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ÅRSBERETNI NG 1960/61
for
NORSK SKOGBRUKSMUSEUM, SKOGBRUK, JAKT og FISKE .
Beretningen omfatter tidsro=et 1 . 10.1960 - 30 . 9 . 1961.

Representanter for felgende organisasjonerrog institusjoner danner museets Re presentantskap :
Flotningsforeningene ,
Tommermålingsforeningene,
Skurlastmålingsforeningene ,
Direktoratet for statens sl;:oger ,
Skogdirektoratet ,
Det norske gjensidige Sl;:ogbrandforsilcringsselskap,
Det norske Skogforsoksvesen ,
Det norske Skogselskap,
Inspektoratet for fersl;:vannsfisket,
Norges Skogteknikerforbund,
Norges Skogeierforbund,
Norges Treforedlingsråd,
Norges Trelastforbund,
Norsk Almenningsforbund,
Norsk Forstmannsforening,
Norges Jeger - og Fiskerforbund - sanu;ienslutning av Arbeidernes
Jeger - og Fiskerforbund og iiorges Je ger- og Fiskerforbund,
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund,
Skogbrulcets Arbei dsg iverforening,
Skogbrukets og Skogindustrienes Forslmingsforening,
Skogbrulcsforeningen av 1950 ,
Viltstyret ,
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Innvalgte medlemmer ( 1960 og 1961): Fyll;:esmann Alf Frydenberg,
Organisasjonssekretær Arnt Stenklev .
!~~~~~:~:~-~!~!_etter_valgene_25.ll.1960.
§J~

Styremedlem:
Flotningsdirektor Kaare Sparby{l963)
Stortingsmann Chr. L. Holm (1962)
Diplomingenior Hans Th. Kiær (1961)
Forretningsforer Klaus KJelsrud.(1962)
Målersjef Erik Krogsrud (1961)
Disponent Leif Lykke (1963)
Skogbruker Magne Midttun ( 1963)
Disponent Oskar t,ioripen ( 1961)
Skogeier , arkitekt Per Hork ( 1962)
Disponent Sigmund Stafnex)

Personlig varamann;
Flotningsdirektor s. Gjessing(l963)
Direktor Per Krog 0962)
Slcogeier Ole Anker Rasch ( 1961)
Generalsekretær Knut Rom (1962)
Disponent Erik Aaby (1961)
Fyl!cesskogsjef Karl Morkved ( 1963)
Skogforvalter Torgeir Fryjordet~963)
Direktor .Ivar Aavatsmark (1961)
SkogeierJ o.r.sakforer
1-iads K. ::;trand (1962)
x)
Kor.,1.wunesekretrar Harald Reinertsen

x) Valgt av Glomdalsmuseet.
Tallene i parentes angir det år vedkommende er på valg.
Styrets formann:
9tyr ets varaf or mann:

Skogbruker Magne Midttun.
Forretnings f orer Klaus Kjelsrud.

Arbeids utvalg:

Diplomingenior Hans Th. Kiær,
Forretningsforer Klaus Kjelsrud,
Skogbruker Magne Midttun ,
Slcogeier, arkitekt Per Mork.

Repr esentantskanets or dfcir (t~:
11
varaor dfor er:

Skogdirektor Alf Langs æter.
Statsskogsjef E. Wisth.

Sekretær for Styret og
Repres entant skapetL_

Direktor Wilhelm Matheson.

Kontrollkomite:

Slcogeier Asbj orn Leiken,
S!;:ogeier Tor Smi Ul-Amundsen,
o.r.sakforer Finn Krog .

Valgkomite:

Direkt or Per Krag,
Direktor Wilhelm Matheson,
Direktor Ivar Aavatsmark.

Revisor:

Henry Veen .

Konservator:

Kass er e r:

Haakon Ronning.

Hag .art. Anne Stine Ingstad til 1.5.1961.
fra 1.8.1961.
Forstkandidat Tore Fossum

- 3 Det har i det forlopne drifts år vært holdt 2 styremoter
og
moter i arbeidsutvalget. Representantslcapets ordforer og
sekretær har deltatt i disse . Årsmotet ble avviklet i Elverum den
25 . november 1960 hvor ved siden av representantskapet også styret
var til stede .
Konservatorsporsmålet .
Konservator Ingstad aeddelte ved r.rsskiftet at hun kom
til å delta i sin manns Vinlandse!cspedisj on og folgelig måtte fratre
som konservator ved museet . Hun sluttet i sin stilling den 1. mai
1961 .
Stillingen ble avertert ledig og det meldte seg 6 sokere.
I styremote den 5. filai 1961 ble forstkandidat Tore Fossum , Elverum ,
ansatt som konservator . Ansettelsen er senere godkjent av Norske
Muse ers Landsforbund etter at Forbundet hadde gjennomgått alle
saknader . Fossum tiltr ådte den 1. august i år . Han har et års
permisjon i sin stilling som herr edsskogmester og har forbeholdt seg
rett til å slutte eller bli i konservatorstillingen etter et proveår.
Dette har museets styre gå tt med på .
Samlingene og Prestoya .
Samling ene har i 1961 hatt en jevn okning, og innendors
gjenstander teller i dag ca . 600 og utendors bygninger teller tilsammen 10. I 1961 har Solensjofiskeværet blitt komplettert med en
lcjell (stabbur) innkjo:?t av musee t slik at fiskeværet nå er fullstendig.
Museet har videre f å tt i gave en oppgangssag fra Andraa i
Ytre Rendal. Da det er menin3en å anlegge museets sagbruksavdeling
på Klokkergården vil saga ikke bli flyttet for det er gått i orden
aed å erverve dette areal .
Det bor nevnes at Herbrand Lofthus, Oslo, har testamentert
til museet sin samling av horn og våpen som består av 10 monterte
elggevir, 5 utstoppede clghoder, et montert kranium med horn og to
lcammerladningsgeværer. Av scerlig interesse kan nevnes at museet
har fått inn de forsto gjenstander til sitt bossemakerverksted. Det
har videre fått lafte på en r ekke gjenstander fra en bossemaker i
Grue .
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gaveliste.

Når det gjelder innkorane gjenstander henvises til vedlagte

Huseet vil, 1 ved siden av den takk som er sendt alle givere,
også i denne beretning gi uttryldt for sin takknemlighet for de gaver
som er gitt i årets lop og for den interesse som derved er vist Norsk
Skogbruksmuseum, Skogbruk, Jakt og Fiske og den sak museet arbeider
for.
Over hele Prestoya er det i sommerens lop foretatt en generalopprydding, særlig ved at den tette oreskogen langs strandkantene er
uttynnet. Overalt kan en nå se vannet, noe som gir oya et langt
hyggeligere preg.
Friluftssalillingene er forsikret for kr. 32,000 1 - i Norges
Brandkasse; og ungskog og grunn på Prestoya er skogbrannforsikret for
kr. 3,000,-.
For å få et inngående lcjennske.p til alle forhold vedrorende
eldre tiders skogbruk, gamle jakt- og fangstmåter og innretninger
sammen med alt i forbindelse med ferskvannsfiske, har Norsk Skogbruksmuseum sendt ut 3 hovedsparreli ster til sine kontalctmenn, Sperrelistene er meget omfattende og det vil ta lang tid for man får inn et
så stort materiale at man kan begynne å bearbeide det. Det kommer
imidlertid til stadighet inn svar.
I 1961 har Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers
Bevaring , Norges Skogeierforbund og Norsk Skogbruksmuseum samarbeidet
om å få registrert alle gamle skogshusvær, flotningsinnretninger,
oppgangssager etc. med tanke på å få en del typer restaurert og bevart
på sitt opprinnelige sted, De t er allerede kommet inn et betydelig
materiale til Skogbruksmuseet,
Det
om det finnes
fiske som kan
men dessverre

er også sendt foresporsel til alle landets politikamre
beslaglagte gjenstander fra ulovlig jakt, fangst og
overlates mus ee t, Det er kolllmet inn s-var fra de fleste,
med negativt r esultat.

Utstilling og besok m.v,
I forbindelse med Hedmark Skogselskaps 60-års jubileum som
ble avviklet i Elverum over to dager arrangerte Norsk Skogbruksmuseum
en utstilling i den gamle r estauranten på Glomdalsmuseet og dessuten
omvisning på Prestoya beg ge dager. Utstillingen omfattet skogsredskaper, både håndredskaper og kjoreredskaper, fra de eldste tider
frem til i dag m.m. Utstillingen vakte stor interesse.

- 5}fuseets forman.~, Magne Midtti.m, har i årets lop kåsert om
Skogbruksraussot ved Skog- og L:.nds Landsmote og ved Hedærk Skogselskaps 60-års jubileum og dessuten vært intervjuet om museet i
Kringkastingen. ?-fuseet har i årets lop vnrt ootalt i en rekke av
landets aviser og tidsskrifter med gjengivelse av billedstoff fra
samlingene.
Det har vært en rekke besbl;: på museet både av enkeltpersoner og selskaper. Hosten 1960 var en delegasjon av russiske
forstmenn på be sole, Av andre besok kan nevnes Kongsberg Skogskole,
Foldsæ Landbruksskole, Eidsvoll Skogråd og Skogeierlag , Elverum
Skogråd og Skogeierlag, Norges Skogteknikerforbi.mds årsnote o.fl.
Årbok,

Museet har i 1961 utgitt sin årbok nr, 2. Årboken som
in.., eholder en rekke interessante artikler og billedstoff, samt oversikt over gaver og innkjop m. v, har f2tt • eget god presse og er
foreivrig blitt godt • ottatt.
Reiser.

I 1961 er det
Ings tad har besokt alle
Roros og Fenundtra!::tene
Fylke, Reisen~ har fort
smtl.et inn,

foretatt en rekke reiser, Kons ervator
kontakt • en;,_ i Op;:il and og Sor-Trondelag og i
og ellers r eist over store doler av Hedr:iark
til at mange verdifulle gjenstander er

Haling av brua,
Maler Ragnar Larsen, Brw:runddal, har hosten 1961 foretatt
maling av alle jernkonstruksjoner på brua med et strolc grunning
(arcanol) og to strb1c jernal i henhold til in..~gitt anbud,
Brua kan nå betraktes so• fullt ferdig .
Kloklcereården,
Mello• Glomraas ostlige bredd og riksveien til Kongsvinger,
ligger e iendo~1en Klokkergården (Gnr,31, bnr~ 1). Den ligger rett
overfor Prestoya og eies av Opplysningsvesenets Fond ved Kirkedepartementet.
Museets foroann og daVB?rende kons ervator Skjolsvold tok
for fl ere år siden opp spors • ål et OM ervervelse av IQokkergården
med Elverum Kol".lr.lUile soc cian antok var eier. Eiendomsforholdet fikk
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man imidlertid ikke på det rene for sommeren 1960 da det viste
seg at Kirkedepartementet er eier av gården. Bygningene på eiendommen tilhorer Rolsdorphs Skolelegat.
Den 9. november 1960 fikk museet istand et mote med
byråsjef Holm i Kirkedepartementet og representanter for Elverum
Kommune, Rolsdorphs Skolelegat og Prestegårdstilsynet. Motet ble
holdt på statsskogsjef Wisths kontor i Oslo. Museet anså det nodvendig å sikre seg et storre frilandsområde ved å erverve Klokkergården. Da man hadde brakt i erfaring at kommunen hadde planer om
å benytte området til boligfelt, ville man soke å komme til en
lesning såvel med Kirlcedepartementet5som med Kommunen. Skogbruksmuseets re presentanter la ikke skjul på nodvendigheten av et storre
museumsområde, og antydet at det kunne bli nodvendig å flytte museet
til et annet sted i landet hvis @an ikke fant frem til en gunstig
lesning.
Byråsjef Holm uttalte at Kirkedepartementet neppe ville
stille seg avvisende til bortleie av Klokkergården, men at museet
og kommunen fikk bli enig seg imellom om en hensiktsmessig deling
av området.
På motet ble det så bestemt at museets formann sammen med
kommuneingenioren skulle kor,nne med en innstilling om deling av
Klokkergården slik at såvel museum som kommune kunne få sitt arealbehov dekket.
Det bod imidlertid på vanskeligheter med å få arrangert
nevnte mote med komrnuneingenioren da denne fratrådte sin stilling
den 31.12.196(!) og den nye ikke ble ansatt for på forsommeren 1961.
Den 16. august 1961 ble det arrangert et nytt mote i
Klokkergårdssaken mellom representanter for Skogbruksmuseet,
Elverum Kommune, Rolsdorpbs Skolelegat og Prestegårdstilsyne t. I
motet uttalte ordforer Sletengen at Elverum Kommune frafalt sitt
krav om å benytte Klokkergården som boligfelt slik at arealet kunne
stilles til dis pos isj on for Norsk Skogbruksmuse,µm. Han uttalte
videre som formann i Rolsdorphs Skolelegat at museet kunne få kjope
hovedbygningen på Klokkerg ården for takstpris kr, 24.000 1 - og at
alle de ovrige bygninger ville bli solgt for nedrivning. Da det
under motet også ble reist sporsmål om å erve rve et mindre areal av
Prestegården uttalte Prestegårdstilsynet ved formannen Markvard
Bækken at man ville stille seg imotekommende overfor Skogbruksmuseet.
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Den 23. august ble det holdt et ~ote 1 Kirkedepartementet
hvor byråsjef Holm og representanter for de ovenfor nevnte institusjoner var til stede. Byråsjefen stillet seg velvillig overfor
SkogbruksCIUseet. Det var enighet om at Klol.d~cr gården burde stilles
til rådi ghet for museet og de s suten et i::lindre nodvendig areal av
Prestegården av heusyn til brohode over til Prestoya, Da Skogbruksmuseet også hadde bedt om et ytt erligere areal av Pr8stegården
beliggende inntil Klokkergårdens grunn for å sikre se g tilstrekkelig
plass og en representativ innkjorsel henstillet byråsjef Holm til
Elverum K0Dr:1UI1e og Skogbruks01.1seet o@ å bli enige se g imellom om
arronderingen av dette.
Den 29. august ble sake n droftet med kou:rune ingenioren i
Elverum og man ble der enig o~ en gr ense ca, 50 m nord for Silkebekkens tomt i rett linje fra riksvei 80 til GloIJDa . Denne grense
vil bli gjenstand for mindre forskyvninger slik at den blir hensiktsmessig også for et fr eutidig boligfelt,
Et t er motet med kooauneingenior en ble det skrevet soknad
til Kirkedepartementet om å f å feste Klokkergården oe deler av
Prestegården. Den.11e ble den 30~ august sendt til Prcste ~årdstilsynet til uttal e lse , Den 4. septe~ber ble s b1maden behnndlet i
Elverum Foræ nnskap som ga de n sin tilslutning uten dissens. Etter
beh:mdling i Formannslcapet og Pre stegår cls t ilsynet er sal~en ove rsendt
Kirkedepa rteae ntet.
Okonomien.

Museet har i det forl opne år uottat t i alt kr. 63.700 1 fra felg ende bidragsg ivere :
kr. lo000,Haldenvas sdragets To1JL1e r nål ing 1 Orje,
li
3. 000,- Aktieselskapet Uni on (Uc1ion Co.), Oslo,
li
10.000,- Glennens Toor::sr rnaal ing Oslo,
li
100,- Nams en Fe llesflot ning storeni ng~ Skage
i N.:unndal.
11
Landbruksdeparteoente t, Viltfondet, Oslo,
3.000,11
25.000,- Norge s Skoge i erforbund, Oslo,
11
500,- Elverum Spa rebank, Elverun.
11
10.000,Skogbrukets og Skogindust rienes Forskningsforeni ng 1 Oslo.
li
1.000,Nidarå Tdmnersalslag Ar endal,
11
100,- Nor dre ElverUIIl Jnkt- 1 og FiskeforeninglHernes,
Oppfort på ti ligere gavelister, men nn" 10"000,- betalt
1 år.
Museet er me get takknenlig for disse betydelige bidrag og
vil også i denne beretning rette en hj er teli g takle for den store og
positive interesse som herved er vist vår l andsviktige sak .
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For forste gang er Norsk Skogbruksmuse,m innstilt til
sta tsbidr ag . Innstillingen fra Norske Mus eers L::mdsforbund er på
krr 10,000,-, Det er gledelig å se at 0an er blitt oppuerksom på
betydningen av Skogbruksauseet og dets store oppgave i saufunnet.
Museets b'konomi er fortsatt dårlig, De s~a1ede inntekter
i årets l op, kr, 76.ooo,-, gir bare mulighet til å deklce de mest
noovendige utgifter ved museets drift. Skal museet kunne ekspandere
ved å få sitt friluftso!:lråde utbygget ved reising av bygninger og
forskjelli ge innretninger fra skogbrukets, ja!ct ens og fiskets
historie vil et langt storre i nnt elctsbudsjett være nodvendig.
Da det trolig vil gå iorden 1w:-d å erverve Klokkergården
i lepet av den nærne ste fre mtid, vil en r ekka storre b'konomiske
loft melde seg med en gang. Her t il ko~er museuosbygg , a rboretum,
veier og parkeringspla sser etc. som vil kreve store belop.
Medlel!llller.

32
26
92
33

Skogbruksauseet har f el gende antall wedleIB2er:
livsvarige medleu• er (enkelt personer),
livsvarige medleiJiiler (badrifter og i nst itusjoner),
årlig bet al ende med l eoeer (e1l{el tpersone:r),
årlig bet ~l ende med lenner (bedrifter og insti tus·jonor) •
M:lgne .Midttun ( s,)

Kaare Spa rby (se)
Chr. L, Hol~ (s,)
Hans Th, Kiær (s,)
Kl aus Kj e lsrud (s . )
Erik Krogsrud (s~ )
Leif Lykke ( s .)
O·i\::~ r t!orip<J:: ( s.)
Per M"drk ( s.)
Sigmund Stafne (s.)
Tore Fossum (s.)
kons ervator

