstrøfabrikk, Tynset Bygdemuseum, Rørosmuseet, Trøndelag Folkemuseum, Odda
Industriarbeidermuseum, Kaare Tønnebergs Samlinger, Breheimsentret iJostedalen,Jostedalen Nasjonalparksenter i Oppstryn, Lom Bygdemuseum og Industriarbeidermuseet på Rjukan.
Chr. Andersen har besøkt Kattegatsenteret i Grenaa, N ordsømuseet
og Nordsøcenteret i Hirtshals, Skagenmuseene, Kunstmuseet i Aalborg
og Omniteatern og dinosaurutstillingen ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
I forbindelse med arbeidet med skogbruksutstillingene har Ves theim
besøkt flere norske museer, bl.a. Maihaugen (sammen med Halvorsen),
Norsk Folkemuseum og Kon-Tiki Museet.
Under en privat feriereise i påsken besøkte Vestheim museer i Bruxelles og Paris, bl.a. La Vilette-senteret (cite des Sciences et de l'Industrie).
Rugsveen har besøkt følgende museer:
I USA: The Peabody Museum of Archeology and Ethnology, The Computer Museum i Boston, Massachusetts og Marble House i Newport,
Rhode Island.
I Norge: Vest-Agder fylkesmuseum, Maihaugen, Volda Bygdetun,
LOOCs info-senter på Lillehammer, Nasjonalparksenteret i Oppstryn
og Zoologisk Museum.
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Gjerstad har besøkt Kunstindustrimuseet i forbindelse med utstillingen "Boka i 350 år", Kon-Tiki Museet, Norsk Folkemuseum og Skimuseet.
Ljøstad hadde i august en studietur til verdens største fluefiskedager,
FFF-Conclaven, i Montana i USA for å få kontakter, inspirasjon og å
lære hvordan amerikanerne arrangerer fluefiskedager.
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10. GAVER
10.1 Givere av gjenstander

Arne Andreasen, Drøbak: Trestamme med tang
Odd Arnstorp, Os lo: E mn e, ski bretthold er
Knut Bakke, Hamar: Garn, snørevinne, langrev, ski
Ivar Bakken, Fagernes: 3 par ski
Edvard K. Barth, Os lo: Ski
Knut Berg, Flisa: E mneved
Jens Berger, Flisa; Tilvekstskala, målestikke
Halldor Bjorveit, Odda: Kurv
Knut Borg, Lena: Bindinger, skisko, 5 par ski
Borregaards skoger, Åmot: Ski
Arne E mil Christensen, Øvre H eimdalen: Sluker, fortommer,
fiskes tenger i futteral, snell er, otersnøre, oter.
Rasm us Dale, Ringerke: Fangstsaks
C hristian Delphin, Granl i: Flagg
Mary Engebakken, Løten: 3 par ski
O lga Evensen, Romedal: Sag
Jens Kristian Flermoen, Flermoen: 5 par ski, stave r, spade
Kjell Fodn æss, Klekken: 6 par ski
To re Fossum, Elverum: Ryggsekk, rumpetask e, sag
O ttar Grøtbekkl ien, Elverum: Dreiebenk, tabell, mjølskje, klaver
Ha ns Hagen, Stange: Sykkel
Hald envassdragets fløtnin gsforening, Halden: Tømmerstokk, sagstokker, hake, gransvei
Ei nar B. Hansen, Rogaland: Kniv
As lak Harstveit, Åmli:
Rephelle, skjæresaks, fløterhaker, lj å, snare, smøøskje
Bjørn Haugen, Knapper: 3 par ski
Thea Haugen, Knapper: Ski
Kn ut K. Hesjedal, Stamnes: Ski
Einar Jagland , Lier: Kniv
Pau l Jakobsen, Jevnaker: Lys tergaffel
Ola Kolstad, Sags tua: Snørevinne, skrangle, skismurning, eske,
skibrettho lder, ra vel, 10 par ski, sk istaver.
Torstein Lien, Ådalsbruk: Saks, tobakkseske.
Jo n Lindal, O slo: Sag.
Arne Lindberg, Elverum: Støkrok .
O lav Fehn Mjaaland, Arend al: 3 par ski.
Bjarne Oland, Åmli: Tålabb.
Tore Paulsen- æss, Halden :
Fiskestenger i futteral , snelle, snelle i eske.
Mani Poikalainen, Finland: Ski, bindinger, skibretthold er.
Sverre Rosendal, Fetsund: 2 kniver.
Nils Selmer, Oslo: Notisblokker i futteral, pigghal sbånd , hundelenker,
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11. ØKONOMI
hund ehalsbånd , kni ve r, bukse, skinnfell, nikkers, negletang.
Georg Sibbern, Grue: Ski.
Jø rge n Skjerve, Voss: 2 par ski .
Ego n Stener, Osen: 7 par ski, skistave r.
Erling Storbak, Trysil : Skiemne.
Gj ermund Talaasc n, T rys il : Ski.
Per T horese n, Trond heim: 2 kniver.
Valborg Lø ken Tomte, Hamar: Ski, skistaver.
Per C hristi an Voss, N otodd en: Sag, ski .
Per Ø ien, O slo: Ski .
T hor Østm oe, Elverum: Ski .
Per Øyen, O slo: Ski.
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Driftsregnskapet fo r 1993 viser et ove rskudd på kr. 8.946.-, so m er foreslått overført til kapitalkontoen .
Driftsinntektene økte med vel 2 mill. kroner (17%) og utgiftene ved
1.8 mill. kroner (15 %) fra 1992 til 1993. H alvparten av inntektsøkningen kommer fra D e N ordiske Jakt- og Fiskedager og salgsutstil lingen til Ferdinand Finne. D et store kunstsalget har gitt vesentli g større netto kommisjonsinntekter i 1993 . Under SKAP-ordningen har
museet utgiftsfø rt og fått refund ert lønnskostnader på nær 400.000 k rone r. Betydelige inves teringsoppgaver ble løst gjenn om dette arbeidsmarkedstiltaket.
De res terende 4 mill. kroner av statens tilskudd til museets ny bygg
ble utbetalt i janu ar. Et lån fra Elverum kommunale Industribygg A/ S
ble nedbetalt med 2 mill. kroner, og påløpne renter utgiftsført med kr.
133.000.-.
Egeninntektene utgjør 55% av driftsinntektene, mot 50% året fø r.
Det kan bli vanskeli g å opprettholde den høye andelen for egeninntektene i 1994.
Eidefond et på kr. 900.000. - er oppløs t og tilført kapitalkontoen. En •
investerings- og fi nansieringsoversikt fø lger som note 8 til regnskapet.
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I

Regnskap

UTGIFTER

Resultatregnskapet 199 3

INNTEKTER

;

I

i

1993

1992

Billettinntekter (note 1) ..................... .

3.932.540

3.109.178

Salgsinntekter
Salg resepsjon .....................................
Fossekallen ... .... ..................... .. ...........
Arrangementer (note 2) ................... .
Publikasjoner m .v............................. .
Leieinntekter ..... ............................... .
Diverse inntekter .............................. .
Sum .................................................... .

2.570.698
217.384
156.741
171.465
519.637
224.985
3.860.910

2.094.259
227.525
(283.607)
154.680
514.109
191.271
2.898 .174

Tilskudd m.v.: (note 3)
Off. tilskudd/refusjoner.. .................
6.111 .117
Andre tilskudd/medl.kont. ........... ...
89.663
----Sum.... .................................................
6.200.780

I

Varekostnader
Varekjøp ........................... .......... ........

i

Sum driftsinntekter ......................... .

'
'

'
I

13.994.230

5.592.504
308.561
5.901.065
11.908.417

1993

1992

1.972.331

1.764.741

-----------

Personalkostnader
Lønninger.. ... .. ....................... .............
6.849.501
6.347.673
Sosiale utgifter.. ............... ............ .. .....
1.663.364
1.409.812
Reise og diett.... ..................................
249.181
203.655
Sivile tjenestepliktige .................. .......
132.000
145.275
----------Sum .. ............................................. .. .. ...
8.894.046
8.106.415
-----------

Museale utgifter
Gjenstander/konservering.... .............
68.714
44.665
103.640
50.771
Bibliotek/arkiv......... ..........................
Prosjekter/publikasjoner .. .................
166.697
204.898
Akvariet.. ............................................
55.377
49.772
Formidling.. ........................................
29.034
24.795
Fotoutgifter........................................
58.450
71.285
----------Sum .....................................................
481.912
446.186

-----------

Administrasjonsutgifter
Inventar/utstyr... ..................... ..........
156.845
94.786
Vedlikehold.... ....................................
343.328
275.226
Drift av anlegg........ ...... .....................
977.934
990.580
Honorar m.v. .....................................
41.125
40.000
Administrasjon ..... ............. ...... ..........
995.155
650.818
Verkstedkostnader. ...........................
57.020
32.932
591 .390
242.428
Markedsføring. ... ............... ................
Diverse utgifter.. ................................
10.105
13.495
----------Sum....... .................. ................... ..........
3.172.902
2.340.265
- - - -- - - - - - -

I

Sum driftsutgifter... ... .. .................. ..... 14.521.191
12.657.607
- - - -- - -- --------:-Drifts resultat... .......... ...... ........... ........
(526.961)
(749.190)
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Andre inntekter/utgifter
Kapitalinntekter ................................
289.520
454.770
Premiefond/erstatninge r. ..... .............
453 .308
(55.491
(141.921)
(1 0.472)
Kapitalkostnader....... ........................
- - - - - - - - - -Sum .....................................................
600.907
388.807
Resultat før disposisjoner. ................
73.946
(360.383)
Disposisjoner (note 4)...... .................
(65.000)
304.600
----------O verskudd/(unders kudd) ................
8.946
(55.783)
-----------

BALANSE PR. 31.12.1993
Eiendeler
1993
1992
12.000
12.000
H åndkasse .............................................
100.188
416.941
Kassekreditt. .........................................
Skattetrekkskonto .................. ..............
238 .912
344.819
Bankinnskudd (note 5) .......................
3.583.887
2.843 .194
49.000
35.000
Varelager... ............................................
Aksjer..... ...............................................
1.000
1.000
D ebito rer, kunder........................ .........
61.128
51.478
Andre debitorer... .................................
10.470
3.798
Lønn-/reisefo rskudd ............................
4.952
33.311
Premiefond. .... ..................... .... .............
352.770
9.231
- - - - -- - - - - Sum omløpsmidler.. ................ .............
4.414 .307
3.750.772

-----------

Museumsbygningen ........ . 53.230.000
Tilkommet ................... . 2.2 70.000
Museumseiendommen .... .
Magasinhallen ...................
Bru over Klokkerfossen ..
Bru over Prestfoss en ........
Prestøya ........................... .
Fossekallen ...................... .
Utendørsanlegget ......... .. . 1.008.000
Tilkommet ...... ............. .
112.000
Sø rlistøa ........................... .
895.000
Tilkommet ................... .
80.000
Utstillinger. .................... .. .
690.000
Avskrevet ..................... .
130.000
Inventar ... ..........................
Maskiner .......................... .
Museumsgjenstander ...... .
Sum anleggsmidler .......... .
Sum eiendeler .................. .
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55.500.000
320.000
871.000
112.000
111.000
50.000
959.000

53.230.000
320.000
871.000
112.000
111.000
50.000
959.000

1.120.000

1.008.000

975.000

895.000

560.000
1
1
1
60.578.003
64.992.310

0

1
1
57.556.003
61.306.775
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GJELD OG EGENKAPITAL
Kreditorer..................... .... ............... .. ....
Offentlig gjeld. ................................... .. .
Arb.giveravg. - avsatt feriep. ................
Skyldig feriepenger......... ......................
Kortsiktig gjeld............ ... ..... ................. .
Langsiktig gjeld .............. .. .....................
900.000
Eidefondet .. .. ... .. ... .. ...........
900.000
Oppløst .......... ...............
43.000
Wilhelm Mathesons fond.
9.000
Tilført (note 6) ...............
Avsatt til forskning ...........
Avsatt spesielle formål... ... 1.893.885
383.147
Oppløst ..........................
Tilført (note 7) ............. .. 1.297.133
Vedlikeholdsfond .. ............
Kapitalkonto .................... 53.306.785
900.000
Overført Eidefondet ....
Tilkommet ............. ....... 4.470.946
Sum egenkapital ... .. ..........
Sum gjeld og egenkapital
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NOTER TIL REGNSKAP 1993

1993
1992
182.115
276.920
463.237
354.185
87.300
60.300
621.985
421.700
----------1.354.707
1.113.105
-----------

2.000.000

4.000.000

0

900.000

52.000

43 .000

-----------

50.000
2.807.872
50.000

1.893.885
50.000

58.677.731
61.637.603
64.992.310

53.306.785
56.193.670
61.306.775

N ote 1
Billettinntekter
Inngangsbilletter på arrangementene De Nordiske Jakt- og Fiskedager og Fluefiskedagene, henholdsvis kr. 1.361.800,- og kr. 115.150,-,
inngår i billettinntektene.
Note2
Arrangementer
Arrangementsutgifter kr. 837.087,- og kommisjonsoppgjør på kr.
518.884,- inngår i nettotallene (ekskl. billettinntekter):

De Nordiske Jakt- og fiskedager
Fluefiskedagene
Temporære utstillinger
Div. arrangementer

Inntekter
532.409
89.733
852.302
38.266

Utgifter
518.326
104.881
664.864
67.898

N ote3
Offentlige tilskudd og refusjoner fordeler seg slik;
Statstilskudd
kr.
Fylkeskommunalt tilskudd
Ko mmunale tilskudd
Andre tilskudd/refusjoner
Til sammen
kr.

Resultat
14.083
(15 .148)
187.438
(29.632)

4.585.000,783.000,127.435,615.682,6.111.117,-
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Kommunale tilskudd

1993

Aremark ... .. .. ........ .. .............. ... .. ..
1.250.Aurskog-Høland ............. ........ .. .
Bykle ............ .. ........ ..... .. ... .. ........ .
445.Drangedal ................................... .
Elverum .... .. .................. .............. . 100.000.160.Etnedal ...... .. ... .. .............. ............ .
Fosnes .......... ......... .. .......... .. ... ..... .
430.Froland .............. .. ....................... .
300.Fyresdal .. .................................... .
250.Gj erstad ......... .... ........ .. ................
Gj øvik ............. .. ......................... .
5.000.Hamar ...... .. .................... .. ........... .
Hj artdal ..... .. ................. .. .......... ...
250.Holtålen ....................... ............ .. .
Hurdal .. ............... ........ ............... .
Høylandet ................... ............... .
Iveland ........................ .. ...............
Jevnaker .. ...... .. ............... .. ........... .
500.Kongsvinger .. .... .. .. .. ................... .
200.Krødsherad ........ ................... .. ... .
Lørenskog ............... .. .. .. ..............
Løten ........... ...................... .. ....... .
Meldal ....................... .. ................ .
Namsskogan ... .......................... ..
Nord -Fron ........ ......................... .
Nord-Odal ................ ................. .
Os .. ....................... .. ............ .. .......
700.Rakkestad .... .. .. .... .. ..................... .
Rendalen ..... .. ...................... ....... .
2.700.Ringerike ... .... .. ............... .. ...........
5.100.Ringsaker .. ............. .. ..... .. ............
150.Rollag ..........................................
Sigdal ..... .. .. ... .. ............................ .
6.000.Stange ........ ............ ................ ..... .
960.Stor-Elvdal ... .. .. .. ............... ......... .
90

1992
150.1.250.750.100.000.100.420.2.600.200.250.1.000.150.-

500. 2.400.109,10
500.700.1.485,60
2.700.5.000.400.-

1991
150.-

97.000.420.300.4.500.175.250.1.000.140.200.380.-

Tokke ........... ...................... .. ....... .
Ulle nsaker .................................. .
Vang ........ .................................... .
Varteig ................ .. ...................... .
Vinje .................. ........................ .. .
Våler i Solør ... .......................... .. .
Østre Slidre ............. .. ............... .. .
Østre Toten .. ..................... ......... .
Å mli ............................................ .
Å mot ................................... ....... .
Åsnes ... ....................................... .

300.1.000.-

300.2.700.400.-

310.1.430.-

275.221.1.325.-

1.430.188.7.700.2.550.-

1.400.200.20.000.-

135.932.70

194.574.-

Mathiesen-Eidsvold V ærk ...... ..... .. .. ............................... .
Haldenvassdragets Fløtningsforening ..... .. .... .. ...............
Skogbrukets Arbeidsgiverforening ..... .. .... ................... .. .
Sparebanken Hedmark ...... .. .................... .. .. ..... .... ........ .. .

2.500.15.000.15.000.20.000.-

Sum ...... ................................................................... ...... .. .. .

52.500.-

Su m.... ..................... ..................... 127.435.-

Private driftstilskudd

235.1.100.400.115.610.1.500.600.-

Note4

Disposisjoner

Avsatt for forskningsprosjekt............... .............. .. ..
Avskrevet på nye utstillinger ..... .... .........................
Sum .. ................ .... .. ...... ... .. ...... .. ....... .. .. .....................

kr.
»

50.000.15.000.-

kr.

65.000.-

------

2.700.5.000.150.400.6.000.-
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Revisjons beretning
Vi har revidert årsoppgjøret for Norsk Skogbruksmuseum for 1993,
som viser et årsoverskudd på kr 8. 946. Årsoppgjøret, som består av
årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av museets
styre.
Vår oppgave er å granske museets årsoppgjør, regnskaper og
behandlingen av dets anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi
har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder
vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av
grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert
de benyttede regnskapsprinsipper, samt innhold og presentasjon av
årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått museets formuesforvaltning og interne kontroll.
Det bekreftes at tilskuddet fra Det kongelige Kulturdepartement er
brukt i samsvar med Stortingets forutsetninger.
Etter vår mening gir årsoppgjøret et forsvarlig uttrykk for museets
økonomiske stilling pr. 31.12.93 og for resultatet av virksomheten i
regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapskikk.

Elverum, den 22. mars 1994
HR-Revisjon
Statsautorisert revisjonsselskap

I

Statsautorisert revisor
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