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Museets administrasjon.
Norsk Skogbruksmuseum,Skogbruk,Jakt og Fiske er en landsomfattende
institusjon, og representanter for felgende 14 organi3asjoner og
institusjoner danner museets r åd:
Det nor3ke Skogselskap,
Norges Slcogeierforbund,
Norges 1Teforedlingsråd 1
Norges Trelastforbu.,d,
Nor sle Sl;:og- og Landarbeidel'forbund,
SkogbrtBcets og Skogindustrienes Forskningsforening,
Skogbruksforeningen av 1950 ,
Skogbrukets Arbeidsgiverforening,
Arbeidernes Jeger- og Fiskerforbund,
Norges Jeger- og Fisker- Forbund,
Norsk Forstmannsforening ,
Norges Skogteknikerforbund,
Skogdirektoratet .,
Glomdalsmuseet.
Skogdirekter Alf Langsæter,Oslo, er formann i rådet og direl:ter
Wilhelm Matheson,Oslo, sekretær.
Styret består av felgende personer;
Magne }~dttun~Elverum , form.
Varamann P,eder Holand 2osio .
11
Oystein ,' 3jel1e,Amot .
Finn Krog,Elverum, sekretær
11
Klaus Kjelsrud 1 0slo
Arnt Stenklev ~Oslo .
11
Hans Tl1.Kiær,Fredrikstad
Ole Anker-Rasch_,_~alden.
og Brede Bredesen-Opset ,iurkenær.
Sigmund Stafne 1 Elverurn .
Museet3 personale:
Fra 1. 8.1956 : Konservator ma~.art , Arne Skjolsvold,Elverum 1
Kasserer Håkon Ronning,Elverum.
~-Efil...JU§.aJ:'.beidet .
Styret h2r i året hatt tre moter, hvorav ett sammen med Finansutvalget , i-io. gister Arne Skjelsvold som i fjor var midlertidig konservator ved museet , ble permittert fra 1. 10 1955 og tok forst til
med arbeide t igjen den 1. 8. 1956. Fra samme dato har han væ1·t fast
ans att. I den ti d herr Skjelsvold var permittert har den lepende
korrespond anse vært bes or ge t av museet s kasserer og forman..,en.
Fast anse ttelse av konserv~to~.
I henhold til den bemyndigelse rådet har gitt styret i mote den 4.
nov. 1955,sak nr.3, averterte Skogbruksmuseet stillingen som konservator og bestyrer av museet i mai i år. Det meldte seg en ansoker til stillingen, nemlig mag.art . Arne Skjolsvold. Til å bedomme
herr Skjolsvolds kvalifikasjoner ble det i samsvar med gJeldende
praksis nedsatt en vitenskapelig bedommelseskomite. Skogbruksmuseets
representant ble etter konferanse med Skogdirektor LangsBter~
professor J. K. -Sandmo I Vollebekl.:. De ovrige to medlemmer v 2.r professor
dr, Bjorn I~ougen, Universitetets Oldsaksamlin?,Oslo og fcrstekonserva ~or Hilmar Stigum, norsk Folkemuseum,Oslo, Pa grunnlag av komiteens
innstillin~ gikk museets styre i mote den 17, sept. d. å. til ansettelse av mag . art. Arne Skjolsvold som konservator og bestyrer av
museet , Konservatoren opptok sitt arbeide ved museet den 1,8. d.å.,
etter å være vendt tilbake fra Thor Heyerdahls vitenskapelige
ekspedis j on til Polynesia.
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Naynesalcen.
Som kjent har det vært en del vanskeligheter med museets navn. Det
opprinnelige navn, "Norsk Skogbruksmuseum med avdeling for jakt og
fiske" 1 ble forst forandret til "Landsmuseet for skogbruk, jakt og
fiske" . Denne navneform ble imidlertid ikke godkjent av lio:.ske
Museers Landsforbund. Etterat saken hadde vært til behandling i
rådsmote i november i fjor, fikk styret flere alternative:. å legge
frem for Landsforbundet og den 23,januar i år ble navnefornen:
Norsk Skogbruksmuseum, Skogbruk,Jakt og Fiske, ondelig vedtatt.
KQ,,ntail;tounktene.
Arbeidet ned utbyggingen av et landsomfattende kontaktsystem er kommet 3odt i gang. Landets f7lkess kogsJe fer og fylkesskogselskapene
har v~rt behjelpelige meda finne frem til de riktige fol~ene. Muse e~
har så i tur og orden sendt henvendelser til de oppgitte adresser
med anmodning om samarbeide . Resultatet av dette er at vim har
tillitsmenn i en rekke herreder innen de respektive fylker i landet .
Det er grunn til å tro at kontaktsystemet i lopet av vinteren skal
være fullstendig utbygget.
Spormister for skogbruk.jakt og fiske .
For å få kartlagt tradisjoner og annet materiale til belysning av
skogbrulcets 1 jaktens og fiskets kulturhistorie i landet~· utarbeider
museet for tiden detaljerte sporrelister for slrogbruk, jakt og fiske ,
Disse listene vil i tur og orden bli sendt til tillitsmennene i all e
bygdelag landet over til besvarelse . Sporrelister for jakt og fi ske
er allerede utsendt og svarene begynner å komme inn.
ReguJ_e~ inssplanene for museet .
Styrets for maPJl har vært holdt underrettet om det arbeide som fra
Gloodalsmus eets side or satt i gang på eiendommen Framnes for bl . a .
å de!cke Skogbruksmus e ets behov for tomter og friluftsarea.ier. Det
er satt i gang en regulering av området som er oppmålt og det er
menin; en at den fr emtidi ge museumsg ate skal opparbeides ellerede i
år . ,b r dotte r e guleringsarbe ide er utfort, skulle alt U gge vel
til 1·et te for Skogbrt1-ksmuse e t s fremtidige byggeplaner. Liknende
oppm?.lingsarbei der er ogs å utfort på Prestoya. I samme forbindels e
kan nevnes at arbe i det med t e gninger av et hensiktsmessi g museumsbygs er t att op p.
Pre sJ;QY_a_.
Ett e:. forslag fra muse e ts forstlige rådgiver, herr fylke s skogmester
Birger- Stromsoe, og senere vedtak i styremote den 17,sept. i årl er
det foretatt en forsiktig blinkin? på muse ets eiendom Prestoya
Glomma. Tommeret vil bli omsatt pa gunstigst mulig måte.
fl.e.1.§..~.

Styrets formann og konserv ato ren repr es enterte museet på Norske
Mus eers Landsforbunds mote på Eamar i host. Disse to har dessuten
SalllLlen med disponent Sigmund Stafne og dr . Anders Hagen fra Un1versitetets Oldsaksamling i Oslo __for et at t en befaring t il den gamle
fiskevollen ved Solensjoen i Ovre Rendal. Distriktssjef Th.Js.Bjontegaard var med som kjentmann. Museet fikle av herr Bj onte caard utlånt
til ?.VS1crift t o viktige dokumenter som omhandler de ganle eiendomsforhol dene og fisker e ttighetene ved dette eiendom~elige OG tradisjonsrike fiskevær et. Det ble for ovri g nedtegne t viktige opplysninger
om j.:il.:t og fisk e på trakten i garrm1el og ny tid .
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Konservatoren har den korte tiden han har vært ansatt ved museet
avlagt en rekke personlige besok hos en del av museets tillitsmenn
og herunder innhentet viktige opplysninger og materiale for museet.
Det er forovrig planen i lepet av hosten og forjulsvinteren å legg e
opp små reiseruter for besok hos kontaktene rundt om..~ring i bygdene.
~entarfilm,
Man har i den siste tiden arbeidet med planer om å få tatt opp en
del dolrumentarfilm fra museets interesseområde . Statens Filmsentral
er interessert i forslag til filmprojekter. I den anledning har
museet kontaktet et av medlemmene i utvalget som arbeide med forslag t il norske kulturfilmer 1 og er blitt lovet all hjelp og stette .
Det ~an blant annet nevnes at museet allerede har draftet planene
for en dokumentarfilm fra fisket i Solensjoen. I lepet av vinteren
vil konservatoren utarbeide et manuskript som vil bli lagt til
grun.., f or filmen .
~
agsreguleringene:
Som kjent forelig ger det for tiden planer om reguleringer av en
rekke av våre storre vassdra g. Når disse planer blir satt ut i
livet, må en regne med at meget interessant materiale fra jakt og
fiske vil gå tapt som folge av at vannstanden i sjoene vil bli
hevet . I den forbindelse har museet etablert samarbeide med Universi tetets Oldsaksamling i Oslo slik at strandlinjene rundt de sjoer
som blir berort av reguleringen kan bli gjenstand for befaringer for
reguler ingen kommer i stand. Fordelene ved et slikt samarbeide er
iklce minst av okonomisk art, idet OldsaksaJ:1lingen, med stette i lov
har et juridisk krav på pengemidler fra reguleringsmyndighetenes
side for å få gjennomfort under sokelsene .
Geol9r,isk avdeling ved museet:
Stats geolog Steinar Skjeseth som har påtatt seg å utarbeide en
geologisk avdeling ved museet har enda ikke avsluttet sitt arbeide
på grunn av hardt arbeidspress og mange reiser det siste år. På
henvendelse fra museet har han imidlertid lovet å sette fortgang
i arbeidet.
Museet ~ okonomi:
Finansutv~lget som ble dannet under siste rådsmo te har gjort et
godt arbeide. Dette fremgår av årsregnskapet. Imidlertid står
meget igjen. Kirke- og Undervisningsdepartemente t ble sb1ct om ordinært bidra? for budsjett-terminen 1957-58, men uten resultat. Det
er mulig vare sjangser er storre kommende termin, etterat fast
konserv ator er ansatt og museumsarbeidet etterhvert kom~e r inn i
fastere f ormer .
Gaver og innkjoo .

iliru.t.i.
Fra ~omskogene A/S har muse et, g jennom forstmester Guttormsen mottatt som gave en gammel og meget interessant stokkebåt med
uteli ggere eller "vinger" . Båten ble siste sommer fwmet i et
sko gstjern på Brandval-Finnskog.

-

4

-

Fra herr Gunder Mosyeen,Elverum, er mottatt som gave en gammel
stokkebåt av vanlig type, uten uteliggere. Båten ble funnet siste
sommer i et skogstjern i Kynndalen.
Fra

Elverum kommune en tysk tommerklave av jern.

Fra herr Magne Midttun en gammel såstav av jern.
Fra Edle og Kolbein Helstad,Gjesåsen, en utstoppet hvit orrfugl,
et stort reinshorn og et gammelt smoytre.
Fra l2,et norske Skogselskap har museet mottatt 2 bokgaver: En rekke
eldre årganger av 11 Det svenska jagareforbundets tidsskrift" og
Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskrift.
Fra Mathiesen.Eidsvold Værk: Boken "Fra Linderud til Eidsvold Værk" ,
Fra A,J,Jacobsen ~edrikstad: 25 store permer med J.N.J.s lonnskontrakter fra 1~2/53 til 1926/27, 3 tommeranmeldelsesbo"Jr.er fra
årene 1853/67. Dessuten de 5 bokene: J.N.Jacobsen, Lastehandleren,
samfundsborgeren og hans samtid. Museet er videre lovet en del brev
fra 1852 og fremover, fra betingere, merkere og andre, samt gamle
kontralcter og meget mere.
Fra Thor Heyerdahl ;

Fiskar och fiske i Norden, 2 bind:

Fra Rogaland Skogselskap er museet lovet 5 årganger av det svenske
tidsskriftet 11 skogen;i og en del gamle årganger av det lille danske
tidssl<riftet "Fra skoven og trædmarkedet.
Fra herr Mathis Randa,Langyasseid,har vi nå mottatt en lco1:1plett
kjoredoning for tommerkjoring med rein.
Fra herr rton Grendstad,Gjorstad, en gammel oppgangssag som nå er
montert p museet.
Pengegaver kommet inn til muse et siden 1.4.1955.

1.4. - 15. 10. 1955 :

Veldre Almenning
Furnes Almenning
Skogbrulcets og Skogindustrienes Forsk.forening
Norges Jeger- og Fisker- Forbund
Toten Cellulosefabrik A/S
Magne }!idttun og hustru

15.10.1955 - 30.9. 1956:

A/S Union Co.
Pihlske Sameie
Rena Kartonfabrik A/S
Hunsfoss Fabrikker
Sande Tresliperi A/ ,3
A/S Yven Papirfabrik
Sande Tresliperi A/S
A/S Mesna Tresliperi
Henry Johansen Lumb er Co. A/S
Kirkemoen Sag I/S
Romedal Almenning
I/S Sokna Dampsag & Hovleri
Egeberg Bruk A/S
Skedsmo

Kr.
li
li

li
li

li

1001100,-

10. 000, 500,500,1.

384. 20

Kr,

12,534. 2g

Kr.

5.000,200,-

li
li

li
li
li
li
li
li
li
li
li
li

1. ooo, -

2. 500, 1.000,450,889,61
1.000, 1.000, 1.000,200,100,-

1.000,-
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Pengegaver 15110, 1955 - 3019, 1956 forts.
Greaker Cellulosefabrik A/S
A/S Van Severen Co. Ltd.
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskn.forening
A/S Viul Tresliperi
Dramnensdistriktets Skogeierforening
Glommen Skogeierforening
Nedre Glommen Skogeierforening
RomsdJl og Sunnmore Skogeigarlag
Haldenvassdragets Skogeierforening
Sor-Trondelag Tommersalgslag
Agder Skogeigarlag

Kr.
11
11
11
11
11
11
11
11

a
li

1.000 , 996,1+2

10.000,500,8. ooo,-

7.000,-

2.000,-

90,-

1.000,-

500, -

500,-

&:.,~926,03

