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1. MUSEETS ORGANER OG
ADMINISTRASJON
1.1 Representantskapet
Museets representantskap har følgende innvalgte medlemmer:
Fylkesmann Odvar Nordli, Hedmark
Ordfører Olav Sæter, Elverum.
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap
Det norske Skogselskap
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for statens skoger
Fellesforbundet/Seksjon Skog og Land
Jenter i Skogbruket
NLH - Institutt for skogfag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norsk institutt for skogforskning
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§2.

Norsk Skogbruksforening
Norske Tømmermålingssjefers Forening
Skogavdelingen i Landbruksdepartementet
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsråd
Treforedlingsindustriens Landsforening
Trelastindustriens Sentralforbund
Verdens Naturfond

Organisasjon
Museets virksomhet ledes av et representantskap, et styre og et arbeidsutvalg.

§3.

Representantskapet
Representantskape~ består av _en representan: for ~ver _av de innvalgte org_a nisasjoner
og institusjoner. Liste over diss~ sk_al h_v ert ar tas inn I mu~eets årsberetning.
Hver av organisasjonene og instltUSJOnene oppnevner sin egen representant med
•
k 1·
vararepresentant.
Skogdirektøren og direktøren for Direktoratet for naturforvaltning skal ve se vis
være representantskapets ordfører og varaordfører for 2 år av gange_n .
. .
Representantskapet avgjør spørsmålet om opptagelse av orgamsas,oner og institusjoner i museet.

Representantskapsmøtet ble holdt 29.5. i auditoriet. To av styrets
medlemmer med personlige varamedlemmer var på valg:
Erich Mathiesen - varamedlem Sverre Skurdal
Svein Morgenlien - varamedlem Torstein Lund
Erich Mathiesen ble gjenvalgt med Ragnar M. Næss som nytt
varamedlem. Svein Morgenlien ønsket å tre ut. I hans sted ble valgt
Torstein Lund med Karl Baadsvik som nytt varamedlem.
I brev av 28.5. ble det gitt underretning om at som de ansattes
representanter var Håkon Sæle og Trond Nystuen gjenvalgt som
henholdsvis styremedlem og varamedlem. Etter Sverre Østhagens
bortgang er Odd Rusten oppnevnt som Hedmark fylkes representant
i styret med funksjonstid til 31.12.1991. Ivar Aavatsmark og Truls
Gram ble gjenvalgt som henholdsvis formann og varaformann.
Av viktige saker som representantskapet har behandlet er å vedta
nye vedtekter og beslutte byggingen av tredje byggetrinn, trinn I,
museumsfløyen til en byggesum av kr. 33 mill. med byggestart 15.8.

§ 4.
Representantskapsmøter
Ordinært representantskapsmøte (årsmø~e) hol~es innen 1. juli. Innkalling !kal skje
skriftlig med minst 3 ukers_varsel: Med innkallingen ~kal følge dagsorden, arsberetning, regnskap og forslag ul budsJett for kommende ar.
Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når dette forlanges av repr~sentantskapets ordfører, 1/ 3 av representantskapets medlemmer eller av styret. Slikt møte
innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle de saker som er nevnt

i innkallingen.

dl
·1
Representantskapet er beslutning~dykt_ig når minst halvdelen a~ me emmene er ti
stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall . Ved stemmelikhet er ordførerens
stemme avgjørende, jfr. dog §§ 11 og 12.
Styrets medlemmer deltar i representantskapets møter uten stemmerett.

De nye vedtektene lyder som følger:

§ 5.
Representantskapets oppgave

VEDTEKTER
for
Norsk Skogbruksmuseum, Skogbruk, jakt og fiske
med siste endring 29.5.1 990

Det ordinære representantskapsmøtet skal :
.
,
a. Behandle styrets beretning og regnskap for siste re?nskapsar.
b. Gjennomgå styrets budsjetdorslag for kommende ar.
.
c. Velge styremedlemmer med personlige varamedlemmer, Jfr. § 6.
d. Velge styrets formann og varaformann.
.
e. Velge medlem av kontrollkomite med varamedl~m, Jfr.§ 9.
f. Velge medlem av valgkomite med varan:iedlem, _Jfr. § 10.
g. Velge revisor og fastsette dennes godtgJørelse, Jfr. § 9.
h. Behandle saker som styret forelegger.
. .
i. Etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlem person som ved sin innsats for
museet har utmerket seg i særlig grad .

§ 1.
Formål
Museet er et spesialmuseum for hele landet. Det er en vitenskapelig institusjon som
gjennom forskning skal kaste lys over skogbrukets, jaktens og fiskets kulturhistorie.
Det skal samle og konservere kulturhistorisk og naturhistorisk materiale og formidle
forskningsresultater gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre
former for informasjon.
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§ 6.
Styret

§ 10.
Valgkomite

Styret består av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Representantskapet velger 8 av medlemmene med varamedlemmer, Hedmark fylke
1 medlem med varamedlem, og et medlem med varamedlem velges av og blant de fast
ansatte.
Funksjonstiden er 3 år, og i de to første år trer 3 ut ved loddtrekning hvert år.
Fylkesrepresentanten er unntatt.
Styrets formann og varaformann velges av representantskapet hvert år blant de
representantskapsvalgte styremedlemmer.
Styret innkalles så ofte formannen finner det nødvendig eller det forlanges av minst
5 styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til
stede og blant disse formann eller varaformann. Til gyldig vedtak kreves at minst 5
stemmer for.

Representantskapet oppnevner en valgkomite på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene gjelder for 3 år. Hvert år går den ut som har fungert lengst, de
to første år ved loddtrekning. Valgkomiteen velger selv sin formann .
Valgkomiteens oppgave er å forberede de valg som skal foretas på årsmøtet(§ 5) .

§7.
Styrets oppgave

§ 11.
Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtektene fremsettes gjennom styret og behandles_på fø~stkommende årsmøte. Forslag til vedtektsendring må sendes ut sammen med mnkallmg
til årsmøte. Gyldig vedtak krever 1/3 flertall.

§ 12.
Oppløsning
Beslutning om oppløsning av museet må vedtas av representantskapet med minst
flertall.
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Styret leder museets virksomhet overensstemmende med vedtektene og representantskapets beslutninger.
Styret ansetter direktør og annet overordnet personale, fastsetter deres vilkår og
utarbeider instrukser som undertegnes av styrets formann . Museet forpliktes ved
underskrift av styrets formann og direktør. Styret kan meddele prokura.

§ 8.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av styrets formann, varaformann og museets direktør, dessuten 1 medlem valgt av styret for 1 år av gangen . Styret fastsetter instruks for
arbeidsutvalget.

§ 9.
Kontrollkomite
Representantskapet oppnevner en kontrollkomite på 3 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Valgene gjelder for 3 år. Hvert år går den ut som har fungert lengst,
de to første år ved loddtrekning. Kontrollkomiteen velger selv sin formann.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med museets virksomhet etter instruks fastsatt
av representantskapet.
Kontrollkomiteen avgir uttalelse til representantskapet om styrets beretning og
regnskap og gir innstilling om valg av revisor. Revisor skal være statsautorisert eller
registrert.
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1.2 Styret
Styrets sammensetning:
(Tallene i parentes angir det år vedkommend_e er på valg):
Personlige varamedlemmer:
Styremedlemmer:
Ivar Aavatsmark (formann)(l 992)
Halfdan Brevig jr. (1992)
Truls Gram (varaformann)(1991)
Torleif Omtveit (1991)
Gunnar Lerfaldet (1991)
Knut Torp (1991)
Erich Mathiesen (1993)
Ragnar M. Næss (1993)
Ole Roen (1992)
Einar Wollebæk-Andersen
(1992)
Karl Baadsvik (199 3)
Torstein Lund (1993)
Helge Vikan (1991)
ErikMunthe-Kaas (1991)
Geir Vagstein (1991)
Per Søilen (1991)

Håkon Sæle
(ansattes representant)(l 993)
Odd Rusten
(Hedmark fylkes repr.) ( 1991)

Trond Nystuen (1993)
Olav Sæter (1991)
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Styrets formann .......................... .
Styrets varaformann .....................
Arbeidsutvalg ............................. .

I var Aavatsmark
Truls Gram
Ivar Aavatsmark
Truls Gram
Tore Fossum
Wilhelm Matheson
(styreoppnevnt)
Representantskapets ordfører ...... skogdirektør Oluf Aalde
Representantskapets varaordfører
statsskogsjef Ola Bjørnstad/
direktør Peter Johan Schei
Sekretær for styre og repr.skap .... . Wilhelm Matheson
Kontrollkomite .......................... . Svein Kristiansen ( 1991)
Jens Michael Lund (1992)
Svein Morgenlien (1993)
Valgkomite ............. .................... . Kjell Kapaasen (1991)
Einar Haugan (1992)
Kirsten Molteberg (1993)
Revisor
········································ Statsaut.rev. Asbjørn Pedersen
Det er i 1990 holdt 5 styremøter og 3 møter i arbeidsutvalget. Det er
først ~g fremst tredje byggetrinn som har vært den gjennomgående
saken 1 alle møter.
Sverre Østhagen gått bort
Sverre Østhagen døde 15.1., vel 71 år gammel. Sverre Østhagen ble
valgt som Hedmark fylkes representant i museets styre fra 1983 og
hadde styrevervet til sin død.
Østhagen _var levende opptatt av museet og dets utvikling, og talte
museets sak 1 mange sammenheng. Med sin sterke forankring i presse
og det politiske liv hadde han kunnskap og tyngde som museet fikk
dra nytte av. Både under styremøter og i sosial sammenheng hadde
han mye å bidra med, og Norsk Skogbruksmuseum takker Sverre
' Østhagen for hans innsats for museet.
Kongens Gull til Wilhelm Matheson
Wilhelm Matheson er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull og
under et arrangement på Continental 5.10. ble gullmedaljen ove:rakt
av fylkesmann Kåre Willoch.
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Matheson har gjort en stor innsats for norsk skogbruk på mange
områder, og når det gjelder Norsk Skogbruksmuseum og dets utbygging og utvikling, har han vært meget aktiv og engasjert helt fra
stiftelsen i 1954. Han redigerte museets 25- års jubileumsbok i 1979
og skrev selv store deler av den. Han har hatt opphold på Svalbard
og har overvintret på Jan Mayen, og har bl.a. som følge av dette
interessert seg sterkt for videreutvikling av en arktisk avdeling på
museet. Han har opprettet « Wilhelm Mathesons fond » til dette
formål. I 1983 ble han utnevnt til æresmedlem i museet.
1.3 Personale

Museumsdirektør
Utstillingsleder
Amanuensis/ akvarieleder
Amanuensis
Amanuensis
Vitenskapelig assistent
Fagassistent
Kontorsjef
Museumspedagog
Kontorsekretær
Førstekontorfullmektig
Forvalter
Vaktmester
Fotograf
Museumsingeniør
Akvarierøkter
Bibliotekar (80% fra 15.10.)
Fagarbeider
Hjelpearbeider (1/2 stilling)
Hjelpearbeider
Hjelpearbeider
Resepsjonsbetjent (deltid)
Resepsjonsbetjent (deltid)
Renholdsleder
Renholdsbetjent (1/4 stilling)

Tore Fossum
Tore-Børge Gjerstad
Christian Andersen
Øivind Vestheim
Magne Rugsveen
Ubesatt 1990
Bjørn E. Skaug
Harald Haug
Ingvar Haugen
Kari Q. Andersen
Tove Glorvigen
Håkon Sæle
Odd L. Jensen
Ole-Th. Ljøstad
Trond N ystuen
Arve Vikør
Morten Haugen
Kjell Magne Kaveldiget
Tor Johnny Støkket
OveJ. Østby
Arne Halvorsen
Tordis Fossum
Gerd Stensvehagen
Åse Fløien
Solveig Ernstsen
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Følgende har vært sivilarbeidere ved museet i 1990: Eskild Midtlie,
Trond Stens~y, Morten Haugen, Anders Hagen, Per Kristian
Hammer, Geir Solberg, Arne Slåmot.
Und~r ordningen «Arbeid for trygd » har følgende vært engasjert:
May_ Li~beth Eggen (1.1.-30.6.), Gry Bente Eriksen (1.1.-18.8.),
Anme Lien (1.1.-31.5 .), Ann Kristin Nilsen (1.1.-16.8.), Grete Blom
Nordengen (1:1.-13.9.), Knut Silihagen (1.1.-30.6.), Hilde Syringen
(1.1.-30.6.), Sidsel Engseth (17.9.-31.12.) og Arne Terje Silihagen
(17.9.-3.12.).
Åsmund J. Sletten har vært ansatt i praksisplass i tiden 1.9.-31.12.
Følgende har vært temporæransatt: Aud Furulund, Lene Solberg
G~ete_ Berge?akken, Fredrik Glorvigen, Merete Glorvigen, Eskild
Mid~h~, Stem.ar And_ersen, Morten Andersen, Stephanie Mane,
Chnstma Sø_gard, Stem~r H~ugen, Thorleif Skavern, Kjersti Kaul
Jenssen, Ton ~rv~, Kan S. F1ellstad, Randi Sletnes, Anne Cathrine
Børke, May Knstm Myrstad.
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2. VEDLIKEHOLD OG UTBYGGING
2.1 Uteareal og friluhsamlinger
På grunn av mild vinter var det mulig allerede i februar å begynne
vedlikehold på brua over Klokkerfossen. Det kjøres til dels tunge
lass over brua, og for å forsterke kjørebanen er det lagt inn en ekstra
bærebjelke mellom hver av de opprinnelige. Rekkverket på brua er
også satt istand.
Under spellflåtenaustet fra Ulvsjøen i Trysil er det lagt en ny
bunnsvill og de andre er rettet opp. Fiskebua fra Sølensjøen er hevet
20 cm og har fått gråstensmur under.
Fiskeklekkeriet fra Femundsenden i Engerdal hadde behov for
restaurering, og det ble besluttet å lafte det opp igjen. Det ble kjøpt
inn tømmer fra en låve på Nordre Rustad i Elverum som skulle rives.
Huset er snudd 90° slik at inngangen nå vender mot øst og dermed i
den retning publikum kommer. Det er lagt solid gråstensmur under
huset. Dør, vindu, ytter- og innertak samt klekkeriets innredning er
originalt.
Jordtakene på kjellen fra Sølensjøen og røkbua fra Femund er lagt

Brua over Klokkerfossen med forsterket brubane.

Foto : O .T .L.
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Odd Jensen og Geir Solberg i ferd med å lafte opp fiskeklekkeriet.

Kjell Magne Kaveldiget legger om taket på røkbua fra Femund.
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Foto: O .T.L.

Foto : O .T .L.

om. Murkoia fra Romedal (Ekebergalmenningen) har opprinnelig
hatt stikketak, men har stått med jordtak på museet. Taket er nå
lagt om til stikketak. Stikkene er håndkløvd og er dyppet i fargeløs
antiparasitt før legging for at de skal holde lenger. Redskapshuset på
Gammelbudammen har fått nytt tak av takflis. Dette er flis høvlet
med takflishøvel. Både jordkoia fra Drangedal og jordkoia fra Singsås
har gjennomgått omfattende reparasjoner. Det er laget et eget overbygg over Ole Olsen Evenstads blesterovn.
Arbeidet med Kjærlighetsstien har fortsatt. Det er montert tre
sittegrupper med benker av impregnerte halvkløvninger og med
bord av Trysil-sandsten. De store sandstenshellene har museet fått
av Statens skoger i Trysil.
Det er montert henvisningsskilt for parkering av busser og campingvogner og andre opplysningsskilt i friluftsamlingene.
Det er utført en omfattende rydding av krattskog langs Klokkerfossen og Prestfossen, på sydsiden av Gammelåa og langs østsiden
av Glomma. Et av målene er at publikum skal oppleve vannet.
I forbindelse med tredje byggetrinn har håndverkerne hatt mange
løpende oppgaver for å legge forholdene til rette for de forskjellige
byggearbeidene.
Brannsikringen av alle hus i friluftsamlingene er fullført. Alarmsentralen ble satt i funksjon fra 1.5. Tilskuddet det var søkt om fra
Kulturdepartementet på kr. 300.000,- ble ikke innvilget. Brannsikringen av alle hus i friluftsamlingene har kostet ca. kr. 950.000,- . Det er
gitt et samlet tilskudd på kr. 383.000,- av offentlig bevilgning til
brannsikring.
Forbygningsavdelingen ved Norges vassdrags- og energiverk ved
avdelingsingeniør Wiggo Houmb har utført et viktig arbeid for
museet ved å senke innløpet til museets lille fløtings- og fiskeelv
som bærer navnet «Gammelåa». Det er foretatt senking av øvre del
av elveløpet slik at rørene under forbygningen har kunnet senkes ca.
50 cm dypere enn før, noe som gir bedre vanntilførsel til elva fra
Glomma også under lavvann. Målet er at det skal renne vann i elva
hele sommersesongen. Dette vil også gi mulighet til å sette ut fisk
og tilby fiske som en aktivitet ved museet. Det er også montert
stengeluke med reguleringsmulighet ved vanninntaket. Arbeidet er
utført uten utgift for museet, noe vi er NVE meget takknemlig for.
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2.4 Sørlistøa - Osensjøsamlingene
Einar Sønsthagen har harvet, finplanert og tromlet parkeringsplassen
slik at den nå anses å være tilfredsstillende. Gjerdet ved innkjøringen
er rustet opp av Arnstein Norsted. Ole Martin Norderhaug har
utført og montert navneplate ved siden av fløterhakene. Det er
utført en del beplantning av arealene omkring administrasjonshytta
og parkeringsplassen. Dette bl.a. for å binde jorda etter grunnarbeidene i forbindelse med kloakk og vannledning, samt veiskråningen
mot parkeringsplassen og området omkring fløterhakemonumentet.
Det ble også sådd til med gras (50% sausvingel).
Følgende ble plantet:
20 sembrafuru, 7 sibirsk edelgran, 10 fjelledelgran, 9 einer 'Askeladden', 9 einer 'Repanda', 5 einer 'Skjåk', 30 dvergmispel og 30 tindved.
Bortsett fra eineren (' Askeladden' og 'Repanda') er dette plantegaver

2.2 Vedlikehold innendørs
1?et har vært l~p~nde vedlikehold med tepperens, vasking og vedhke~old av utsttllmgene og maling av utstillingspaller. Arbeidet med
tredJe byggetrinn griper inn i det eksisterende bygg, og håndverkerne
har rydde~ k~nserveringsrommet og deltatt med å sette det i stand til
nytt ventilasJonsrom. På grunn av kanalføringer og ny adkomst
~ello~ det ~ye og ~amle. b!gget har det måttet gjøres forandringer
bade i magasmet og i utstillmgene i begge etasjer.
2.3 Arboretet
Den sv:ert vekslende vi?tere? 1989-90 ga endel symptomer på tørkeskader i arboretet. Spesielt gikk det ut over sitkagran og edelløvskogarter. Årsakene er mest sannsynlig tele og solvarme dager uten
beskyttende snødekke. De fleste skadene var ikke av alvorligere
ka~akter enn at veks~sesongen reparerte det meste, og konklusjonen
er i første rekke en ulvekstreduksjon.
Blant de mest interessante arter som er tilført arboretet i 1990 er
nye ~eografiske raser av valbjørk (Betula verrucosa 'masericii'). Vi
h~r fatt ~k~emplarer fra Hedmark, Østfold, Buskerud og Telemark.
Disse star i planteskole fram til sommeren 1991.
Det er videre plantet:
2 stk. Røneldbjørk (B . verrucosa 'Røneld')
2 stk. Ornesbjørk (B. verrucosa 'Ornes')
Begge disse er lavlandsbjørk med sterkt flikete blad.
4 stk. F~elledelgran (A . lasiocarpa) Kaibab, National Forest, USA
1 stk. FJelledelgran (A . lasiocarpa) Keno, Yukon, Canada
2 stk. Mjukfuru (P. fiexilis) USA
1 stk. Søtrogn (S. aucuparia 'rosina')
Bortsett fra de~ s~ste, som er innkjøpt, er alle de nye plantene i
1991 gaver fra Knstme og Per Øien, Oslo. Museet vil uttrykke en
stor takk for gavene og alt det arbeidet som entusiastisk blir utført
' for arboretet.
Forø:rig er ~rfaringene med den faste informasjonen fremdeles
meget tilfredsstillende, og parkbehandlingen har kommet inn i god
rytme.

fra Kristine og Per Øien.
Områdene langs vann-, kloakk- og infiltrasjonsgrøftene er planert.
Hytta har fått varmt og kaldt vann. Arnstein Norsted har lagt tråkkheller foran hytta og mellom denne og uthuset.

Birger Ragnar N ysæther har laget denne modellen av spillflåte fra Osensjøen med
mannskap og utstyr.
Foto : O.T.L.
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Fra utstillingen i båthuset laget av Jostein K. Nysæther.

en rekke bilder fra fløtingen og fløtermuseet. Bildene har flerfargetrykk.
Fra 1. til 15.6. hadde museet et spesielt tilbud til skolene i Åmot,
Trysil og Elverum. Tilbudet ble spesielt godt utnyttet av skolene på
Rena. Lærerkollegier fra kommunene Elverum og Åmot arrangerte
kveldsturer til Sørlistøa for å få orientering før klassebesøkene. Berit
og Jostein Nysæther var vertskap på Sørlistøa i denne perioden og i
de etterfølgende helger i juni og august. Birger Skavern hadde døgnvakt ellers i uka hele sesongen. På grunn av sykdom måtte Jostein
Nysæther ha vikar. Lærer Ella Gjærum, Osen, tok seg av hans
oppgaver, og Nanna Løvmoen avløste Berit Nysæther med hensyn
til servering m.m.
Driften av museet fulgte omtrent samme rutiner som i 1989.
Museet var åpent for publikum fra 1.6. til 31.8., med daglig åpningstid fra kl. 10 til kl. 16. MS Trysil-Knut var bemannet alle søndager
og var til disposisjon for publikum fra kl. 12. Søndag ettermiddag
og alle dager ellers i uka har det vært anledning til leie av båten for
gruppe-/selskapsturer. Dette tilbudet har vært benyttet bare noen få
kvelder.
Besøk i samlingene uten båttur: 322 voksne, 386 barn, til sammen
718.

Foto : O .T.L.

Utstillingene er ført videre bl.a. med en spillflåtemodell med fullt
mannskap. Den er skåret av Birger Ragnar Nysæther.
En ~el småmangler på MS T~sil~Knut utbedret etter anvisning
av skipskontrollen, som har msp1sert baten og godkjent den og
mannskapet for passasjertrafikk. Knut Stener, Osen, er godkjent som
reserveskipper og har fungert som sådan. Norsk Teknisk Museum
~om med tilbud om deponering av en dampmaskin tilnærmet maken
t1~ den som ble brukt ombord på MS Trysil-Knut fram til 1958.
Tilbudet ?le a~septert, og dampmaskina er nå plassert i lensehuset
der maskina blir sentrum i en utvidet utstilling med tekniske data
om den gamle slepebåten i dampmaskintiden. VB Fløtar-Lars er
, pusset opp av Arnstein N orsted.
Veivesenet har satt opp henvisningsskilter ved riksveiene og forvarsel- og avkjøringsskilt ved fløtermuseet.
Tidligere år har Osensjøsamlingene - Sørlistøa fløtermuseum hjulpet seg med en enkel folder laget på Skogbruksmuseets kopimaskin.
I 1990 ble det laget en ny folder trykt i offset. Den er illustrert med

:r
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MS Trysil-Knut:
Lang tur: 29 voksne
15 barn
Liten tur: · 129 voksne
274 barn
Gruppeturer:
Totalt besøk på Trysil-Knut
Totalt besøk på museet

..

Billetter museet
Billetter/leie Trysil-Knut
Servering
Postkort/souvenirer

til sammen 44
til sammen 403
75
522
1240 (klasser: ca. 15)

»

9.757,17.425,6.848,2.483,-

kr.

36.513,-

kr.
»
»
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Osensjøfisket 1990
Som _i 1989 har_ d~t blitt gjenno_mf~rt somme~iske etter lagesild og
~østf1ske etter ~tk 1 Osen. Lages1ldf1sket foregikk i uke 29 og 31 med
ttl sammen 5 fiskedøgn. Samme garntyper og fisketeknikk som før
ble benyttet, men ga små fangster mest p.g.a. vedvarende sterk vind
fra nor~- J?en_ kjølige vinden nedsetter fiskens aktivitet og gjør fisket
vanskelig a gJennomføre. Totalt ble fangsten omkring 450 lagesild
eller ca. 100 kg.
Høstfisket etter sik foregikk i uke 48. Det ble fisket med 11
bunngarn i 3 ~etter. Alle garna ble satt ut på grunnen utenfor
~nosen ~tter ttllatelse fra eieren Jan Willy Oskal. Fangsten ble 68
stk og 3 gJedder. Siken var av normal gytestørrelse, dvs. 1/2 - 1 kg.
S~menlignet med fisket høsten 1989 ble fangsten forholdsvis beskJeden. Det er sannsynlig at gytetiden varierer noe fra år til år, og
at man denne gangen var noe tidlig ute.
Ansvarlige for Osenfisket i 1990 var Vikør og Skaug.
Byggearbeidet startet 15.8.90, og ved utgangen av oktober var det støpt tre dekker og
pillarene ble reist for taket i andre etasje.
Foto : 0 .T.L.

2.5 Tredje byggetrinn

I styremøte 29.5. ble det fattet følgende beslutning:
«Styret mener at de foreliggende opplysninger angående byggebudsjett og finansieringsmuligheter gjør det fullt forsvarlig å igangsette gjennomføringen av Byggetrinn 3, trinn I, til en pris av ca. 31
millioner kroner allerede i 1990.
Det utarbeidete budsjett for driftsmessige tillegg, datert 23.1.1990,
legges til grunn for driften i årene frem til 1995.»
Vedtaket i representantskapsmøtet samme dag var følgende:
«Representantskapet slutter seg enstemmig til styrets syn på utbyggingen av museet og gir styret fullmakt til å gjennomføre saken
i henhold til dette, til et beløp av ca. 33 millioner kroner.»
Byggearbeidet ble satt i gang 15.8. og skal etter kontrakten med
hovedentreprenør Martin M. Bakken stå ferdig 1.7.91. Martin M.
Bakken er ansvarlig for de bygningsmessige arbeider og koordineringen av prosjektet. Alle underentrepriser blir sendt ut på anbud, og
det har p.g.a. den gunstige byggesituasjonen og stor konkurranse
vært mulig å skrive kontrakter til lavere priser enn i forhåndskalkylene. En del mindre tilleggsarbeider har kommet til.

Styret oppnev~te i møte 25.1.1990 den foreløpige byggekomite som
fast byggekomtte. Den består av Truls Gram, formann, Einar Gjems
og Tore ~ossum. Som byggeleder ble i samme møte oppnevnt ToreBørge GJerstad.
I styremøte 8.3. ble det undertegnet kontrakter med følgende
entreprenører og konsulenter for tredje byggetrinn:
Hovedentreprenør Martin M. Bakken, Elverum
Bygningsteknisk konsulent Sjåtil & Fornæss A/S, Elverum
VVS-konsulent Aalerud A/S, Elverum
Elektroteknisk konsulent Ing. Jon Hallås A/S, Elverum
Arkitektene Duus, Thorstensen, Egeberg, Arendal.
' Kontraktbe_løpene u_tgjorde i sum kr. 31.644.000,-. Dette gjelder
de rene bygnmgsmess1ge arbeider. Med tillegg for innredning bl.a.
av _restaurante~ ble det kalkulert med en byggesum på kr. 33.0 mill.
I ttden frem til r~p~esen~antskapsmøtet 29.5. arbeidet byggekomiteen'. muse~ts admtntstrasJon og byggeleder med å få utarbeidet arbe1dstegnmger og få finansieringen sikret.
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3. MUSEUMSFAGLIG VIRKSOMHET

Det ~r sat~ opp en_tidspl~n. for byggeprosjektet, og den løpende
utbyggmg blir grundig admmistrert og holdt ajour med tempoplanen.
Det er holdt
10 prosjekteringsmøter
10 hyggemøter
8 fremdriftsmøter og
5 byggekomitemøter.
Byg~ekomite, byggeleder og direktør har ført nøye kontroll med
fr~mdnft og at regninge~ ~r i tråd med kontraktene. Finansieringsarbeidet ~or ~ygg og utstillmger har gått løpende gjennom hele året.
Det mngar restaurant med utvendig terrasse i utbyggingen. Den
h~r kre:d e~stra planlegging av arkitekt og byggeleder både når det
gJelder mtenør og utvendig utforming. Etter styrets beslutning er det
avertert etter resta_uratør som skal drive restauranten på leiebasis. Det
har meldt seg 23 mteressenter, og det skal skrives kontrakt med restauratør først på nyåret. Restauranten skal være i drift fra 1.7.1991.
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3.1 Forskning og utviklingsarbeid

.

I

Arbeidet med å ordne de omfattende fløtingsarkivene i tidligere
Glomma Fellesfløtingsforenings lokaler på Fetsund tok til i slutten
av 1989. Med Vestheim som faglig ansvarlig og arbeidsleder har det
i nærmere ett år vært engasjert tre personer under ordningen «arbeid
for trygd». Arbeidet har bestått i rengjøring, ompakking, sortering
og merking av arkivmateriale.
Alle dokumenter er tatt ut av sin originalemballasje (ringpermer,
mapper, konvolutter o.l.) og lagt over i Riksarkivets syrefri standardemballasje (legg og arkivbokser). I alt er det ordnet materiale i ca.
1500 arkivbokser, noe som tilsvarer ca. 150 løpende hyllemeter med
arkivalia. Dette har ført til at arkivene tar vesentlig mindre plass enn
tidligere. Foruten arkivboksene består materialet av 60-70 hyllemeter
med protokoller og andre større formater. Til arkivet hører det også
et svært verdifullt kart- og tegningsarkiv. Med utgangspunkt i den
opprinnelige orden er arkivene ordnet i tre ulike nivåer: sentraladministrasjonen, distriktsadministrasjonene og tverrelvforeningene.
Deler av arkivmaterialet som er spesielt interessant for museet
(Osenvassdraget, registre, fløtermøtereferater for tverrelvene, eldre
direksjonsprotokoller m.m.) er blitt systematisk kopiert for oppbevaring på museet.
Arbeidet med arkivene foregår i henhold til en avtale mellom
Glomma Fellesfløtingsforening, Riksarkivet og museet av 7. november 1986. Ifølge denne avtalen har museet ansvar for fløtingsarkivene
på Fetsund og kan disponere dem til forskningsformål til utgangen
av 1991, da Riksarkivet overtar dem som sin eiendom. Etter at denne
avtalen ble inngått er arkivbygningen blitt en del av det nyopprettete
Fetsund lensemuseum, og Riksarkivet har inngått en deponeringsavtale med lensemuseet til utgangen av 1997.
Parallelt med arkivordningen har Vestheim arbeidet med manuskriptet til en populærfaglig framstilling av Glommavassdragets
fløtingshistorie i bokform. Publikasjonen vil formidle hele dette
vassdragets mangesidige fløtingshistorie i en tematisk del og en
topografisk del med presentasjon av fløtingen i ulike deler av vassdraget.
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I 1989 foretok Rugsveen feltundersøkelser av et nå tørrlagt elveleie
ved Tesse i Lom. Her var det tidligere vært drevet et verdifullt sløefiske som var eid av gårder i Vårdalen i Lom. En treprøve av furu fra
bunnstokken i en sløebygning ble datert ved Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim til år AD 1525 ± 75. Denne dateringen
bekrefter tidligere dateringer fra samme sted. I 1979 og 1984 fikk vi
datert rester etter to andre sløer, og her er dateringene AD 1535 ±
75 og AD 1540 ± 70. På bakgrunn av disse dateringene kan vi slutte
at fiskeinnretningene i og omkring T esse er blitt satt i stand på et
tidspunkt da befolkningen i fjellbygdene etter nedgangen p.g.a.
Svartedauen igjen hadde nådd et såpass høyt nivå at det ble behov
for flere utmarksressurser.
Rugsveen har foretatt en analyse av et føderådsmateriale fra Fåberg
i Oppland, for å undersøke omfanget av ferskvannsfisk i kostholdet
på 1800--tallet. Kildematerialet består av ca 100 kontrakter fra perioden 1746 til 1942.

3.2 Arkiv- og feltarbeid
25.-27.6. var Fossum på befaring i Tolga og Røros for åta stammeskiver av einer i 950 m.o.h. Alderen på en einer i Sletthøa i Tolga var
på ca. 450 år. Det var samtidig befaring av flere dyregravrekker både
i Tolga og Røros.
Vestheim har vært på følgende feltarbeid og befaringer:
-Skiensvassdragets fellesfløtingsforening i Skien 19.4. for å se på
et moseapparat, arkiver og gjenstander. Ved samme anledning ble
museet overlevert et komplett, innbundet sett av fløtingsforeningens
trykte årsberetninger.
-Ved et par anledninger i juli besøkte Vestheim forfatteren Hans
Børlis barndomsheim og et par andre skogsheim i Eidskog for å
fotografere og orientere seg om forholdene med tanke på bevaring
, av disse miljøene.
Ingvar Haugen overvar 22 .6. opptenning og brenning av ei 9½
m 3 tjæremile ved Skalbukilen i regi av Åsnes Finnskog historielag.
Jngvar Haugen var 30.6. og 1.7. sammen med rovviltkonsulent
Erling Maartmann på et døgns intensivpeiling etter bjørn i det
norsk-svenske bjørneforskningsprosjektet på svensk side øst for
20

Museets trebåter settes på plass i de nye stålreolene i magasinhallen. Fra ;ens~r~ itr
Solberg, Knut Silihagen og Odd Jensen.
oto . · · ·

Trysil. En timelang observasjon av en uforstyrret bjørn var en av
mange iakttagelser•
· fl ·
Museets store samling av innenlandske trebåter benyttet 1 øu~g
og fiske har i løpet av_ de siste_ to årene gjennom~ått et nøyaktig
oppmålings- og registermgsarbe1d. Oppmalmgsarbe1d~t e~ utført _av
Odd Jensen. Båtene har nå fått sin permanente plassen_ng _1 ma~asm~
hallen hvor det er laget store stålreoler me~ plass ul fire bater 1
hø den. Foruten at båtene her står forsvarh_g opp~evart~ kan de
og:å sees av publikum når hallen er åpen. Sve1searbe1det pa reolene
er utført av Tor Johnny Støkket.
0

3.3 Forelesninger og faglige foredrag
. . . .
.
Fossum holdt lysbildekåseri om tjæ~ebr~nnm~ 1 mile 1 ~snes F1_nnskog historielag 7.5. som en innlednmg ul et tJærebrennmgsprosiekt
historielaget skal sette i gang.
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Føl~ende tema er foredratt av Chr. Andersen inneværende år:
-«Fiskeoppdrett i Norge - historisk og dagsaktuell». Forelesninger
og akvarieo~visn~ng for 3. naturfag, Elverum v.g. skole 23.2.
-«N?~sk virkelighet - norske utfordringer». «Spredning av naturog mil1økunnskap gjennom museene». Museumskonferansen
MUSEUM '90, Bergen 27.9.
-«Fer~k~ann~økolo~i og bruk av nærmiljøet». Informasjon om
og omvisnmg i akvariet. Adopsjonsuken 22. og 23.10. (lærere på
alle grunnskoletrinn).
-«Spr_edning av økologisk kunnskap gjennom museene - En
oppfølgmg av Norske Naturhistoriske Museers Landsforbunds
~tkast til plan «Utvikling og spredning av naturhistoriske museumstilbud»» på Nordisk Økologiseminar, Elverum 15.11.
-«Inntrykk fra en studiereise i Botswana høsten 1990». Kiwanis
Club, Elverum 20.11.
Vest~eim holdt et foredrag om «Forskning ved museene _ status
og muligheter» på en forskningspolitisk konferanse som Musea i
Hedmark arrangerte på Norsk Skogbruksmuseum 3.5.
Rugsveen holdt f?red~aget <:Tor Iles bygdebøker mot år 2000» på
Gudbrandsdalen Historielags arsmøte i Øyer 26.8.
Under seminaret for etnologistudentene fra Universitetet i Oslo
18.9. ble følgende foredrag holdt:
'
Fossum: Eineren i norsk natur og tradisjon.
Haugen: Kull- og tjærebrenning. Jernblestring.
Rugsveen: Norsk knivtradisjon. Norsk Skogbruksmuseums arbeid
med en gjenstandsgruppe.
Rugsveen: Omvisning i fiskeavdelingen.
Vestheim: Terrengtransport av tømmer.

har disse artikler i boka: Fossum, Eknæs, Hovensjø, Nysæther og
Vestheim. Bokas opplag er 2000, kostnadene kr. 90.000,-, hvorav
kr. 25.000,- er bidrag fra et trykningsfond for serien. Boka hadde
ved nyttår solgt for kr. 55.000,-.
Knut Nedkvitne: Selja i norsk natur og tradisjon
Dette er den andre boka i serien om treslagenes kulturhistorie. Den
kom i desember og er på 171 sider. Den er særpublikasjon nr. 8.
Boka er på nynorsk, og dekker emnene botanikk, vedanatomi,
utbredelse, navneskikk, selja som for og som emnetre. Det er videre
kapitler om selja brukt til musikkinstrument og om selja i kunsten
med fargegjengivelser av bilder av Astrup, Jorde og Skredsvik. Boka
er som museets øvrige utgivelser trykt i 2500 eksemplarer. Forfatteren, Knut Nedkvitne, har nedlagt et omfattende forskningsarbeid
som grunnlag for manuskriptet. Produksjonen, som Rugsveen har
hatt medansvar for, har kostet kr. 135.000,-. Salget i desember var
svært godt.
Fjørhanan
Museet har i flere år hatt stensilbladet NSM-nytt, beregnet på ansatte, styret og de aller nærmeste. Med Fjørhanan har museet kommet
noe lenger m.h.t. målgruppe og opplag. Fjørhanan kom med sitt
første 24 siders nummer i mai, i et opplag på 2500, til en pris av
kr. 18.000,-. Helge Hagen var redaktør, og presenterte museets
aktiviteter, status og planer.
Faglige artikler og bøker
Andersen, C. 1990: Fischfarmen in Norwegen. Du und dein Aquarium, Aquarien- und Terrarienmagazin. Osterreichischer Verband fur
Vivaristik und Okologie, ausgabe 4: 27-33.
Andersen, C. 1990: «Pitse ya naga». På hjul med Zebra-museet til
Takatokwane i Botswana. Museumsnytt 4: 14-15.
Fossum, T., Evensen 0. og Sæter, 0. (red.) 1990: Krigen i Elverum .
Alfarheim, årbok for Elverum, nr. 5. Elverum.
Haugen, M. og Randmo E. (red.) 1990: Jeg fant, jeg fant: 57 korte
artikler fra museene i Hedmark. 126 s. Elverum.

3.4 Publisering
] eg fant, jeg fant
' Serien «Jeg. fant, jeg fant » som fylkets aviser bragte fra_ 1976-83
dekket et vidt spekter av emner. I alt 270 artikler ble skrevet av
museumsfolk _og lokalh~storikere fra hele fylket. I august ble en bok
med 57 av artiklene utgitt av museet og Musea i Hedmark. Boka ble
redigert av bibliotekar Eli Randmo ved Glomdalsmuseet og Morten
Haugen. Den har forord av fylkesmann Odvar Nordli. Fra museet
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Fotografen har redigert en liten video om jernblestring. ?et e~
også gjort opptak av blestring på museet, samt av byggearbeidet pa
den nye museumsfløyen.

Rugsveen, M. 1990: Fiskevollen ved Sølensjøen - bevaringsverdig
fiskevær. H edmarksvern 1 : 6-9.
Rugsveen, M. 1990: Knivmaker Ingebret Øhren: Russisk valbjørk
var saken. Knivbladet nr. 3/90.
Gjennom fem artikler i Villmarksliv har Rugsveen presentert
følgende knivmakere: Jostein K. Nysæther, Ottestad (nr. 1/90),
Inge Stabell, Søgne (nr. 3/9Q), Ingebret Øhren, Osen (nr. 5/90) og
Gunnar Momcilovic, Krogstadelva (nr. 7/90).
Meldinger og rapporter
Andersen har som leder av Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund vært ansvarlig redaktør for, og skrevet ledere, meldinger og
andre rapporter i NNML-informasjon nr. 1, 2 og 3. Videre har han
skrevet to innlegg omkring ICOM-CECA (International Council of
Museums, Education and Cultural Action) i Norsk ICOM-Nytt nr.
25 og 26 og redigert en reiserapport fra studie- og konferansetur til
Botswana, stilet til NORAD, NNML og Norsk Skogbruksmuseum.
Fossui:n har skrevet f?rord til Andreas Vevstads bok «Fangstmannsmmne» og Nedkvitnes bok om selja.
I. Haugen har skrevet artikler om museet og skoletjenesten i
Forming, utgitt av Landslaget forming i skolen, 2-90, Skog, skole,
samfunn utgitt av Skogselskapet, nr. 17, Lykkesmeden nr. 2-90 og
Skolekatalogen 1990.
3.5 Film og video

Fossum har vært fagkonsulent for og har skrevet kommentarene til
en 16 mm film o~ fløting med Kjell Søgård og Olav Kyrre Grepp
som fotog~afer._ Fil men ~ar opptak tilbake til 1969 av lensevridning
av gransvei, spillflatefløtmg, rennfløting, tverrelvfløting med nåle' og lukedammer samt fløting i hovedvassdrag med båt. Bjørn Tore
B~n har lest inn kommentarene og Olav Kyrre Grepp har stått for
regien.
. Vestheim har h~tt møte med NVE med tanke på et samarbeidsproSJekt om produksJon av videoplate med bilder av vassdragsrelaterte
kulturminner. I et slikt opplegg vil bl.a. bruk av databasen for Vassdragsregisteret inngå.
0

24

•

l

3.6 Foto
Trond Skjøtskift fra Røykenvik har siden 1970 fotografert fløting i
flere av våre vassdrag, bl.a. Drammensvassdraget, Haldenvassdraget,
Glommavassdraget og Trysilelva. Ljøstad og Vestheim har gått gjennom deler av materialet sammen med Skjøtskift. Mange av opptakene
supplerer museets fotomateriale på en g~d måte, og d~t arbeides med
å få til en kopiering og sikring av materialet for etteruden.
.
Fotografen har som vanlig arbeidet med gjenstandsfotografering,
reproduksjon av bilder, kopiering etc. Han har des~uten dekket
løpende aktiviteter som f.eks. Utmarksdager/ De Nordiske Jakt~ ?g
Fiskedager, Barnas Dag, ulike aktivitetsdager og temporære utstillmger. Fotografen har drev~t en omfattende. fotodokume?tasjon av de
mange restaureringsarbeidene som er ?litt fo~etatt pa de ~useale
bygningene, og fotografert nybygget i de ulike byggestadiene . .1
forbindelse med demonstrasjon av bygging av en elvebåt fra Nordreisa utført av Cecilie Onsager, fulgte fotograf en arbeidet og fotograf erte under arbeidets gang.
Fotografen har vært flere turer på Sørlistøa, blant annet for å dekke
Skipskontrollens testing av Trysil- Knut. Han har også dekket kalking ved hjelp av helikopter av Ryensjøen ved_Nordr~ Osa.
Under ordningen «Arbeid for trygd » har Hilde Syring:n fortsatt
fjorårets registrering av fotoarkivet fra Glomma Fellesfløtmgsforening. Etter at Syringen slutt:t har Åsmun? } . Slet~en foretatt en del
registrering av dette materialet. Det er i ar registrert 5503 svart/
hvitt-bilder.
På grunn av mangel på tilsatt registreringspers_onale skjer de~ i d~g
en opphoping av uregistrert fotomateriale, særlig av svart/ hvitt bilder. Ansettelse av en person med ansvar for slik registrering vil kunne
løse dagens udekkede behov.
.
.
Fotografen har fortsatt registreringen av tilveksten av dias. Det er
.
nå registrert og etikettert over 7000 dias.
Det er i alt tatt ca. 3100 svart/hvitt-bilder og ca. 2100 dias.
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3.7 Bibliotek og arkiv

Bibliotekaren har vært i virksomhet hele året, først som sivilarbeider
og fra 15.10. i 80% engasjementsstilling. Bibliotekstudent Anne Cathrine Børke, Hamar, hadde 6 ukers sommerjobb med katalogisering.
Katalogsystemet MikroMarc ble installert i januar. I 1990 er det
registrert 3625 enheter i bibliotekbasen. I alt anslås samlet bestand
nå til 7500 bøker og 7500 periodikabind. Mer eksakt oversikt ventes
i løpet av 1991. For noen faggrupper kan det allerede nå gis tall for
bestanden. Tallene omfatter ikke enkelthefter/årganger av rapporter
og tidsskrift.
Jakt
Fiske
Miljøvern
Biologiske fag
Bibliografier/registre

476
300
203
457
191

Katalogsystemet har svært gode rapportmuligheter. Et søk etter
eri:me/fag/sted/fo_rfatter kan skrives ut, med registre, på 3-20
mmu~ter avhen~1g av omfanget. Dette gjøres daglig i forbindelse
med lit_te~aturveiledning. For særskilte anledninger er det laget lister
over bibh_otek~ts bestand om: barnebøker, rein, elg, båter/sjøfart,
~kogsarb~iderhv, skogsfugl, sopp/nyttevekster, flersidig skogbruk,
Jakt_ o~ fiske. P~ogram~et kan også søke på år, tittel og serie.
Bibliotekets tilvekst i 1990 var 714 bøker og årbøker. Tidligere års
tall er 751(89), 262(88), 709(87), 711(86). Pr. 31.12. hadde museet 127
tidsskriftabonnement (1989: 136). NYTT I BLA' utkom som i 1989.
Bi?liotekets tilvek~t er kjøp fra antikvariat og bokhandel, regelmessige gaver fra utgivere, dødsbo, gaver ved spesielle henvendelser
og bytte. Antikvariat og spesielle henvendelser tar mest tid men kan
, sa~tidig gi de mest interessante resultatene hva angår enkeltbøker.
Givere er ført opp i et særskilt vedlegg, og skal ha stor takk. Som i
fjo~ vil vi imidlertid minne næringenes utgivere om museets rolle som
nasJona!t kunnskapssenter. Målet, som ennå er et stykke unna, er at
alle utgivere har museets bibliotek på sine adresselister.
Når det gjelder arkiv har det ikke vært noen tilvekst til de arkiver
museet disponerer. En vannlekkasje i kjellergangen i desember førte
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til alvorlige skader i fire av kassene med Kiær-arkivet. Dette understreker hvor viktig det er at en har sikre og gode arkivlokaler, noe
som vil komme med utvidelsen av museet. Det er også grunn til å
nevne at museet gjennom det arbeidet som er nedlagt med ordning
av arkivene på Fetsund, har fått økt kompetanse på dette feltet. Det
gjelder både generell behandling av arkiver og arkivalia, tekniske
løsninger og nyttige erfaringer med mulighetene for å nytte ufaglært
arbeidskraft i deler av arkivarbeidet.
Annie Lien har i to perioder, fra 26.7.89 til 1.6.90 og fra 26.11 og
ut året arbeidet med å skrive av resten av lydbåndene fra den store
intervju-undersøkelsen med skogsarbeidere i Trysil og Engerdal i
1978/79. Lydbåndavskriving er et krevende og møysommelig arbeid,
men det er svært viktig at det blir utført slik at dette viktige kildematerialet kan bli lettere tilgjengelig. I løpet av året er det skrevet av
nærmere 1000 sider. Totalt består hele materialet av 83 informanter,
anslagsvis 155 timer opptak og 2700 maskinskrevne sider i utskrevet
form.
3.8 Samling og magasin
I forbindelse med tredje byggetrinn, er det i år satt opp en ny murvegg i magasinet. Denne vegg_en f?rbinder det eks~sterende konserveringsrommet, som heretter vil bh benyttet som vifterom, og avfuktningsrommet for akvariet.
.
Tekstilmagasinet er rengjort med støvfiller og støvsuger. Magasmtilsynet er utført av Kaveldiget.
Konservering

Håndverkerne har også i år foretatt en del rengjørings- og konserveringsarbeid på innkommet gjenstandsmateriale. En tidligere innkommet Kramer traktor er rengjort og delvis restaurert. Det mangler
noen deler, men en henvendelse til fabrikken i Tyskland har dessverre
ikke gitt positivt resultat. I tillegg er en Vossevin~j med til~ehør, tre
tomanns motorsager og tre påhengsmotorer rengJort og paført rusthindrende middel (Paladin). Alle museets trebåter er rengjort.
To konserveringsstudenter, Gunhild Kopperud og Jesper Fredriksen fra Konservatorskolen i København foretok i perioden 6.6.-18.7.
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7
3.9 Annet faglig arbeid

~onserv~torstu dentene Gun~ild Kopperud og Jesper Fredriksen har konservert ferdig elgskmnsklærne og er her I ferd med å montere dem i elgutstillingen. Foto : O .T.L.

en mu~eologiundersøkelse av museets utstillings- og magasinlokaler.
Dette mn_ebar grundige registreringer av temperatur, lys og fuktighet.
Ved _arbeidets slutt la studentene fram en rapport over klimatilstanden i ~useet og dens p?si~ive ?g negative betydning for gjenstandsm_atenalet. Det ble ogsa gitt rad om hvordan gjenstander best kan
sulles ut og belyses for å ivareta gjenstandenes bevaringskrav. Studentene konserverte enkelte gjenstander.
1

Registrering av gjenstander

Gjenno~ ord?ingen «Arbeid for trygd » har museet fått utført et
stort regISt_rermgsarbeid. Dette arbeidet er utført av May Lisbeth
~ggen og Sissel Engseth. Skaug har registrert gjenstander på Sørlistøa
i Osen.
Det er i år_ registrert 971 gjenstander f.o.m. SJF 7753 t.o.m. SJF
8724. All registrering foregår på EDB.
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Andersen har vært medlem av et utvalg nedsatt av Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund, foranlediget av et utspill fra
Statens Museumsråd for å utarbeide utkast til en plan for utvikling
og spredning av naturhistoriske museumstilbud. Planen ble ferdigstilt
og oversendt oppdragsgiver 1.6.
Andersen har videre vært Norsk Skogbruksmuseums representant
i gruppen «Natur og miljø » i forbindelse med utredningsarbeider
vedrørende et nasjonalt populærvitenskapelig kunnskapssenter.
Den lokale interessen for fløtingstradisjonene i Glommavassdragets ulike deler er stor og merkes godt gjennom de mange forespørsler til museet om emnet. Gjennom råd og veiledning har museet søkt
å støtte opp om det arbeidet som gjøres lokalt. Med sine mange
arbeidsdager ved fløtingsarkivene på Fetsund har Vestheim også
hatt større mulighet enn tidligere til å finne fram til relevant kildemateriale i de rikholdige arkivene.
Vestheim sitter som konsultativt medlem og har deltatt på møter i
Styringsgruppen for restaurering av Soot/Grasmo-kanalen i Eidskog
og Aurskog-Høland kommuner. Han har også vært med som sekretær og sakkyndig i et eget planutvalg som har utarbeidet en rammeplan for prosjektet. Vestheim har også vært på et par befaringer i
kanalen og vassdraget forøvrig.
Vestheim er også med som museets representant i Styringsgruppen
for registrering av fløtingsinnretninger i Hedmark. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen og Hedmark fylke ved kulturavdelingen.
Vestheim har både i vår- og høstsemesteret vært sensor i arbeidslivskunnskap med hovedvekt på lokalhistorie og museumspedagogikk ved Universitetet i Trondheim, Lærerhøgskolen. I dette
desentraliserte videreutdanningstilbudet for lærere har skogbrukshistorie vært et sentralt tema, og deltakerne har på flere av kursene hatt
Norsk Skogbruksmuseum som ekskursjonsmål.
Vestheim har vært engasjert av Hedmark distriktshøgskole, avdeling Evenstad, som i samarbeid med prosjektet Kvinner i reiselivet i
Nord-Østerdalen har utarbeidet et kursopplegg for utmarksførere.
Museet har i samarbeid med Jenter i Skogbruket opprettet en
arbeidsgruppe som skal arbeide med kvinnenes rolle og betydning
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5.AKVARIET

i skogbruket i historisk perspektiv. Vestheim er museets representant
i utvalget.
Vestheim har fungert som en av to faglærere og sensor for skogbruksstudent Hans E. Aamodt, som i vårsemesteret tok sin hovedoppgave på avviklingen av fløtingen i Glomma. I forbindelse med
sitt eksamensarbeid intervjuet Aamodt flere sentrale personer i denne
prosessen, og dette materialet sammen med andre systematiserte,
skriftlige kilder ble overlevert til museet. Fløtingsarkivene på Fetsund
var naturlig nok en viktig kilde for Aamodts arbeid.
Rugsveen er sekretær i styret for Musea i Hedmark og kasserer i
styret for Norsk Knivforening.

5.1 Innledning
.
.
.
Akvariets 11 . driftsår har vært preget av forbedring av daglige rutmer

og teknisk vedlikehold. I forbindelse med tilrettelegging av familiefiske i «Gammelåa» på Prestøya - der bl.a. vannløpet ble senket og nytt
vanninntak laget slik at elven er vannførende uansett Glommavannføring i sommerhalvåret - er det etable~ kontakt med Hedmark
distriktshøgskole, avd. Evenstad for levering av stedegen ørrets~am~
me. Denne går nå til oppforing i akvariet med tanke på utsettmg i
fanghar størrelse sommeren 1991 .

,,

4. POPULÆRVITENSKAPELIG
KUNNSKAPSSENTER (PVK)
Spørsmålet om etablering av et populærvitenskapelig kunnskapssenter ble behandlet i museets styremøte 25.1., hvor det er ført til
protokolls at museet er interessert i et samarbeid med PVK, men
styret ønsket ikke å binde seg i en så tidlig innledningsfase.
For å komme videre i utredningsarbeidet for PVK ble konsulentfirmaet Burson-Marsteller A/S gitt i oppdrag å utrede stedsvalget. I
sin innstilling av 17.9. foreslår konsulentfirmaet at et «Norsk Økosenter», som navnet er forandret til, skal ha sitt hovedsenter på
Hamar i tilknytning til Åkersvika og skøytehallen som skal bygges
der i forbindelse med OL- 1994, og et avdelingssenter i tilknytning
til Norsk Skogbruksmuseum.
Burson-Marsteller A/S er senere gitt i oppdrag å utrede det faglige
, innhold i Øko-senteret. Det opplegg det arbeides etter er en grønn
akse Hamar-Elverum med hovedvekt på jordbruksøkologi på Hamar
og utmarksøkologi i tilknytning til Norsk Skogbruksmuseum. Konsulentfirmaets utredning vil først foreligge i 1991.
Det er holdt flere møter i saken, og fra museet har Chr. Andersen,
Fossum, Gjerstad og Skaug deltatt.
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5.2 Teknisk
Nytt kjølesystem kombinert med nye proteinavskumn:iere o~ ozonering av saltvannsenheten gir nå jevn og up~oblematis~ drift. N!e
innvendige filterpumper i de tre nye _1000 liters_ akvariene har gitt
god virkning. To av de min1re 1?0 liters akvariene ~ar hatt glassbrekkasje og har dermed periodevis vært ute av fu~ksion.
.
Det har vært eksperimentert med lyssetting og ulike_deko~asioner
i flere av akvariene, et arbeid som forøvrig pågår kontmuerlig.
Forsøk med dobbel frontrute i de minste akvariene, der luftanlegget ikke er koblet til, har virket etter sin hensikt og har som følge
derav til enhver tid gitt duggfrie ruter.
Den alternative akvarieutstilling «Dammen» og «Bekken» er en
relativt tungdrevet enhet, men vekker stor begei~tring hos pu~likum.
«Bekken» er på plass i vinterhalvåret oktober/mai, ~ens dambiotopen
med vannlevende amfibier og insekter er montert i sommersesongen.

5.3 Biologisk

.

De nye behandlingsrutinene mot sopp i publikumsakva~iene (6 og_7)
primært for karpefisk har gitt oppløftende _resultater. Til behandlmgen benyttes vanlig koksalt (NaC~), 10 kg ul 2500 1, ved lav temperatur (kjøling) og nyrenovert akvarium. Foruten en vellykket behandling av den soppbefengte fisken , reduseres også mengden av
soppsporer i selve akvariet. Behandlingen, som norm~lt har en
varighet på 2- 3 uker, kan i visse tilfelle med hell kombmeres med
«vanlig» medisinsk behandling.
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Bortsett fra mindre uhell må man kunne si seg godt fornøyd med
årets driftsresultat.
Følgende arter har vært stabile i anlegget inneværende år:
Ferskvann:

1. Ørret/sjøørret (Salmo trutta)
2. Røye/sjørøye (Salvelinus alpinus)
3. Laks (Salmo salar)
4. Ål (Anguilla anguilla)
5. Brasme (Abramis brama)
6. Vederbuk (Leuciscus idus)
7. Hork (Acerina cernua)
8. Gjedde (Esox lucius)
9. Steinulke (Cottus poecilopus)
10. Mort (Rutilus rutilus)
11. Sik (Coregonus lavaretus)
12. Lake (Lota lota)
13. Lagesild (Coregonus albula)

14. Krøkle (Osmerus eperlanus)
15. Abbor (Perca fluviatilis)
16. Karus (Carassius carassius)
17. Karpe (Cyprinus carpio)
18. Dvergmalle (Ameiurus nebulosus)
19. Regnbueørret (Oncorhycus mykiss)
20. Ørekyte (Phoxinus phoxinus)
21. 3-pigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
22. Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)
23. Suter (Tinca tinca)
24. Sørv (Scardinius erythropthalmus)
25. Canadarøye (Salvelinus namaycush)
26. Harr (Thymallus thymallus)

Dessuten ferskvannskreps (Astacus astacus).

Saltvann

1. Berggylt (Labrus bergylta)
2. Blåstål/rødnebb (Labrus bimaculatus)
3. Lomre (Microstomus kitt)
4. Rødspette (Pleuronectes platessa)
5. Torsk (Gadus morhua)
6. Ulke (Myoxocephalus scorpius)
7. Skrubbeflyndre (Platichthys flesus)
8. Fløyfisk (Callionymus lyra)
9. Paddetorsk (Raniceps raninus)

Dessuten:
10.
11.
12.
13.

Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Kors~roll (Asterias rubens) (periodisk)
Solstjerne (Crossaster papposus) (periodisk

På grunn av den milde vinteren hadde gytetiden for flere av våre
fiskearter forskjøvet seg. Dette vanskeliggjør innsamling av arter som
mort, laue, vederbuk, brasme og krøkle. Sistnevnte lyktes vi overhodet ikke i å få tak i. Mindre fisk i «reserve » dette året har ikke
ført til nevneverdige problemer, takket være bedre behandlings, former og oppbevaringsforhold.
Akvariet har mange samarbeidspartnere som hjelper oss med
fiskeleveranser. Av enkeltpersoner vil vi denne gang spesielt rette
en takk til Pete Knight, Gunnar Andersen og Steinar Østbye. En
varm takk går også til
- Akvariet i Bergen v/Tor Samuelsen
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- Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Forskningsstasjonen
i Ims v/Jon Backer
- Ole-Thorstein Ljøstad, Elverum
- Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt v/Lars Torgersen
- Universitetet i Oslo, Marinbiologisk stasjon, Drøbak v/Finn Wallwig
- Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) v/Terje Sandlund,
Tr.heim
- Hedmark Distriktshøgskole, avd. Evenstad v/Tor Næss
- NVE Vassdragsdir. forbygningsavd., Elverum v/W. Houmb.
5.4 Rådgivning og kontaktskapende virksomhet
Grimstad er neste sted for akvarieåpning her til lands (1991 ). Byggherren har ved flere anledninger henvendt seg til akvariemedarbeiderne ved Norsk Skogbruksmuseum for råd.
Forøvrig er kontakten opprettholdt og styrket med flere av de
deltagende institusjoner og medarbeidere i fjorårets nordiske akvarieseminar i forbindelse med akvariet «Fra fjell til fjære »s 10-års jubileum.
Akvariet har mange henvendelser i løpet av året i forbindelse med
akvarievirksomhet, men også en rekke andre spørsmål omkring
akvakultur, ferskvannsfiske, forurensningsproblemer, algevekst og
sur nedbør for å nevne de viktigste.
Fra akvariet i Berlin (Vest) har vi hatt besøk at lederen, dr. Jiirgen
Lange. Dr. Lange, som sitter meget sentralt i ledelsen av EUAC
(European Union of Aquarium Curators), er en av Europas ledende
fagfolk på sitt område. Det er i den anledning grunn til å ~nderstre~e
den nytte og·hjelp vårt akvarium har hatt under oppbygg~ng ?g dn_ft
gjennom mottatte impulser såvel fra EUAC som akvanet 1 Berlm

gjennom mange år.
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6. SKOLETJENESTEN
Museets.mål.med sk?letjen~sten er å gi et allsidig og godt tilrettelagt
pedagogisk tilbud pnmært ul grunnskolen, men også til videregående
skoler, høyskoler og universitet innenfor de fagområder som hører
utmarksutnyttingen til.

Hedmark er for skoleåret 1990/91 19.2 elever pr. klasse). Ekskursjonsmidlene ved skolene er begrenset, og dette går ut over de ønsker
og muligheter skolene har til å besøke museet.
Med annonsering i Skolekatalogen og Norsk Skoleblad nås samtlige norske skoler og over 60 000 lærere direkte. Omtale i nevnte
publikasjoner er også tatt inn i år.
Tabell 1. Elev- og klassetall for 1990 fordelt på fylker og land.

6.1 Besøkstallene de siste årene
1987
1988
1989
1990

........ .... .. ... .. ...... ...... .... ... ....... .
................. ........ .... .. ..... ... .... .. .
........ ... ..... ... .. ..... ...... ........ ..... .
..... .............. .... .. ...... ... ... ... .. ... .

Fylke
Klasser/grupper

Elever/ studenter

941
1060
968
1021

16 201
19 350
16 521
16 436

Gjennomsnittsstørrelsen på klassene ligger på 16.1 elever, noe som
kanskje kan fortelle at skolebesøkene har en overvekt fra mindre
og/eller fådelte skoler (gjennomsnittstallet for klassestørrelsen i
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Fig. 1. D iagram over elev/ studentbesøket 1972- 90.
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m
0

0

534
139
132
67
31
24
17
11
3
3
3
2
1
1
1
38
13
1

Elever
8146
2678
2370
1116
467
249
292
114
56
46
38
49
17
11

4

558
201
24

Tabell 2. Elev- og studentbesøket i 1990 fordelt på skoleslag.
Skoleslag

10000

m ::l

Hedmark ... ...... ... .... .. ... .... .... ........ .
Akershus ............. ...... ..... .... ... ..... . .
Oppland .... ..... ........... ..... .. ... .... .... .
Oslo ....... ... ..... ... ..... .. .. .. ... ... .. .... ... .
Buskerud ... .. ... ..... .. ........ .. ... .. ... .... .
Sør-Trøndelag ..... ........ .... ... ... ... ... .
Østfold ...... ... .. .. .... ...... .. ........ .. .. ... .
Telemark ..... .... ... .......... ... .. ... ....... .
Sogn og Fjordane ... ... .. ... .......... .. .. .
Vestfold ....... .... ............ .. ... .. ......... .
Nordland ..... .. ....... .. .. ......... .... ... ... .
Møre og Romsdal ............. ... ........ . .
Hordaland ...... .. .. .. ...... ....... ...... .. .. .
Nord-Trøndelag ... ..... .... .... .... ... .. . .
Rogaland ...... ....... ........ .. .... .. ........ .
Sverige ... ................ .... .. ... .... ........ . .
Danmark ..... .. .... .... ... ............... ... . .
Andre ..... ... ...... ... ...... .. .. ... ...... ..... . .

Klasser

Grunnskole ... ......... ... ... ............. ....
Førskole . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .
Videregående skole .... ..... ..... ... ... .. .
Spesialskole ... ......... .. .. .. .. ...... .. .. .....
Folkehøgskole ..... ....... ... .. .. ...... .....
Landbrukssk./jordbr. skole ... . . ... ...
Skogskole .... ..... ....... ... ... . ... .. .... .. ...
Lærerhøgskole .. ..... . ... . . .. . . .. .. .... .....
Universitet/distriktshøgskole .. .... ....
Diverse ..... ... ..... ... .... ....... .... .. ..... ...
Voksenopplæring .... ..... ... ........ ... ...

Klasser/grupper
700
160
42
36
10
24
14
12
6
16
1

Elever/ studenter
10758
2994
684
350
308
441
225
208
112
292
64
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Fig. 3. Antall klasser fordelt på fø rskole og grunnskolens klassetrinn.
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Tabell 3. Besøkstallet for klasser/grupper fordelt på de enkelte
kommuner i Hedmark.
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Fig. 2. Månedsvis fordeling av klasser/ grupper i 1989 og 1990.
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0

N

0
D

Kommune
Eidskog ..... .. ..................... ......... .. .
Elverum ............... ... ....... .............. .
Engerdal ............. ........ .... ........ ... .. . .
Grue .................. .. ........................ .
Hamar ......... .... ............................ .
Kongsvinger ... ...... ... .... ............. ....
Løten ..................... ................. .. ... .
Nord-Odal ...... ............................ .
Os ..................................... ...... ... . .
Rendalen ...................................... .
Ringsaker ..................................... .
Stange ................... .. ..................... .
Stor-Elvdal .............. .... ............ .. .. .
Sør- Odal ............ ........... ... .. ... ...... .
Tolga .......... ......... ............... .. ..... .. .
Trysil ... ... .... .... ........................... .. .
Tynset ... ... ...... .......... ................... .
Vang ............... ........... ................ .. .
Våler .......... ... .............................. ..
Åmot ......... .. ..... ....... .. ................. . .
Åsnes ..... ......... ..... ......... ......... ...... .

Klasser

Elever

219

57
3452
51

27

476

18

321

3

42
36
860

6
4
7

11

7
7

66
56

8
8

6
9
6

25

7

12

22

125
183

137

709
136

162

17

148
75

419
138

210
392
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6.2 Omvisninger og temadager
I håp om større spredning av skolebesøket over hele året ble det
b_rukt fler~ 1?id_ler. Det b~e bl.a. ikke gitt omvisninger inne i presspe~ioden ma~/Jum, ?g det gikk ut tilbud om i alt åtte ulike temaopplegg
i ellers rolige pen oder. Temaoppleggene har også den effekt at de gir
god omtale av museets skoletjeneste. Både lokalavisene, TV- Hedmark, NRK-Hedmark og NRK-Pl har formidlet stoff. Dette ses
som nyttig, for oppleggene har slått godt an hos alle besøkende.
Temaoppleggene har vært
13.-16.2.: Fra stubben til tømmervelta
19.-21.3.: « •••som fisken i vannet"
17.-20.4.: Midt i blinken
23.-27.4.: Naturen våkner
9.-11.5.: Vårens farlige eventyr
5.-7.9.: Fra malm i myra til stål i smia
8.-10.10.: Bare gråstein?
15.-19.10.: Dyra om høsten

Klasser (grupper)/ elever
26/ 365
11 / 155
45/647
31/502
28/36 8
38/479
10/253
43/ 500

T~madagene krever litt ekstra bemanning. Man har likevel vært sjølhJulpen, bortsett fra temaet omkring tømmerdrifta. Her må hester
og kjørekarer leies inn, men disse trauste skogskarene har satt en
ekstra spiss på opplevelsene.
6.3 Utadrettet virksomhet
Gjenno?1 audiovisuell orientering i auditoriet har museets skoletjeneste bl!tt pr~sentert. Dette gjelder både rutiner ved vanlige klassebesøk, onentermg om våre undervisningsopplegg slik de foreligger i
oppgavepermen og ikke minst om våre varierte tematilbud. Denne
kurserin~en har vært rettet mot studentgrupper ved lærerhøgskoler,
og k~nskJe enda viktigere målgrupper er lærerkollegier.
Disse har fått orienteringer:
14.3. 14 lærere, Ljan skole
29.3. 30 førskoleass., Kvinneuniversitetet i Løten
3.4. 26 førskolestud., Hamar lærerhøgskole
20.4. 40 førskolestud. fra Kongsvinger og Tynset på Hamar lærerhøgskole
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Ingvar Haugen i engasjerende undervisningssituasjon.

Foto : O .T.L.

21.4. 48 studenter, Stabekk høgskole
25.5. 18 studenter, Univ. i Oslo, Inst. for zoologi
13.8. 35 lærere, Malung kommune
22.10. 44 lærere, Adopsjonsuka v/ Elverum lærerhøgskole (lærere fra
Hedmark og Oppland)
23.10. 26 lærere, Adopsjonsuka
1.11. 33 studenter, Elverum lærerhøgskole (3. klasse)
2.11. 45 lærere, St. Sunnivaskolen
20.11. 35 studenter, Elverum lærerhøgskole (3 . klasse)
Et forum for kontakt mellom museene og skolenes pedagogiske
sentra i Elverum og Mjøs-regionen har hatt samlinger på Maihaugen
4.4. og på Hedmarksmuseet 31.10. På aprilmøtet var det gjennomføring av aktivitetstilbud som var temaet, mens det var utadrettet
informasjon og kontaktskapende virksomhet fra museenes side det
dreide seg om på oktobermøtet.
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Gjenn?m h~le året har P~dag_ogisk se~ter for Elverum og Åmot
vært b~hJ~lpehg med a formidle mformasJon til samtlige grunnskolelærere I disse kommuner.
O

24.-25.!0. repr~senterte Skaug og Ingvar Haugen museet med
stand og mformasJonsmateriale på Østlandske Lærerstevne i Oslo.
Arrangørene for stevnet regnet med et besøk på ca. 4500 personer
'
og museets stand fikk rosende omtale fra alle som var innom.

40

7. ANNEN UTAD VENDT VIRKSOMHET
7.1 Kunstutstillinger
Hedmark Kunstnersenter inngikk et samarbeid med Norsk Skogbruksmuseum i januar 1990. Dette resulterte i en kollektiv utstilling
med Hedmarkskunstnere, som åpnet 3.3. 26 kunstnere stilte ut i alt
57 arbeider innen oljemaleri, akvarell, akryl, grafikk og skulptur.
Arbeidene hadde stor spennvidde fra det tradisjonelle til det abstrakte
modernistiske. Ved åpningen ga direktør Fossum uttrykk for at det
har blitt større bredde og store fremskritt kvalitetsmessig blant
Hedmarkskunstnerne. Utstillingen ble vist til over påske og hadde
en god omsetning. Kunstneren Kåre Nordvik og utstillingssekretær
Annie Øverland ved Hedmark Kunstnersenter viste stor imøtekommentet, og museet ser frem mot et godt samarbeid i tiden fremover.
Utstillingen «Østerdalen sett med en Østfoldkunstners øyne» ble
åpnet 21.4. Kunstneren Edmund Ree fraJeløen ved Moss kombinerte
utstillingsåpningen med sin 70--årsdag som ble feiret på museet dagen
før. Utstillingsåpningen var i høytidelige former i regi av museets
utstillingsleder. Pianistinnen Reidun Jonassen åpnet seansen med
vakker musikk og Grete Erøy Sollien leste lyrikk. Jubilanten
Edmund Ree holdt en innholdsrik og varm tale i kåseriform. Ree
viste malerier i olje og akvarell samt tegninger i pastell og strek.
Motivene var hentet fra Tynset, Vingelen, Deset og Osen, og det
var også et stort antall akvareller med motiver fra Almuiiecar i det
solfylte Spania hvor Ree til sammen har tilbrakt flere år av sitt liv.
Edmund Ree. tok sin utdannelse på det illegale akademi under siste
verdenskrig, og hadde kjente malere som Axel Revold og Jean
Heiberg som lærere. Han debuterte på Høstutstillingen i 1946 og
har senere deltatt flere ganger. Han har vært representert på kollektivutstillinger og har holdt en rekke separatutstillinger. Edmund Ree
maler fordi han begeistres over norsk natur. Han vil at et maleri skal
gjengi noen av de positive opplevelsene i menneskesinnet - det glade,
muntre, men også det alvorlige.
Sommerutstillingen ved museet ble avholdt fra 31.5. til 29.7. Telemarkskunstneren Terje Grøstad presenterte utstillingen «Norske
Landskap» som besto av 129 arbeider i tresnitt, fargetresnitt og
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xylografi. Motivene var i stor grad hentet fra Telemark og Lista,
men også fra andre deler av vårt vidstrakte land. Det ble også vist
illustrasjoner til litterære verk som Sven Moren: «Aust or markom»
A.0. Vinje: «Dølen» og Johan Falkberget: «Den fjerde nattevakt»'.
Av ~argetresnit~ene kan fremheves spesielt en serie på fire store
a~be1der: «Årsud_ene», som viser syklusene vår, sommer, høst og
vmter pa en frodig og egenartet måte.
Terje Grøstad, født i 1925, bor og arbeider i Flatdal i Telemark.
Han er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole under
Karl Høgberg, Bjarne Engebrets malerskole og ved kunstakademiet
~oder
Kr~h_g. Han har deltatt i en lang rekke separat- og kollekt1vutst1llmger I mn- og utland gjennom mange år. Aktiviteten innen
~tsmykking av kirkebygg har også gjennom årene vært meget betydelig,_ med st~r anerkjennelse. Terje Grøstad fremhever seg med sin
solide tekmske kunnskap og følsomhet overfor treets iboende egen~kaper. ~a? ~k~per for~tåelig kunst og følger en harmonisk og
Jordnæ~ lmJe I sme arbeider. Utstillingen var en salgsutstilling, og
omsetnmgen var meget bra.
I forbindelse med museets sommersalgsutstilling ble det den 16.7.
montert en kunstutstilling fra Danmark. Endel danske kunstnere har
dannet gruppen «Kraplak» som representerer malerier1 keramikk
glass, billedvev og collager. Hamar Kunstforening hadde i samarbeid
med Foreni~gen Norden i Hamar og omegn fått istand utstillingen,
og det ble vist utmerkede arbeider fra våre naboer i syd. Dette var
en salgsutstilling som ikke ga de helt store uttellinger på grunn av
relativt høy prissetting. En av deltagerne, kunstmaleren Jørgen
Beckmann, besøkte museet og ga uttrykk for at det var «meget
sjovt» å få presentert sine arbeider på Norsk Skogbruksmuseum.
Museet innledet forrige år et samarbeid med Landsforbundet
~'-forsk Form ved i~t-~rk. Aud Dalseg. «Perspektiv på papir» ble i
ar etterfulgt av utsullmgen «Sitt i nitti». 90 norske stoler ble vist i
, sentralhallen i et egenartet arrangement. Fasonger, farger og materialer ga et godt .og under~oldende bilde av hva møbeldesignere og
kunstnere arbeider med I Norge i dag, samtidig som utstillingen ga
et tilb~keblikk t~l 194~år~ne. Landsforbundet Norsk Form og De
Sandv1gske Samlmger pa Lillehammer hadde stått sammen om utvalget, og man kan si at de hadde lykkes godt i sitt mål om å vise alt fra

:~r

42

den rene klassiske form, til stolen som skulptur. Utstillingen vandret
fra Norsk Skogbruksmuseum til Stavanger Museum for derfra å gå til
Nordenfjelske Kunstindustrimuseum i Trondheim. Tre møbeltegnere som har preget våre interiører gjennom 50 år kan nevnes spesielt,
nemlig Bjørn lanke, Adolf Relling og Alf Sture. Disse har på mange
måter blitt et forbilde for yngre designere. Som en kuriositet som ble
vist, kan nevnes Kong Haakon 7.s arbeidsstol, tegnet av Bjørn lanke.
Utstillingen hadde også en betegnende arbeidstittel som sier mye om
spennet i kolleksjonen: «Fra fjøskrakk til godstol».
Maleren Reidar Fritzvold har illustrert boka «Finnskogene
Spenningens grenseland» som Sven R. Gjems er forfatter for. Under
et arrangement 30.11. ble både boka og kunstutstillingen presentert.
Fritzvold har laget 240 illustrasjoner i akvarell med landskapsmotiver, dyreliv, forskjellige hendelser, historiske steder m.m. fra Finnskogene. Fritzvold er en populær kunstner, og mange har besøkt
utstillingen.

7.2 Andre utstillinger
«Årets preparat»
Norsk Taxidermist Forbund avviklet også i 1990 sin åpne konkurranse «Årets preparat» i tilknytning til Utmarksdagene/De Nordiske
Jakt- og Fiskedager i august. Hovedsiktemålet med denne begivenheten er å heve nivået på arbeidet til landets taxidermister (preparanter av ulike plante- og dyrearter), - en svært viktig profesjon og
medarbeidergruppe bl.a. i forbindelse med museumsutstillinger.
Norsk Skogbruksmuseum har hatt den glede å samarbeide med
Norsk Taxidermist Forbund gjennom mange år, og har stilt utstillingsplass til rådighet for de juryerte preparater. Det ble innsendt i
alt 43 objekter fordelt på gruppene fugl (14), fisk (5), pattedyr (11),
hodemontasje (9), amfibier og reptiler (1) og mannequin (3 ). I alt fem
fagdommere var hentet inn fra Norge, Sverige og USA.
Taxidermist Per Lynne fra Oppegård ble vinner av «Årets preparat», med Per Thorsland, Hønefoss og Ole Geir Schanke, Rindalsskogen på de neste plassene. Stein Bakka, Sykkylven vant pnsen
«Årets mannequin». Klassevinnere forøvrig var:
Fugl: Asbjørn Langen, Heimdal («Fjellrype»)
Fisk: Tommy Engebretsen, Sarpsborg («Gjedde»)
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Pattedyr: Ole Einar Schanke, Rindalsskogen («Mår»)
Hodemontasje: Per Lynne, Oppegård («Burschbukk»)
Amfibier-reptiler: Ingebrigt K. Bøvra, Surnadal («Huggorm »)
Mannequin: Stein I. Bakka, Sykkylven («Oter»).
Samtlige innsendte preparater sto utstilt i museet i hele august
måned.
Knivutstillinger
For tredje år på rad ble det også i år arrangert sommerutstilling med
kniver fra et bestemt distrikt. Tidligere år har det vært utstilling med
kniver fra Ole Jacobsen Vestby, Hedmark og Bjørn Kleppo, Telemark. I år var det Aust-Agders tur, og det var derfor naturlig å
presentere kniver fra Fredriksen-Larsen-familien fra Nes Verk.

Kniver fra fem generasjoner av Fredriksenfamilien fra Aust-Agder var årets sommerutstilling.
Foto : O.T.L.
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Denne familien har de siste 100 årene vært med å prege AustAgders knivtradisjon, og særlig er det Lars Fredriksen som står som
opphavet til dagens Aust-Agderkniv, nemlig den akantusdekorerte
lærslira. Senere har hans etterkommere fortsatt i hans fotspor og
skjærer slirer på samme måte med sine individuelle særpreg. På denne
utstillingen deltok fem generasjoner: Lars Fredriksens far Fredrik
Larsen Voxmyr, Lars' bror Andreas, Lars' sønner Olav og Fredrik
Larsen, Fredrik Larsens to sønner Ansgar og Svein, og hans svigerdøtre Karen Louise og Anne Berit. Svein og Karen Louises sønn Geir
deltok også i utstillingen. Utstillingens nærmere 30 kniver var velvilligst utlånt av Anstein Nørsett, Lillesand og Tallak Ausland, Tvedestrand. Ansvarlig for utstillingen var Rugsveen.
Norsk Knivforening arrangerte også i år en medlemskonkurranse.
Medlemmene deltok i følgende klasser: «Staskniv med tradisjon som
forbilde », «Staskniv uten tradisjon », «Brukskniv med tradisjon » og
«Brukskniv uten tradisjon som forbilde ». Det deltok ca 180 kniver.
I tillegg var det utstilt omkring 25 knivblad fra medlemmene.
Hovedpremien og publikumsprisen ble tildelt Magne Groven, Ytre
Vinje. Rugsveen var ansvarlig for selve utstillingen. Han fikk god
hjelp av Trond Stensby under monteringen.
Utstillingen «Norske kniver» som Rugsveen tidligere har laget for
utlån til interesserte, ble i januar vist på Sel bibliotek på Otta og på
Dovre folkebibliotek i desember.
Skytter- og våpenhistorisk utstilling
I forbindelse med Landskytterstevnet og Utmarksdager/ DNJFD
viste museet en større skytter- og våpenhistorisk utstilling i perioden
1.-15.8. Utstillingen besto av følgende emner:
- Presentasjonsutstilling fra Det frivillige skyttervesen.
- Skytterkonge - hva det går ut på samt en historisk oversikt.
- Stangskyting og Stangstatuetten
Stangskytingen, som er en av konkurransene under landskytterstevnet, er hurtigskyting på ukjent avstand. Den ble innstiftet av
DFS til minne om en av frontfigurene for skyttersaken i Norge,
oberst Georg Stang. Stangstatuetten .gikk som vandrepremie fra
1918-24, og ble vunnet til odel og eie av Elverumsskytteren
Ferdinand Sveberg. Statuetten ble utlånt til museet fra F. Svebergs
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Fra utstillingene laget til Landskytterstevnet 4.-11.8. som viser den kjente skytteren
Oscar Sjøqvists premiesamling m. m.
Foto: 0.T.L.

nevø Arne Sveberg, Lillehammer. Stangmedaljen i gull vunnet av
S. Sveberg og J.E. Olbergsveen ble også utstilt sammen med en
presentasjon av Stangskyting og Stangstatuettens historie.
- Våpen- og patronhistorisk utstilling
Det ble vist banevåpen fra 1890 til 1990. Geværene ble utlånt fra
DFS og Forsvarsmuseet i Oslo. Til våpnene ble det vist tilhørende
ammunisjon både til bane- og jaktformål. Dette ble utlånt fra den
private samlingen til børsemaker Vidar Andresen, Granli.
- Oskar Sjøqvist, storskytter og skytterinstruktør fra Hedmark
Sjøqvist, som døde i 1978, var utvilsomt en av landsdelens beste og
mest kjente skyttere. Hans store premiesamling ble utlånt av Marry
Sjøqvist til utstillingen. Hun ga også museet aviser og avisutklipp
fra sin manns skyttertid som gjorde det mulig å lage en veggavis
om storskytteren Oscar Sjøqvist.
Norsk Skogbruksmuseum vil få uttrykke sin beste takk til alle som
bidro til å realisere denne utstillingen. Bjørn Skaug hadde hovedan, svaret fra museets side.

Motorsagutstilling
«Fra trefellingsmaskin til håndredskap » var tittelen på påskens
motorsagutstilling på museet. Den skildret motorsagas omlag
40-årige historie i norsk skogbruk. Motorsagas pionertid var et
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tidsskifte i skogen, og mekaniseringen ble for alvor innledet i
skogbruket.
Utstillingen besto av over 30 ulike motorsager, fra de 40-50 kg
tunge tomanns motorsager som ble brukt i mellomkrigsårene til de
dagsaktuelle profesjonelle sagene. I tillegg ble en del rariteter funnet
fram, som vinsj, isbor og jordbor som alle var brukt med motorsaga
som drivkraft. Gamle elektriske sager og norske dieseldrevne motorsager var også representert.
Utstillingen hadde også et mål: å utvide museets samling av
JOBU-sager. JOBU i Drøbak forærte museet tre nye modeller, og
JOBU A/S i Elverum rengjorde disse sagene og tømte dem for bensin
og olje. Museet disponerer i dag de aller fleste av JOBUs motorsagmodeller fra 1947 til 1980.
Av dagens moderne sager ble de mest kjente merkene velvillig
utlånt av distriktets motorsagforhandlere, enkelte ble også lånt av
Sønsterud skogskole. Utstillingen ble supplert med en samling bilder
fra motorsagas pionertid med korte informative tekster. Besøket i

Per Kristian Hammer i motorsagutstillingen.

Foto : O .T.L.
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påsken var selvfølgelig preget av mange gjennomfartsturister, men
en del besøkende kom spesielt for å se på motorsagutstillingen. Eldre
skogsarbeidere hadde mye moro av å se igjen sine arbeidsredskaper
fra 50-årene, og mange historier ble utvekslet. Ansvarlig for utstillingen var Per Kristian Hammer med faglig bistand fra Bjørn E. Skaug.

Det er grunn til årette en spesiell takk til avd.ingeniør Jan Haugsbø ved Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen for ettersyn av
utstillingen, samt hjelp med koordinering og transport i den perioden
utstillingen har vandret i Vest-Norge.

7.3 Vandreutstillinger

7.4 Arrangementer

«Skogbruk og viltstell»

Utstillingen som har gått inn i sitt 4. vandringsår, ble i første halvår
1990 vist på følgende steder:
Naturhistorisk Museum, Bergen
Bømlo kommune (Bremnes, Skimmeland, Hillestveit og Våge skoler)
Sveio kommune (Førde og Sveio skoler)
Tysnes kommune (Tysnes ungdomsskole)
Kvam kommune (Norheimsund og Øystese sentre)
Bergen kommune (Grieghallen)
Kvinnherad kommune (Rosendal, Husnes og Hatlestrand)
Voss kommune (Voss tinghus)
Lindås kommune (Knarvik senter)
Osterøy kommune (Kommunehuset, Lonevåg)
Naturhistorisk Museum, Bergen, samarbeidet med Skogetaten i
Hordaland om distribusjon og visning på ovennevnte 17 steder. Til
sammen 12 200 besøkte utstillingen i første halvår, fordelt på vanlige
besøkende, skogeierlag, skogetater, miljøvernlag, grunnskoler og
videregående skoler. Pressedekningen rapporteres å ha vært god.
De besøkendes mening om utstillingstilbudet har vært udelt positiv.
Utstillingens videre ferd gikk til Molde (Landbruksveke på Gjermundnes Landbruksskole), Biri planteskole (Oppland Skogselskaps
90-års jubileum), Alvdal (Skytterhuset Stormoen) og Dokka. To
ganger har den vært innom museet for periodisk ettersyn og oppussing. Samlet besøkstall for annet halvår var ca. 9000, hvorav Molde
, alene sto for 8000. Dette betyr at i overkant av 21 000 besøkende har
sett utstillingen i 1990, en økning på ca. 4000 fra foregående år.
«Skogbruk og viltstell» har tålt påkjenningene meget bra. Det er
videre gledelig å konstatere at utstillingens budskap fortsatt er like
aktuelt. Bare mindre justeringer av statistisk art er nødvendig for å
bringe innholdet ajour.
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Utmarksdager/De Nordiskejakt-og Fiskedager (DNJFD)

De Nordiske Jakt- og Fiskedager, som vanligvis legges til den andre
week-end i august, ble i 1990 avviklet over hele 9 dager. Foranledningen var at Landskytterstevnet med et forventet deltagerantall på
ca. 8000 i tillegg til ca. 12 000 ledsagere var lagt til Elverum i perioden
3.-11.8. Det var nærliggende for Norsk Skogbruksmuseum å vinkle
sine tilbud mot de tilreisende, ikke bare innenfor jakt og fiske, men
også utmarkssektoren i videste forstand. De 28. Nordiske Jakt- og
Fiskedager som var lagt til dagene 10., 11. og 12.8. gikk derfor inn
som en del av Utmarksdagene 4.-12.8.
Etter et omfattende forhåndsarbeid under Christian Andersens
ledelse kunne arrangørene presentere mer enn 70 aktiviteter, hvorav
flere var tilrettelagt for skytterne og deres ledsagere, først og fremst
på utstillingssiden.
Forut for arrangementet var det distribuert mer enn 40 000 program av et opplag på 50 000 (sponset av Landbruksforlaget) og 8
ulike pressemeldinger til mer enn 200 nordiske aviser og tidsskrifter.
Utmarksdagene var videre reklamert for gjennom skyttervesenet og
de i alt 36 samarbeidende organisasjoner, institusjoner og forvaltningsorganer og 83 kommersielle utstillere.
Norges Jeger- og Fiskerforbund, som hovedarrangør sammen med
museet, tar ved hjelp av sitt støtteapparat på lokalplanet hånd om
mange aktiviteter. Jakthundutstillingen på Prestøya er den desidert
største av disse. Deltagelsen i år var rekordstor med over 600 hunder
fordelt på 25 raser. Deltagelsen på skytebanene var noe lavere denne
gang (ca. 600), fordelt på elgskyting og lerdue. At elgskytingen av
banemessige årsaker måtte flyttes til Løten forklarer en del av
nedgangen.
Av nye programposter under årets arrangement nevnes spesielt
de 5 temakveldene der ulike medarrangører var trukket inn som
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vertskap. Disse var «Våpen - ammunisjon - jakt» (tekn.arr. Norges
Jeger- og Fiskerforbund), «Flersidig skogbruk» (tekn.arr. Hedmark
Skogselskap og Skogbruksetaten i Hedmark), «Rådyrjakt og rådyrforvaltning» (tekn.arr. Norges Skogeierforbund), «Hedmarkskveldminnekveld for Hans Børli» (Festspillene i Elverum) og «Villfisk oppdrettsfisk» (tekn.arr. Norsk Skogbruksmuseum). Videre ble
arrangert et fag-/presseseminar «Fiskeoppdrett med hovedvekt på
innlandet». Årets sterke fokusering på «Villfisk - oppdrettsfisk» må
ses i sammenheng med de sykdomsproblemer oppdrettsnæringen
sliter med og den rømming av fisk som finner sted til våre lakseelver.
Like viktig er imidlertid å henlede oppmerksomheten på hvordan den
offentlige og frivillige fiskekultivering har foregått, med overføring
av ulike fiskestammer og genmateriale fra ett vassdrag til et annet
gjennom mange år. Med temaet «Villfisk - oppdrettsfisk» ønsket
arrangørene å diskutere konstruktive løsninger og samarbeidsformer
mellom de impliserte parter. Til såvel temakvelder som fagseminar
var invitert kapasiteter fra sentrale forskningsinstitusjoner, forvaltningsenheter og organisasjoner.
I forbindelse med temakvelden «Villfisk - oppdrettsfisk» ble det i
samarbeid med Matforsk, Markedsrådet Norsk Laks og Norske
Fiskeoppdretteres Forening arrangert en konkurranse i kvalitetsvurdering av laks. Publikum fikk på inngangsbilletten servert en liten
!akseanretning av einerrøkt oppdrettslaks og einerrøkt vill-laks.
Resultatet av konkurransen som denne gang gikk i oppdrettslaksens
favør, ble meddelt publikum senere på kvelden.
Landbrukets organisasjoner var sterkt representert. Bondelagene i
Hedmark hadde inntatt Klokkergården med «full besetning» av
buskap og fugl til stor glede for både store og små. Arne Brimi,
kjent for sin edle kokkekunst, dukket også opp og formidlet tilberedning av kjøtt av ymse slag.
Skogens folk mønstret et stort tun, med «Flersidig skogbruk» og
' utnytting av fisk- og viltressursene som sentrale merkesaker. Nært
opp til samme område hadde A/S Lufttransport fløyet inn et større
helikopter og bakkedemonstrerte kalking av sure fiskevann, skogbrannslukking, skoggjødsling, tømmerflyging og transport av fisk.
Elverum Historielag, forsterket med veteranen Bjørn Tore Bryn
og andre skogens menn, hadde befolket skogshusvær og andre facili50

teter på museumsområdet, hvor de gjennom kulturhistorisk mannequinoppvisning viste tidsbilder av skogs- og jaktmiljø. I tilknytning
til disse publikumsvennlige innslag utvekslet aktørene saftige jakthistorier fra gamle dager kontra dagens jegere med sitt moderne utstyr.
Elgen er en viktig ressurs, ikke bare for kjøttets del. DNJFD har
gjentatte ganger forsøkt å henlede oppmerksomheten mot dette
viktige storvilt. Flåing, partering, salting av huder, gevirpreparering
og gevirutstilling har vært demonstrert årvisst. I samarbeid med de
kommersielle utstillerne fikk vi gjennom mannequinoppvisning av
elgskinnsbekledninger i år også demonstrert hvilke topp-produkter
som kan utvinnes av elgens hud.
Museet hadde satset meget på å formidle egne utmarksaktiviteter
og de produkter som kan hentes ut av denne. Tjærebrenning, flishøvling og kjøring av lokomobilsag tiltrakk seg stor oppmerksomhet,
med jernblestring som den mest ressurskrevende aktivitet. Under
begrepet «Fra malm i myra til stål i smia» ble noe av det utvunnete
jernet bearbeidet videre av medvirkende knivsmeder. Disse hadde
tilhold på «Knivtorget » sammen med en rekke aktive knivmakere

P2 sendte et direkte program fra jakt- og fiskedagene på en hel time. Her er P2's
Trond Berg i samtale med Bjørn Skaug om fiskerøking.
Foto: 0 .T.L.
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som formidlet sin brukskunst overfor et stort og engasjert publikum.
Det er gledelig å konstatere at knivmakere fra hele landet og Norden
forøvrig trofast møter opp under DNJFD . Her har man lykkes i å
skape et knivmiljø, hvilket også understrekes ved at årsmøtene i
Norsk Knivforening fra starten av har vært avviklet ved museet, - i
år med 110 deltagere. Norsk Taxidermist Forbund har også funnet
DNJFD som et av sine viktigste treffsteder. Også dette året betjente
de aktivitetsstands i «paviljongen », stilte foredragsholder til rådighet
(Peter Valeur) og sto ansvarlig for bl.a. konkurransen og utstillingen
«Årets preparat». Også taxidermistenes årsmøte ble avviklet under
arrangementet.
To priser ble utdelt under årets Utmarksdager. Norma-stipendet
ble tildelt Hans Inge Lund-Tangen, Meråker, av faggruppen Viltforum, for fremragende viltstellarbeid gjennom mange år, ikke minst
i forbindelse med tilrettelegging for en betydelig økonomisk avkastning på Meråker Brug. Norsk Fangstmann, ved sin fargerike leder
John S. Opdahl, Steinkjer, sto for utdeling av «Fenrisulven», en
utmerkelse til årets beste fangstfelle spesielt beregnet på mår,
mårhund, skadejerv, grevling og skabbrev. Opdahl, som hadde en
meget godt besøkt stand i en av koiene på Prestøya, trakk også mange
«fulle hus » i museets auditorium hvor han på en engasjerende måte
formidlet opplevelser og kunnskap omkring feller og fangst.
Mange bidro sterkt til at Utmarksdagene ble en stor suksess. Ikke
minst skyldes dette de mange fine utstiller- og aktivitetsmiljøene på
området. Vi vil gjerne trekke frem Elverumsspeidernes fine leir og
løpende aktiviteter ved Gamle Sanne. En spesiell honnør går også til
Asker Sportsfiskere, ungdomsavd. v/Bjørn Swanstrøm, en trofast
medspiller i mange år, og til kano- og kajakkbyggerne fra Trysil
og Bø i Telemark for særlig vellykkede innslag. En varm takk går
også til fylkesskretær Trond Heldaas i Hedmark Jeger- og Fiskerforbund for stor innsats og koordinering av en rekke lokale aktiviteter.
De mange positive tilbakemeldinger fra ideelle og kommersielle
utstillere og publikum er viktig for arrangementet og museet i
markedsføringssammenheng. Verdifulle korrigeringer har vi også
merket oss. Arrangørene regner med at mer enn 35 000 besøkende
var inne på museumsområdet i arrangementsperioden 4.-12.8.,
hvorav i underkant av 16 000 de to siste dagene. På eget areal ble det
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i samme periode tatt hånd om ca. 9000 biler. Norsk Skogbruksmuseum alene hadde en bruttoomsetning på 1.8 mill. kr.
En varm takk til publikum, medarrangører, utstillere, pressen,
NRK P-2, NRK Hedmark og ikke minst til de ansatte på Norsk
Skogbruksmuseum for nok et vel gjennomført jakt- og fiskedagsarrangement.

Søndagsfdm

Det er nå 11. år på rad Norsk Skogbruksmuseum har vist søndagsfilmer. Filmene vises i vinterhalvåret, for å trekke publikum til
museet i en forholdsvis stille periode. Det er tydelig at museets
ønske om å skape et levende museum på denne måten slår an blant
publikum, noe som viser seg i et økende besøk.
Det har i løpet av året blitt vist film 15 søndager, fordelt på to
perioder. 1. periode var fra 7.1. til 25.2., og 2. periode fra 4.11. til
30.12. Hovedsakelig har det vært vist 3 filmer hver søndag, en barnefilm og to familiefilmer. Filmene har stort sett blitt valgt ut etter
temaer. Spesielt i 2. periode ble dette gjort, og plakater og pressemeldinger hadde temaet som overskrift. Temaene er hentet fra museets
fagområder, og som eksempel kan nevnes: storvilt og storviltjakt,
fiske, skogbruk i gammel tid og sosiale forhold i skogen. Dette synes
å være et populært opplegg, selv om ikke alle temaene ble like godt
besøkt. I 2. periode ble også museets nye videofremviser flittig brukt.
Fremviseren viser filmene på lerretet i samme format som 16 mm
film. Selv om hverken lyd eller bilde blir like klart og tydelig som
16 mm, er nyanskaffelsen kjærkommen. Med det nye utstyret står
man mye friere med tanke på valg av film-/videotitler. Museet har
selv ca. 70 titler på video, og en del av disse egner seg godt som
søndagsfilmer. De øvrige film-/ videotitlene er blitt leiet fra Statens
Filmsentral og Landbruksfilm.
Valg av tema for søndagsfilmene er dessuten blitt koordinert med
temaoppleggene for skolene.
Til hver filmsøndag er det skrevet pressemeldinger og annonsert i
distriktets tre lokalaviser. Det er museets sivilarbeidere som har hatt
ansvaret for både filmbestilling og pressemeldinger.
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Totalt antall besøkende på de femten filmsøndagene har vært 1905.
Dette blir et gjennomsnitt på ca. 42 besøkende pr. film, en økning på
over 20% fra foregående år.
Søndagsfilmen er først og fremst et tilbud til lokalbefolkningen,
og publikumsbesøket er representert ved alt fra barn/ungdom til
familier, enkeltpersoner og pensjonister. Det er tydelig at særlig
barnefamilier setter pris på dette tilbudet, og har gjort museumsbesøket til en heldagsbeskjeftigelse, gjerne flere søndager på rad.

«Fra stubben til tømmervelta»
Selv med lite snø og manglende vinterstemning, var det riktig bra
besøk på dette søndagsarrangementet den 18.2. Tømmerdrift og

koiestemning fra slutten av førtiåra ser ut til å interessere mange.
Kanskje er det lysten til igjen å få prøve barkespaden eller å få en
nystekt fleskebit og en kaffetår i koia som trekker flest.

Fluef1,5kedagene
30.6.-1.7. arrangerte museet Fluefiskedager. Disse var spesielt beregnet på fluefiskere og folk som ønsker å begynne med fluefisking. På
programmet sto følgende poster: fluebinding, demonstrasjon av
fluekasting, bygging av split-canestang, foredrag, prem1enng av
fluebindingskonkurransen. Forskjellige salgsstands var oppstilt i
museumshallen. Arrangementet fikk god respons.
Fluefiskedagene vil være en meget god måte å nå fram til en ny
og viktig målgruppe, nemlig sportsfiskerne, samt komme i kontakt
med leverandører og utstyrsfabrikanter. Hovedansvarlig for planlegging og avvikling av arrangementet var Ljøstad.
Soppdager
Mye kremler tidlig i august gjorde at mange trodde 1990 skulle bli
et særlig godt soppår. Det dabbet imidlertid av utover høsten, noe
som gjenspeilet seg i oppmøtet til museets soppkontroller. Bemannet
av soppsakky ndige fra Nyttevekstforeningens lokallag ble det holdt
soppkontroll fem søndag ettermiddager i august og september. Den
26. august ble det dessuten vist en utstilling av frisk sopp, en stor del
av de artene som finnes rundt i distriktet. I hele perioden var det
dessuten utstilt soppakvareller og litteratur om soppsanking og
matretter.

Vinneren av flu ebindings konkurransen i
tø rrfluer,
gruppen
T orill Kolbu, Elverum. Hun ble også
nr. 2 i gruppen fo r
nymfe r.

Foto : O .T. L.
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Museumsstafetten 1990
Museumsstafetten for Elverum-Hamarregionen ble også dette året
fulgt opp med arrangementer ved sju museer. Under tittelen «Skogen
- til nytte og avkobling» ble museets opplegg avviklet den 9.9. Av
delarrangementene denne dagen nevnes spesielt drift av lokomobilsaga og takflishøvlinga. Ellers var det turorientering, kilkasting og
hesteskokasting og på ettermiddagen soppkontroll.
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Geologidagene 6.-7.10.
Geologidagene ble gjennomført for 6. gang. Hedmark Geologiforening har som tidligere sørget for arrangementets profil, aktiviteter og
utstillinger. Museet har lagt til rette for avviklingen av geologidagene
samt presseomtale, annonser og plakater. Ansvarlig for dette var
Skaug. Arrangementet ble besøkt av til sammen ca. 60 personer.
Hovedtyngden av besøket er som tidligere på søndag.
Av innholdet kan nevnes:
- Hedmarksgeologien, plakat- og modellutstilling. Ole Nashoug ga
omvisninger for interesserte. I år var det også innlånt en modell av
Mjøsområdets geologi fra Hedmarksmuseet (laget av Nashoug).
- Fossiler og mineraler, utstilling
- Statens kartverk, geologiske kart
- Smykkesteinsliping ved Elverum AOF
- Salgsutstilling, foreningens medlemmer solgte egenproduserte
arbeider i stein
- Utlodding av mineraler
- Filmkjøring i museets auditorium.

Søndag ble det gjennomført en busstur i Elverumsområdet. Ole
Nashoug informerte om lokale geologiske forhold, og det var stopp
ved forskjellige steinforekomster hvor det var mulig å ta med seg
mineraler/bergarter hjem. Bussturen var gratis for de som hadde løst
museumsbillett. Ca. 35 personer deltok.
Museet ønsker å engasjere seg sterkere i arrangementet, f.eks.
gjennom å skaffe til veie geologiske utstillinger som kan tilføre
arrangementet nye sider. Norsk Skogbruksmuseum uttrykker en
stor takk til Hedmark Geologiforening for initiativ og engasjement,
og ser frem til videre samarbeid om Geologidager.
Barnas Dag
' Det sjuende Barnas Dag føyde seg pent inn i rekken av tidligere
arrangementer. Lørdag 10.11. ble det registrert drøyt 700 besøkende,
og med 18 ulike tilbud til barna lot det til at alle satte pris på det som
ble tilbudt. Mange av aktivitetene var gjengangere, men en viss produktutvikling hadde funnet sted. Ved klappedyrene ble det innimellom fortalt eventyr, mens Trygg Trafikk og politiet sto bak under56

Elverum Brannvesen
deltok for første
gan g under Barnas
Dag med stigebil og
informasjon. D et var
en stor opplevelse fo r
man ge barn å kjøre
brannbil og bli med
høyt til værs i brannstigen. Foto : O .T .L.

holdningsshow i auditoriet. Med her var en sanggruppe, politiets
store maskot Eddie Bjørn og andre populære innslag. Brannvesenet
stilte for før-ste gang. Et vellykket innslag med stigebil og full utrustning, og for de aller m inste var kanskje hesteskyss i vogn rundt på
museumsområdet mest populært.
Nordisk seminar «Spredning av økologisk kunnskap gjennom museene»
Foranledningen til dette seminar som ble avviklet på Norsk Skogbruksmuseum og Glomdalsmuseet 15.- 18.11. var bl.a. en oppfølging
av utkast til plan for «Utvikling og spredning av naturhistoriske
museumstilbud », utarbeidet av Norske Naturhistoriske Museers
Landsforbund på oppfordring fra Statens Museumsråd.
Foruten viktige impulser til vertsmuseene, som begge sto foran
større ombygginger og nyetableringer, håpet man også at den enkelte
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deltager etter gjennomført seminar skulle initiere og ta del i gjennomføringen av utstillingsprosjekter i eget museum i tråd med
seminarets målsetting. Denne var blant annet å utvikle modeller
og eksempler for hvordan den økologiske og naturhistoriske dimensjon kan integreres i tradisjonelle kulturhistoriske og tverrfaglige
regionale museer.
Naturhistoriske museer har et klart ansvar og må spille en mer
fremtredende rolle i oppfølgingen av Brundtlandkommisjonens
hovedbudskap om en bærekraftig utvikling på jorden. Museumsansatte som står foran nyetablering eller omarbeiding av gamle naturog kulturhistoriske utstillinger, som ønsket å styrke naturhistoriens
plass innenfor planlagte nyetableringer, ble spesielt hilst velkommen
som deltagere på seminaret. Likeledes representanter fra sentrale
samarbeidspartnere og brukergrupper av museenes tilbud og tjenester.
Økologiseminaret som ble initiert og ledet av Christian Andersen,
var praktisk anlagt, med gruppearbeid og diskusjoner som viktigste
arbeidsform. Gruppene skulle være tverrfaglig sammensatt og ha
såvel naturhistorisk som kulturhistorisk fagkompetanse i tillegg til
bl.a. formidlere, designere, representanter fra forvaltningssiden og
andre representanter for museenes brukergrupper.
Samtlige norske museumsorganisasjoner sto som innbydere til
seminaret, i tillegg Naturhistoriska Riksmuseet, Stiftelsen Skansen
og Statens Kulturråd som startet det svenske prosjektet «Ekologisk
kunskapsspridning» som nylig var avsluttet etter 3 års sammenhengende prøveperiode før det ble «overtatt» av Naturhistoriska Riksmuseet i egenskap av ansvarsmuseum. Denne satsingen på nordisk plan
fikk løst ut en bevilgning på D.Kr. 80.000,- fra Nordisk Kulturfond.
Betingelsen for et slikt bidrag var forøvrig at seminaret måtte ha
deltagere fra minst 3 nordiske land.
67 deltagere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige var samlet
til innledningsforedrag med etterfølgende diskusjoner som grunnlag
for gruppearbeidene:
- Amanuensis/akvarieleder Christian Andersen: Spredning av økologisk kunnskap gjennom museene - En oppfølging av Norske
Naturhistoriske Museers Landsforbunds utkast til plan «Utvikling
og spredning av naturhistoriske museumstilbud»
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- Direktør Kjell Engstrom, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm:
Det svenske prosjektet «Ekologisk kunskapsspridning». Prosjektets tilblivelse, arbeidsform, resultater oppnådd til nå og forventninger de nærmeste årene
- 1.intendent Staffan Thorman, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm: Økologi fra et vitenskapelig synspunkt, museenes synspunkt
og økologiens rolle i samfunnet
- 1.intendent Pelle Palm, Stiftelsen Skansen, Stockholm: Økologi og
friluftsmuseer
- Bo Nilsson, Statens Kulturråd, Stockholm: Prosjektet «Ekologisk
kunskapsspridning»s forankring innen kultursektoren
- Direktør Tore Fossum: Norsk Skogbruksmuseums 3. byggetrinn.
Nye utstillinger
- Direktør Kåre Sveen: Glomdalsmuseet. Forhistorie og fremtidsplaner
- Ellen B. Strømø, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland:
Aktuelle formidlings- og samarbeidsformer mellom museene og
naturforvaltningen sentralt og lokalt
- Lektor Ole Meyer, Zoologisk Museum, København: Økologisk
tankegang på danske museer
- Tf.mus.intendent Olof Bistrom, Naturhistoriska Centralmuseet,
Helsingfors: Vandreutstillinger - også en måte å spre økologisk
kunnskap på
- Konservator Målfrid Grimstvedt, Jærmuseet: Jærmuseet og jærlandbruket
- Daglig leder Elisabeth Koren, Norsk Landbruksmuseum: Levende
planter og husdyr på museum
- Direktør Kjell Engstrom, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm:
Museenes rolle som økologiske kunnskapsspredere - en internasjonal oversikt.
På Glomdalsmuseet arbeidet 3 grupper med følgende tema:
Gruppe 1: Sørsamene - ressursutnyttelse
Gruppe 2: Finnekulturen
Gruppe 3: Etablering av bygdemuseum/lokalmuseum
Også på Norsk Skogbruksmuseum var 3 grupper i arbeid:
Gruppe 4: Laks og laksefiske
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Gruppe 5: Rein - reindrift
Gruppe 6: Skog i fare
Samtlige grupper hadde som hovedsiktemål å lage en plan for
tverrfaglige utstillinger i de respektive museer.
Under oppsummeringen på avslutningsdagen ga deltagerne klart
uttrykk for seminarets store nytteverdi og den spenning og utfordring de hadde opplevd ved å arbeide ut fra både natur- og kulturhistoriske innfallsvinkler.
Kari Q. Andersen var sekretær/vertinne for seminaret.

Bygging av elvebåt

Cecilie Onsager (27) fra Sørum har eksamen som trebåtbygger fra
båtbyggerskolen i Jondal i Hardanger. I sommermånedene bygde
hun en elvebåt etter modell av museets elvebåt fra Reisadalen i
Troms. Hun brukte Klokkergårdslåven som verksted, og publikum
fikk oppleve trebåtbygging fra strekking av kjølen til ferdig elvebåt.
Museet ser det som viktig å kunne vise gamle håndverkstradisjoner i
praksis, og det store publikumsbesøket viste at dette er noe det settes
pris på.

Julesalgsutstillingen

Museets tradisjonelle julesalgsutstilling åpnet 30.11. med langdag til
kl. 20.00. Samtidig ble Sven R. Gjems' nye bok «Finnskogene Spenningens grenseland» presentert sammen med Reidar Fritzvolds
illustrasjoner til boken som var montert i museet.
Tilbudet i julesalgsutstillingen var basert på varer i tre, never, stein,
keramikk, messing og tekstil. Flere kunsthåndverkere var innbudt.
Spesialutstiller var biologistudent John Unsgård fra Lillehammer som
holdt sin første separatutstilling med blyanttegninger av jakt, skogsfugl, hjortedyr og rovdyr. Tegningene var populære og salget godt.
Den lokale kunstneren Christian Castberg deltok også i julesalgsutstillingen. Luciadagen 13.12. ble markert med langdag samt Luciaopptog ved Husmorlagets barnehage og underholdning for barna.
Alt i alt ble omsetningen ved årets julesalgsutstilling nesten fordoblet fra forrige år. Ansvarlig for innkjøp til og tilrettelegging av julesalgsutstillingen var Tove Glorvigen og Kari Q. Andersen.

Cecilie Onsager tiltrakk seg mange besøkende og imponerte stort med sin båtbyggerkunst.
Foto : O .T .L.
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8. PUBLIKUMSBESØK OG
MARKEDSFØRING

Besøksstatistikk 1982-1990.
1982

8.1 Publikumsbesøket
Besøket økte med 17 575 til 115 836 i 1990. Hovedårsaken til denne
besøksveksten var Landsskytterstevnet som ble arrangert i Elverum
4.-11. august. Gruppene voksne/barn på familiebillett steg med 14
370 besøkende og barn/skoleelever økte med 2896. Det var også en
øking på 309 besøkende fra Glomdalsmuseet.
Videre kommer 4537 deltakere på 68 arrangementer i museet i
tillegg til de registrerte besøkstallene. Dette er 754 flere enn året
før, mot en nedgang på 1592 i 1989.
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1985

1986

1987

1988

1989

1990

Voksne
Barn inkl.
klasser
Barn familiebill.
Bill. fra
Glomd.m.

1983

1984

1987

1988

1989

1990 Endr.i%

53640 55155 55863

52648

54572

64388

+ 18.0

32358 3114 8 34044

+ 9.3

1985

1986

58681

59222 60351

31111

28171

31241

27351

25738 31683

12220

11610

11474

10896

11571

11762

8922

11041

15595

+ 41.2

2180

2093

2491

1557

1255

1114

1241

1500

1809

+ 20.6

95169 98261 115836

+ 17.9

104192 101096 105557 93 444 93719 100422

Besøket i første halvår økte med 4%, og for hele året steg det med
nær 18%. Tilsvarende tall i 1989 var henholdsvis 4% og 3%. Både i
1988 og 1989 var besøksutviklingen svak i andre halvår. Grunnlaget
for veksten i årsbesøket ble lagt med Utmarksdagene og De Nordiske
Jakt- og Fiskedager i august hvor det var 13 558 flere besøkende enn
samme måned i 1989.
En del spesielle grupper på besøk skal nevnes:
19.-24.8. ble det arrangert et internasjonalt skogsfuglsymposium
(World Pheasant Association) på museet. Det deltok 60 forskere fra
17 land med engelsk som gjennomgangsspråk. Plenumsforelesninger
foregikk i auditoriet, utredninger i seks grupperom, lunsj i foredragssalen, villmarksmeny i friluft og festmiddag i museumshallen. Det var
ekskursjoner til Varaldskogen og Dovre. Museet fikk ros forutstillinger og miljø for en slik konferanse. Kari Q. Andersen var engelsk
sekretær og Fossum representerte museet som vert.
Representanter for det nye finske skogbruksmuseet som skal
etableres i Punkaharjo på Karelen har vært på studietur.
Under et seminar på Hedmark Sentralsykehus for indremedisinere
fra hele landet hadde museet et eget arrangement for ledsagerne med
etterfølgende besøk av seminardeltagerne.
5.6. holdt Norsk Almenningsforbund sitt årsmøte på museet.
14.6. la museet opp til orienteringer om museets utbygging og
videre en hvitfiskaften på Prestøya for deltagerne i Glommakonferansen.
Akershus fylkelandbruksstyre besøkte museet 20.9. og fikk orienteringer om drift og utbygging samt omvisning.
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8.3 Markedsføring

Informasjonsbrosjyre i farger om Norsk Skogbruksmuseum
Hensikten med den nye, 28 siders fargebrosjyren i A4-format er å gi
en attraktiv og dekkende presentasjon av museet. Brosjyren skal
brukes vis- a- vis turoperatører og i all løpende markedsføring av
museet. Brosjyrens opplag er 10 000 på norsk og 5000 på engelsk/
tysk/fransk/finsk. Produksjonen kostet kr. 150.000,-, hvorav kr.
20.000,- var en gave fra Sparebanken Hedmark. Rugsveen har vært
ansvarlig for brosjyren. Han har valgt ut et godt fotomateriale,
skrevet tekster, stått for lay-out og har hatt kontakten med trykkeri-et under produksjonen.
Lokale og riksdekkende medier er benyttet til annonsering og
orienteringer om museets arrangementer og øvrige tilbud. Det har

Avviklingsstyret for Glomma Fellesfløtingsforening holdt sitt siste møte på Norsk
Skogbruksmuseum 9.11. Fra venstre Per Trøften, Ole Roen, formann, Jan R. Storberget, kontorsjef og Odd Magnussen.
Foto : O.T.L.

28.10. avviklet Østlandets Krets av Norsk Esperanto-Forbund sitt
kretsmøte på museet.
9.11. holdt avviklingsstyret i Glomma Fellesfløtingsforening sitt
siste møte på museet som markerte organisasjonens opphør. Det ble
gitt orientering om utbyggingen og museets fløtingshistoriske arbeid.
Andre spesielle grupper som har fått orientering/omvisninger på
museet er: Stortingets finanskomite, Oslo Guideforening, tysknorsk kommisjon i jord- og skogbruk, landets fylkesordførere
m/følge, Forsvarets Høgskole, NL VFs faggruppe for skogbruk og
, flere grupper arkeologistudenter.

8.2 Salgsvirksomheten

Samlet salg av kioskvarer og souvenirer var kr. 2.091.324,-, som ga
en øking på 29% fra 1989. Sommerbutikkens omsetning økte med
18% og sommerserveringen ved Fossekallen steg med 22%.
Omsetningen av egne publikasjoner økte med 28%.
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Magne Rugsveen med den nye fargebrosj yren som har blitt et viktig medium i markedsføringen av museet.
Foto : O .T.L.
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også vært intervjuer med ansatte i forbindelse med innslag om Sørlistøa, De Nordiske Jakt- og Fiskedager, temadager for skolene,
Geologidager og Barnas Dag i NRK P-2 og lokalsendinger. I tillegg
har lokal-TV hatt innslag om museets arrangementer.
Helge Hagen har også i 1990 utarbeidet pressemeldinger m.v. for
Utmarksdagene/De Nordiske Jakt- og Fiskedager. Mange aviser og
flere_fagtidsskrifter tok inn stoffet. Han har også vært engasjert i
forbmdelse med museets meldingsblad «Fjørhanan».
Brosjyrer og informasjonsmateriell om museets tilbud er sendt ut
til reiselivsbedrifter, turistinformasjoner og enkelte turoperatører.
Museets nye informasjonsbrosjyre er også sendt til norske og
utenlandske kontakter.
Museet har deltatt i markedsføringstiltak gjennom Hedmark
Reiselivsråd. Reiselivsrådets arbeid med nye salgskanaler i enkelte
europeiske land har vært støttet.
Det har videre vært et utstrakt samarbeid med Elverum Næringsselskap og Elverum Reiselivslag om deltakelse på reiselivsmesser
(1990 og 1991) og markedsføringsprosjekter.
Tilbud om museumsbesøk i forbindelse med Glommen Skogeierforenings friluftstilbud «Natur og Fritid » har fortsatt i 1990.
Museet presenteres ved egen stand i klubbhuset til Elverum Golfklubb. En gaupefamilie har vært utlånt til Myklegard Vegservice A/S,
Løten, i 1990.
a~ Li~lehammer ble tildelt OL i 1994, tok museet ved Rugsveen mmauv ul et felles markedsføringsopplegg av museene i Mjøsregionen. I år er det produsert en felles brosjyre for museer rundt
Mjøsa.
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9. REPRESENTASJON
9.1 Museumsorganisasjoner
Nasjonalt

Christian Andersen deltok 26.6. under åpningen av Kristiansand
Museum - Sørlandets Naturmuseum der H.K.H. kronprins Harald
var til stede. I sin tale til forsamlingen overbragte Andersen hilsen
og gaver både fra Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund
og Norsk Skogbruksmuseum.
Under MUSEUM '90 26.-30.9. var samtlige norske museumsorganisasjoner (SMR, NKKM, NNML, NMF og Norsk-ICOM) samlet
til årsmøte og fagseminarer. Andersen var i egenskap av leder i
NNML medlem av hovedkomiteen, og deltok også i årsmøtene til
NNML, NMF og Norsk-ICOM samt fagseminaret til førstnevnte.
Han takket forøvrig av som leder av NNML under årsmøtet etter 4
års sammenhengende virke.
Ingvar Haugen deltok i NKKMs og NMFs årsmøte og på seminarene. Kari Q. Andersen deltok i seminarene og NNMLs årsmøte.
Vestheim er valgt revisor i Landslaget for lokal- og privatarkiv.
Gjennom Vestheim har museet hatt et nært samarbeid med det
nyopprettete Fetsund lensemuseum. Det gjelder særlig bruk av
fløtingsarkivene på Fetsund, fotomaterialet etter Glomma Fellesfløtingsforening og utstillingene som ble lagd til den offisielle
åpningen 25.8. Fossum og Vestheim var til stede ved åpningen.
Internasjonalt

Fossum deltok i generalforsamlingen for den internasjonale jaktorganisasjonen Conseil International de la Chasse (CIC) i Luzern i Sveits
17.-21.5. hvor han deltok i flere kommisjonsmøter, men har særlig
ansvar for å møte i museumskommisjonen. Det var lagt inn ekskursjon til det sveitsiske jaktmuseet i Schloss Landshut og til Naturhistorisk Museum i Bern. Fire museer i Luzern ble også besøkt.
4.-6.4. deltok Chr. Andersen som leder av NNML i deler av den
årlige svenske «Museiveckan» i Norrkoping. Deltagelsen var et ledd
i å styrke forbindelseslinjene mellom nordiske naturhistoriske museer i sin alminnelighet, og mellom det nyetablerte NAMSA (Natur67

historiska Museers Samarbetsorganisation) med sine 19 medlemmer
og Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund i særdeleshet.
Deltagelsen i Museiveckan var også en del av forberedelsene til det
nordiske seminaret «Spredning av økologisk kunnskap gjennom
museene» som ble avviklet på Elverum senere på året.
Andersen deltok også i kurset Ekologi i de regionala museerna»
på Skansen i Stockholm 10.-12.5. Arrangøren var «Ekologiprosjektet», bestående av Stiftelsen Skansen, Naturhistoriska Riksmuseet og
Statens Kulturråd.
Med reisestipend fra NORAD og økonomisk bistand fra NNML
og museet deltok Andersen sammen med 4 norske museumskolleger
på en studiereise til Okavango og museumskonferanse (ICOMCECA) i Gabarone, Botswana, 10.-24.9. Konferansetemaet «Museum education and the environment - cultural and natural» var svært
aktuelt i relasjon til arbeidet for å styrke integreringen av natur- og
kulturhistorien, som er et av de prioriterte satsingsområder innenfor
norsk museumsvesen i dag. NORADs støtte til den norske deltagelsen må ses i sammenheng med at Botswana er et av Norges bistandsland i den 3. verden, og betydelig økonomisk og annen bistand er gitt
bl.a. til Khama Ill Memorial Museum i Serowe. Andersen bragte med
seg informasjonsmateriell på flere språk til myndigheter, museumskolleger fra 22 land og andre. I tillegg en «betjent» vandreutstilling:
«Education Service at the Norwegian Forestry Museum».
14.- 19.10. deltok Andersen i EUAC (European Union of Aquarium Curators)-konferansen i London med London Zoo som vertskap. Tre dager med faglige foredrag, diskusjoner og årsmøte ble
etterfulgt av ekskursjoner til Sea Life Center i Hastings og Bristol
zoologiske have og akvarium.

9.2 Seminarer og konferanser

Fossum har deltatt i en del seminarer og konferanser:
12.2. Trebrensel til industriforsyningen. Arr. Hedmark Energiverk.
27.3.-28.3. OL-seminar i Trysil. Arr. Kulturetaten i Hedmark.
3.5. Forskningsseminar. Arr. Musea i Hedmark.
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15.-18.11. Nordisk økologiseminar på Norsk Skogbruksmuseum.
26.11. Seminar om ny samisk utstilling på Norsk Folkemuseum.
Chr. Andersen har i løpet av året deltatt i følgende arrangementer:
6.-8.2. Fiskesymposium på Hell, arrangert av vassdragsregulant~nes
forening i samarbeid med laboratoriene for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske.
3.5. Forskningsseminar på Norsk Skogbruksmuseum. Arr.: Musea
i Hedmark.
13.-14.6. «Norsk Økosenter». Utredningsseminar på Sjusjøen.
Vestheim har deltatt i:
3.5. Forskningspolitisk konferanse arrangert av Musea i Hedmark
.
.
på Norsk Skogbruksmuseum (med foredrag).
7.-9.5. Norsk arkivseminar (arrangert av det offentlige arkivverket)
på Halvorsbøle, Jevnaker, der en bl.a. tok opp teknisk konservering
og privatarkiver.
.
17.-26.9. Nordisk forskerkurs (doktorandkurs i skogs- og skogbrukshistorie i Sverige. Kurset var lagt opp med forelesninger,
ekskursjoner og bidrag fra deltakerne omkri?g em~er som veg~tasjonshistorie, pollenanalyse, dendrokronologi (særlig med rela~Jon
til skogbranner), urskog/naturskog, utmarksbruk (bl.a .. samisk),
tidlig tømmerdrift, fløting, sagbruksindustri, s~ogb~uksarkiver m.m.
Kurset ble arrangert av Sveriges Lantbruksu~iversitet, Skog~veten~
skapliga fakulteten i Umeå, og v_ar et ledd i for~ke_rutda_nmng pa
nordisk plan. Kurset fulgte en reiserute fra Umea via Aqeplog og
Østersund til Sundsvall.
7.-9.11. Nordisk arbeidsseminar i skogarbeiderhistorie ved Universitetet i Trondheim. Emnene var bl.a. motorsagas introduksjon,
skogskoier, fløtingshusvær, tresliperiarbeidere, skog-_ og landarbeiderne. En rapport fra seminaret forfattet av Vestheim ~le t~kt
i HIFO-nytt nr. 4/1990, et meldingsblad for Den norske historiske
forening.
12.12. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins symp~sium om
skogbrukets tekniske utvikling gjennom 100 ~r på Sveriges La~tbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. På samme reise besøkte Ve~theim
flere svenske museer og institusjoner med tanke på oppbyggmg av
nye utstillinger ved museet. I første rekke gj~lder det ~kogens Hus
på Skansen og skogbruksutstillingene ved Sveriges Tekniska Museum
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i Stockholm. Det ble også anledning til en befaring i Riksarkivets
magasiner og litteraturstudier ved SLU, Ultuna og universitetsbiblioteket i Uppsala.
Rugsveen har i løpet av året deltatt på følgende seminarer:
Etnologseminaret på Hadeland 26.-28.1. hvor temaet var «Tid».
«OL og kultur» i Trysil 27.-28.3 arrangert av Hedmark fylkeskommune, Kulturavdelingen
«Forskning ved museene» på Norsk Skogbruksmuseum arrangert av
Musea i Hedmark 3.5.
Musea i Hedmarks årsmøte i Trysil 11.5.
«Idedugnad om EDB-bruk i dei kunst- og kulturhistoriske musea»
på Maihaugen 13.6. arrangert av NAVFs EDB-senter i Bergen.
Norsk Knivforenings årsmøte 11.8. på Norsk Skogbruksmuseum.
«Spredning av økologisk kunnskap gjennom museene» på Norsk
Skogbruksmuseum 15.-18.11.
«Etnologisk forskning i går og i dag» på Universitetet i Oslo 30.11.1.12.
«Museenes rolle i forkant av OL» på Hamar arrangert av Hedmark
fylkeskommunes Kulturavdeling 13.12.
Gjerstad har deltatt på følgende arrangement og seminar:
11.1. Reiselivsmessen «Reiseliv -90», Sjølyst, Oslo.
21.3 . Belysningsseminar i regi av selskapet for lyskultur. Museet for
samtidskunst, Oslo.
30.3. Seminar med tema «Bevaring av museumsbygninger». Glomdalsmuseet, Elverum.
15.-18.11. Økologiseminar - utstillingsproblematikk. Norsk Skogbruksmuseum, Elverum.
26.11 . Seminar: Utstillingsteknikk. Samiske samlinger, Norsk Folkemuseum, Oslo.

9.-10.6. var Fossum på den finske jaktmessen i Riihimaki og på
det nyåpnede finske jaktmuseet samme sted. Han avla også studiebesøk i HEUREKA, det finske vitenskapssentret utenfor Helsingfors.
29 .10.-1.11. var han i Herning og København i Danmark, og
foruten å studere gulvtepper til museets nybygg, besøkte han
Nasjonalmuseet, Arbeidermuseet og Naturhistorisk Museum i
København og Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm samt
Vebæksamlingene i Holte. Gjerstad deltok også i studieturen.
Chr. Andersen har i løpet av året foretatt følgende museumstilknyttede studiebesøk:
30.1.- 3.2. Framtidsmuseet i Borlange, Sverige, det finske vitenskapssenteret HEUREKA i Vanta, og Zoologiska museet i Helsingfors.
Besøkene ble foretatt sammen med kolleger knyttet til utredningsarbeidet i forbindelse med Populærvitenskapelig Kunnskapssenter
(PVK) i Hedmark.
11.4. Museo Municipal med akvarium i Funchal på Madeira.
11 .5. Stiftelsen Skansen og Skogens hus samt Naturhistoriska Riksmuseet i forbindelse med økologikurs.
12.5. Skargårdsakvariet, Fjaderholmen, Stockholm.
21.-22.5. Zoologisk Museum og Norsk opplevelsessenter NOREKA
i Bergen.
26.6. Kristiansand Museum i forbindelse med åpning av nye utstillinger.
12.9. National Galleri of Zimbabwe and Museum, Harare, Zimbabwe.
18.-19.9. Phuthadikobo Museum i Mochudi og National Museum,
Monuments and Art Gallery i Gabarone, Botswana.
20.10. Museum of Science, London.
12.12. Kaktushaven (åpnet 1990) på Lanzarote.

, 9.3 Studiebesøk

I april var Fossum på en tre ukers rundtur i Central-Amerika av
vesentlig privat karakter. Han avla studiebesøk på museer i Panama,
Nicaragua, Guatemala og i Mexico. Særlig Mexico ligger i forkant
når det gjelder museumsbygg og museumsutstillinger, og det var
mye nyttig og viktig informasjon å hente.
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10. GAVER
10.1 Givere av gjenstander i 1990
Bakken, Arne, Elverum: Bærkont, brettemaskin, firmaskilt, lystergaffel, fotsaks
Berg, Egil, Elverum: Blinkeklave
Bergsund, Trond, Buskerud: Nivellerpendel i futteral, svartkrutt, brannhake, knivblad
Bjølseth, Odd, Hamar: Barneleke
Bolstad, Per, Løten: Votter
Bredvold, Terje, Åsnes: Hermetiseringsbokser
Buskerud Skogselskap, Fylkesskogkontoret Buskerud: Fotoapparat, lysmålere, 3
kompass, nivelleringskikkerter, kart, høyttalere med mikrofon, filmfremviser,
balloptikon, tavlesett, nivellerpendel
Eggen, Konrad, Elverum: Universaltang, skomakerhammer, neseklype, klokke,
kontainer, knivholder, hagle, snusask, sausaks, klave, 3 bjeller
Gardaasen, Jon, Trysil: Elgmisdannelser, 2 stångkroker, sule
Gjestvang, Ole, Stange: Håv
Græsby, Eldbjørg, Hurdal : Dradoning
Gustavsen, Mikael, Bærum : «Troll og heks..--montasje
Holter, David, Elverum: Lue
Horverak, Olav: Ryggsekk
Hørgård, Asbjørn A/S, Trondheim: Div. nytt sporrsfiskeutstyr
JOBU AIS, Elverum: 4 motorsager
Johansen, Jarl: Sandstein
Johnsen, Bjørn, Oslo: Fiskestang
Jonsson, Brødrerna, Sverige: Knivblad, skaft, slire
Kiær, Ajas, Rendalen: Kopp
Lillehammer Dampsag, Lillehammer: Fløterbåt, vossevinsj, div. lenseutstyr
Ljøstad, Ole-Thorstein, Elverum: Kniv, malakitt
Lund, Gudrun, Elverum: Spark
Lyftingsmo, Stein, Elverum: Vedkabber med mynt
Lykke, Leif, Vestfold: Tjørpåler
Magnor, Jens Martin, Elverum: Merkeøks
Magnor, Linda, Elverum : Søkke
Moe, Gertrude og Henrik A.B., Oslo: 2 stikkfløyer
Nergård Opsahl, Bjarne, Løten : Ristill
Nerland, Gaute, Elverum: Motorsag
Neset, Jan, Sogndal: Fiskestang, sluk, fiskefluer
Nor, Hans, Trysil: Fløterhake
Nor, Kristian K., Trysil: Fløterhake
, Norsted, Petter, Åmot: Neverkont
Ommundsen, Ivar Bjørn, Tvedestrand: Beverskalle
Pave!, Hjalmar, Danmark: Fiskesnelle
Pramhus, Halvard, Eidskog: Neversko, fiskesnøre
Saastad, Knut S., Modum: 2 sopelimer
Selmer, Nils A., Oslo : Kompass
Skard, Åsmund, Asker: Knivskaft med slire
Skavern, Birger, Åmot: Krakk, buesag, kaffekvern
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Skjeve, Kristian, Gjøvik: Fiskestang m/snelle
Stafne, Elsa, Elverum: Krag Jørgensen gevær
Stensby, Trond, Elverum: Stammeskive
Tangen, Arnt, Åmot : Øks .
.
Trysil kommuneskoger, Trysil: VHF mob1ltelefon
Tøreggen, Bernt, Osen: Klebersteinskar
von Ubisch, Jørgen, Elverum: Div. snekkerverktøy
Ulvin, Nils, Oslo: Halmsko
Vestad, Sigurd, Trysil: Fløterhake
Årva, Øystein, Elverum: «Tulliball».

10.2 Givere av bøker og arkivalia

.

Museet vil i år fremheve Skiensvassdragets Fellesfløtingsforenmg som
har gitt et innbundet sett av samtlige årsmeldinger.
Knut Borg, Lena
Per Svein Bratsberg
Dalarnas Jaktvårdsforbund
Oddvar Dyrhaug, Namdal skogeierforening
Helga Eliassen
Edvard Elsrud
Elverum Historielag
Fellesforbundet, seksjon papir
Tore Fossum, Elverum
Det frivillige skyttervesen
Fylkesmannens miljøvernavdel!ng, Buskerud
Fylkesmannens miljøvernavdelmg, Hedmark
Fylkesmannens miljøvernavdeling, N-Trøndelag
Gausdal kommune
Glommen Fellesfløtingsforenings arkiver, Fetsund
Sigmund Hansen, Skien
Hedmark Distriktshøgskole, avd. Evenstad
Anna Charlotte Larsen, Namnå
Landbruksforlaget, Oslo
Professor Jan-Erik Lundmark, Domanverket
Jon J. Meli, Dalsbygda
NISK
NJFF
Nittedal kommune
Norges byggforskningsinstitutt
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norske Meierier
Det norske Skogselskap
John S. Opdahl, Steinkjer
Pedagogisk senter for Elverum og Åmot
Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Jan Olav Ringen, Næroset
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Jørund Rolstad, NISK
Marry Sjøqvist, Elverum
Skaugum forlag, Rendalen
Skogfridingarnevndin, Færøyene
Brita og Ivar Skre, Elverum
Professor Asbjørn Svendsrud, NLH
Svenska Jiigareforbundet
Svenska N aturskyddsforeningen
Trelastskolen, Lillestrøm
Vennesla kommune
Vinterlandbruksskolen i Oslo
Wennergren-Cappelen bokimport
Jan Wiig, Norsk Teknisk Museum
Østfold og Follo Trelastnæringsforening
Østlandske Naturvernforening, Oslo

Dessuten har museet mottatt årsmeldinger, kataloger og brosjyrer fra
en rekke institusjoner i næringene.

11. MEDLEMMER
Årlig betalende, personer .............................. .
Livsvarige, personer .................................. ... .
Årlig betalende, bedrifter/institusj ................ .
Livsvarige, bedrifter/institusjoner ............. .... .

278
246
57
250

(302)
(254)
(61)
(256)

Tallene i parantes er pr. 31.12.89.

12.ØKONOMI
Driftsinntektene for 1990 økte med 1.3 mill. kroner (14%) og utgiftene med vel 1 mill. kroner (11 % ) fra 1989. Resultatregnskapet viser
underskudd kr. 155.434,- før årsoppgjørsdisposisjoner. Etter disposisjoner utgjør overskuddet kr. 8.106,-, som foreslås overført til
kapitalkontoen.
Drift og videre oppbygging av fløtningsmuseet på Sørlistøa er
utgiftsført med 82.000 kroner. I tillegg utgjør lønn m.v. vel 78.000
kroner og investeringer 68.000 kroner.
Flere av museets arbeidsoppgaver er løst ved ordningen «Arbeid
for trygd ». Erfaringene har vært positive, selv om tiltaket har medført
økte kostnader (sosiale utgifter og oppfølging m.v.).
Egeninntektene utgjør 55% av driftsinntektene i 1990. Denne høye
andelen skyldes vesentlig Landsskytterstevnet som ble arrangert i
Elverum. Det kan ikke ventes at denne egenandelen opprettholdes
i fremtiden.
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1990

Noter

Regnskap 1990
Resultatregnskapet 1990
1990

1989

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

2.137.112

1.783.013

Salgsinntekter
~alg rksercsjon ...............................
..............................
Publias·oner m·.;···················
·······
Leieinnt!kter
· ························

1.779.682
311.642
493 .847
164.119
96.426

1.366.506
255.159
304.402
145.375
72.934

2.845.716

2.144.376

Noter

················
················

Tilskudd m .v .

~ft~il~k~dd~~cl ···························

384.772
4.890.623
593.334

435.696
4.439.233
700.593

5.868.729

5.575.522

······························

10.851.557

9.502.911

..............................

1.429.336

1.281.331

Personalkostnader
tønn faste stillinger ......................
' ;nn midl. stillinger .....................
So~~l;~tif;~r .. .......................... ...
R.
s·e1.ie ~g 1ett ··:···:·························
1v1 e tJenestephkuge ................... .

3.669.837
1.578.354
20.000
1.077.933
265.874
60.700

3.329.365
1.193.228
23 .260
861.105
155.492
58.700
5.621.150

Andre tilskudd/~~~i."k~~~: ·;;;:~·-- ·::::

Driftsinntekter
UTGIFTER
Varekostnader
Varekostnader

I .............. ............ ... .

1
2

Administrasjonsutgifter
Inventar/utstyr ... ..........................
Vedlikehold ........ .. .... ............ ........
Drift av anlegg ... ... ... ..... ................
Administras1on ........ ... ..................
Verkstedkostnader ........... ............
Markedsføring ......... ..... ................
Uforutsatte utgifter .... ... .. .............
Låneutgifter/overføri'Jtr
Avdrag/renter/ave øringer ....... ...

Driftsutgifter

···································

Årsopfu~ørsdisposisjoner
Tilba e ørte avsetnin~r ...................
Avsetning videre ut ygging ..........
Avsetning Sørlis tøa ......... ..............

4

80.804
83.282
300.861
72.932
47.842
472 .247
34.938

20.815
60.965
107.638
165.558
68.498
374.628
71.647

1.092.906

869.749

16.627
316.385
579 .162
628 .817
41.281
223 .568
0

198.925
242 .940
532.970
596.158
53 .567
91.323
950

1.805.840

1.716.833

6.212

5.678

11.006.992

9.494.741

561.522
25.929
587.451

6.672.698
76

Museale uttfter
Gjenst./ onservering .. ..................
Bibliotek/ arkiv ..... ........................
Prosjekter/publikasjoner ..............
Akvariet ..... ...... ...... .... .... ..............
Formidling ...................................
Arrangement ................................
Fotoutgifter .......... ........... ........... ..

1989

A vsetninger til spesielle f ormål
Avsatt t~l videre utbygging .......... ..
Avsatt ul EDB-utstyr ..... .. ............
Avsatt til publikasjonsfond ... ..... ...
Avsatt til Glommafond .................

4

150.000
70.000
100.000
103.910
423 .910

O verskudd overført kapitalkonto

8.106

8.170
77

Balanse pr. 31.12.90
Eiendeler

1990

1989

12.000
127.967
508.951
2.982.981
1.228.407
3.435
52.000
1.000
33.969
21.169
2.500
601.741
5.576.120

12.000
45.021
458.598
833.779
874.497
1.254
52.000
1.000
26.965
200.900
22.809
463.624
2.992.447

10.807.000

10.807.000

12.480.000
31.000
871.000
112.000
111.000
50.000
959.000

611.000
31.000
871.000
112.000
111.000
50.000
959.000

758.000
22.000

780.000

758.000

772.000
68.000

840.000

772.000

Noter

Håndkasse .......................... .
Kassekreditt 05.01205 .......... .
Bankinnskudd 09.30351 ...... .
Bankinnskudd 09.30378 ...... .
Bankinnskudd 09.34454 ...... .

~~:~Y!;~~~~.
:.~~~.~.~~:..::::::::::
Aksjer ............... .................. .

Debitorer, kunder ............... .
Debitorer, andre .......... ........ .
Lønn/reiseforskudd ............ .
Premiefond NKP ....... ......... .
Omløpsmidler ........... .......... .

Museumsbygningen ............. .
Nllbygg- 3. byg~etrmn ....... .
Ti kommet siste ar ............... .
Klokkergården .................... .
Magasinhallen .......... ........... .
Bru over Klokkerfossen ....... .
Bru over Prestfossen ............ .
Prestøya .............................. .
Fossekallen .. ....................... .
Utendørsanlegget:
Bokført pr. 1.1.89 ............ .
Tilkommet siste år ........... .
Sørlistøa:
Bokført pr. 1.1.89 ............ .
Tilkommet siste år ............

611.000
11.869.000

Inventar ......... ........... ....... ... .
Maskiner ................... ..... ..... .
Museumsgjenstander ............
Anleggsmidler ... ..... ..............

1
1
1
1
1
1
27.041.003 15.082.003

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

32.617.123
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1990

1989

Kassekreditt ...................... ...
Kreditorer (ti~de) ..............
Forskuddstre ......... ........ ...
Pensjonstrekk ..... .................
Arbeidsgiveravgift .. ..............
Fylkesskattesj. (tilg.) ............
Komiktig gjeld .. ... ... ............

0
2.087.747
179.267
0
149.511
(400)
2.416.125

0
285.989
175.270
0
120.251
8.917
590.427

Pantegjeld ............................

0

0

204.600
900.000

204.600
900.000

26.110

20.100

2.359.773
50.000
69.422
100.000

1.721.948
50.000
69.422

Noter

Gjeld og egenkapital

Livsv .medl.fond .. .................
Eidefondet ...........................
Mathesons fond ............ ........
Tilgang !990
Renter siste ar ........... ........
Avsatt til spes. formål
Bokført 1.1.90 ....... ...........
Tilført siste år ...................
Anvendt siste år .. ..... .. .... ...
Vedlikeholdsfond .... .............
Dissosisjonsfond 1.1. 90 ... ....
Pub ikasjonsfond avs. 90 .. ....

3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

0

Kapital 01.01.90 ........ .. .........
Overskudd drift 90 ...............
Tilført siste år ............... ........
Egenkapital .................... ......
Sum

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

4
4

20.100
4.000
2.010
1.721.948
1.225.276
587.451

14.517.953
8.106
11.965.034 26.491.093
30.200.998

14.517.953
17.484.023

32.617.123

18.074.450

18.074.450
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Spesifikasjon av driftskonti

3100
3110
3120
3130
3140
3150

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

814 .138
830.282
80.080
21. 786

2
t!~a;tsj:e:s:~ii·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::: _ _ _ __~_:~-~-~
1.779.682

3200
3220
3230
3240

Salg Fossekallen
Kiosk ....................................... ...................................... ..
310.351
Postkort ... .... .... ............. ................. .... .. ..... ..... .... ..............
628
Merkesalg ......... ......................................................... .......
573
Salg førere .... ....... ...... ..... ................... .... ...... ... ...... ............_ _ _ _ _ _9_0
311.642

Arrangementer

3300/ 99 Div. arrangementsinnt. ................... ....................... ......... ..

493 .847

------

3400
3410
3420
3460
3461
3470

Salg av publikasjoner m .v.
Filmframvisning ................................ ... .................. •..... ....
1.480
Fotoarbeider ............................ ........................................
3.485
Forelesninger ....................... ............ .. ... .......................•...
2.000
Publikasjoner frie .................................................. ... ....... .
132.355
Publikasjoner pliktige .......... ............ ..... ...... ...... .. ........... ....
15.802
Salg av læremidler ................ ... ............. .................. .... .... ... _____8_.9_9_7
164.119

3500
3510
3520
3530
3540
3560
3570
3580
3590
3599

leieinntekter
Auditorium ................................................ ......................
Foredragssal ... .......... ..... .......... .............. ..... ...... ............. ...
Museumshall ............. ................................. ........... ... ........
Bibliotek .. ..... ........ ..... ... ........... ............. ..... .. ..... ..... .... ... ...
Peisestua ........ .. .. .............. ........ .................. ..... ... ....... ..... ..
Friluftscene ...... ..................... ......... ..... .. ................. ..........
Museale bygninger ............. .... .............. ............ ................

23.456
6.600
17.970
1.250
250
-4.600
4.400

!;:~:~

~:!!~~ni~;~·~if~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vaktmestergodtgjørelse ...................................... ... ........... _ _ _ _l_0_.8_3_0
96.426
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3610
3680
3690
3695

Kapitalinntekter
308 .145
Renteinntekter .... •·········
·················
···············
···················
20.000
Knivforeningen ......................................... .... ...................
48.822
Diverse inntekter .......... ....................... ........ ....... ... .. .........
7.805
Agio ··························
·······················································----3-48-.-77-2

3800
3810
3820
3830
3840
3850

Off tilskudd/ refusjoner
3.098.000
Statstilskudd ............. ·······························
·······················..
722.000
Fylkeskomm~nalt tilskudd ...............................::::::::::::::::
192.574
Kommunale tilskudd .... .... ...................... .. .. .... ..
51.000
Andre off. tilskudd .............................. .. ............... ........ ....
705.679
Refusjon arb.direktoratet ..................................................
121.370
Refusjon folketrygden .......... .................... ..... ... ..... .. ......... _ _ _ _ __

3900
3910
3920
3940
3945
3950

4000
4001
4005
4010
4020
4030
4050
4060
4081
4090

5000
5010
5020
5030
5040
5050

4.890.623

Andre tilskudd
248.000
Private driftstilskudd .. ........ .. ..... .... ......... ...... .. .. ..... .. ... ......
100.000
Driftstilskudd rentemidler .... .... ................................ .. ......
37.600
Medlemskontingent .... .............. ...... ......... ... ...... .. .. ... .. .. .....
109.849
Tilskudd publikasjoner .. ............ ................ .. .... .. .. .. .. .........
20.000
Tilskudd div. tiltak ...... ..................................... ................
77.885
Godskrift premiefond .................................................. ...... _ _ _ _59-3-.::-33:--:-4

Varekostnad
Innkjøp kioskvarer ............................ ............ .. .. ...............
Innkjøp varer Fossekallen .......................... .... ...................

E~~~a~~~:~:i·:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::

654.977
113 .954
-;-1. 120

6~t~i!

Innkjøp merker/ plakater .......................... ........................
18.862
Oppgjør kommisjon .............. ... ·................... ·........ ........ ...
950
Kostnad solgte publikasjoner ............................................
3.243
Kjøp div. vare.r Trysil-Knut .......................... .. ::::::::::::::::::
2.000
Diverse varekiøp ..................................... ·... ·..
----1.-42-9-.-33-6
Lønn fast ansatte
........
Vitensk. personale ........................................ ................... .
Kontorpersonale .............................

1.504.785
535.993
703.325

i~: : ~

i:~;:~i~;:;e~:~en~··~.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Reseps1onspersona1e ..............
332.141
Vaktmest./håndv. ················...... ···································-----3.669.837
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--5100
5110

5200
5400
5410
5415
5420
5430

lønn midlertidige stillinger
Refusjonsstillinger ..................... .. ........................ .............
Korttidsansatte .................................................................

781.636
796.718
1.578.354

Honorarm.v.
Revisjonshonorar .............. ...... ....................... ................. .
- - - -20.000
-Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift ..... .................. .......... ........ ..... ..............
877.668
Arb.giv.andel pensjonsfors. .................. ................ .......... ..
149.424
Yrkesskadeforsikring ......... ......... ................. ... ........... .......
19.947
14 .520
Bedriftslege ... .................................. .................... .. ...........
Velferdstiltak ..................................................... ...............
16.374

------

6400
6410
6420
6430

Akvariet
For/medisiner .................................................................
6.696
Fisk.... ........... ............................................................ ... ....
1.600
Utstyr ............................................... .................. ....... ......
28.825
Rekvisita ................................................. .................. ....... _ _ _ _ _8_.5_5_0
72.932

6500
6510
6525
6530
6540

Formidling
Undervisningsmateriell ........................................ ........... ..
27.507
Utstillingsmateriell ........... ..................................... ...........
11 .727
Skog- vilt .......................................... .... ...........................
5.961
Div. rekvisita formidling ....................... ............ .. ..............
1.657
Vedlikehold utstillinger .................................................... _ _ _ _ _9_9_0
72 .932

1.077.933

Reise- og diettutgifter
5500/02 Bilgodtgjørelse ............................ .................... .................
5510/12 Diettgodtgjørelse.................................................... ..........
5520/22 Reiseutgifter etter regn. .......... .. .. .................................... ..
5530
Møte- og seminaravgifter ......................... ...... ... .. ....... .......
5540
Tilskudd fagl. reiser ....... ...... ........................ ..... .. .. ............

116.018
81 .945
47.470
10.441
10.000

------

Arrangementsutgifter
6600/97 Div. arramgentsutgifter
6710
6720

265 .874

5610

Sivile tjenestepliktige
Dagpenger sivile tjenestepl. ..... .... ......................................

6000
6010
6020
6040

Gjenstander/konservering
Innkjøp museumsgjenstander .......................................... .
Konservering gjenstander ....................................... ......... .
Vedlikehold museale bygn ... ........................ .......... .......... .
Utstyr magasin .......... ...................................................... .

6100
6110
6115
6120

Arkiv/bibliotek
Kjøp bøker ........................ .................................. .............
Ab. tidsskrifter ....... ...................... ....................................
Innbinding av bøker ............................................... ..........
Utstyr arkiv/ bibliotek ......................................................

60.700

-----67.485
9.501
2.068
1.750
80.804

43.792
39.226
37
227

-----83 .282

6210
6220

Prosjekt/publikasjoner
Forskinig/dokumentasjon ..... ........................... ................
Produksjon publikasjoner.. .................... ....................... ....

27.248
273.613

-----300.861
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7010
7020
7030

7110
7120
7140
7165
7170
7175
7180
7195

7210
7220
7230
7240
7250
7270
7280

472.247
····················-···········
···················- - - --

Fotoutgifter
Fotorekvisita ....................................... .. ...... .....................
33.264
Fotoutstyr ... ......................................................... ............ _ _ _ _ _1_.6_7_4
72.932
Inventarlutstyr
Kjøp kontormask./inventar ................................. .............
5.179
Kjøp maskiner/tekn.utstyr .............................. ..... ........... .
10.498
Tekn. installasjoner m. v. ..................................................._ _ _ _ _9_5_0
16.627
Vedlikeholdsutgifter
Museumsbygningen ......... ........................................ ... .....
91 .858
Klokkergården .. .. .... .......... ............. ........ ..... .. .... .... ...........
1.050
Invaentar museumsbygningen ..........................................
1.079
Maskiner ............. .................. ..... ........ ... ... ............ ...... ......
31.267
Bruer ........................ ........... .. ...... ......... ..... .. ......... ...... ......
22.093
Oppgangssaga .. .. ................................ ..... ... . .. ...... .. .... .... ...
36.205
Parkanlegg . ........ .. .............................. ..... ...... ....... ............
50.856
Sørlistøa .............................................. .............................
81 .977

------

316.385
Drift bygninger/anlegg
Brensel Klokkergården .................................. ...................
11.601
Elektrisk kraft .............................................. ..... ... .. ..........
397.276
Rengjøringsmidler ............. ...............................................
29.625
Lyspærer m.v. ............................ ................................. .....
20.724
Festeavgifter .................................... ............. ....................
4.122
Feie og renovasjonsavgift .................................. ................
23.275
Brann og tyveriforsikring ........................... ... .. ................. _ _ _ _9_2_.5_3_9
579.162
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7300
7305
7310
73 15
7330
7340
7350
7360
7370
7390

Administrasjonsutgifter
Styre-/ represent.skapsmøter .......................... ......... ......... .
Andre møter .................................................................. .. .
Representasjon ............. ............... ........... ........... ...............
Medlemskontingenter .............. ...... ........... ...... ........ ......... .
Kontorrekvisita ...... ................................ ..........................
Trykksaker ................... ....... ... ................................. .........
Telefon ..................... ......................... .............. .. ...............
Porto .... .................................. .. ......................... ...............
EDB-kostnader ................................ ............................... .
Div. adm. kostnader ............... ... ........................... .. ......... .

7410
7420
7430
7490

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

41.814
11.240
2.610
16.524
174.960
4.078
150.786
101.388
44.781
80.636
628.817
6.345
27.0005
2.814
5.117

-----41.281

7520
7530
7540

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

61 .973
20.994
140.601

-----223 .568

7940

Låneutgifter
Renter annen gjeld ........................................................... .

6.212

Noter til årsregnskapet for 1990
Notel

H ovedtallene i «O ffe ntlige tilskudd/ refusjoner» er spesifiserte på side 81 i årsberetningen. Kommunale tilskudd på kr. 192.574,- fordeler seg slik :

Aurskog/H øland ...... ................................................ .....
Bygland ...................... ............... ... .................. .............. .
, Bykle ................... .. ........ ......................... ..... ................. .
Bærum .................... .. .......................... .......................... .
Drangedal ... ................................. .................. .. ..............
Elverum ... ...................................... ....... .... .......... .......... .
Flatanger ................ ................................ ...... .............. .. .
Flå ............... ........ ................ ..... .................. ................. ..
Folldal ..... ........ .. ....................................... .... ................ .
Fosnes ..... ............... ...................................................... .

84

1990
550
93.500
140
600
100

1989
1.259
150
3.000
450
90.000
143
150

Fyresdal .............................................................. ..... ..... .
Gausdal ............................................................. ........... .
Gjerstad .............................................................. .......... .
Grue ........ .................................................. ................... .
Hamar .............................................................. ............ .
Hof ............................................... ................................
Holtålen .. ............................ ......................................... .
Hurdal ............................................................. ............. .
Høylandet ......................................................... ........... .
Iveland ......................................................................... .
Krødsherad .... ............................................ ................... .
Lesja ........................... .................................................. .
Lier ............................................................ .................. .
Lom ................................................... .......................... .
Løten ................ ............................................................ .
Malvik ...................................................................... .. .. .
Meldal .............. ............................. .......................... .. ... .
Melhus ................................................................ ......... .
Modum ................................................................ ...... .. .
Mosvik ................................. ............. ...... ..................... .
Namsskogan ............ .................... ................................. .
Nissedal .......................................... ........ ....... ............ ... .
Nord-Fron ........................................................... ........ .
Nord-Odal ................................................................... .
Nordre Land ................................................................ .
Os ........................................................................... ......
Oslo .................. ...................................................... ..... .
Rakkestad .............................. .................. ..................... .
Rendalen .................................... ................................ ...
Ringerike .............................................................. ... .... ..
Ringsaker ..................................................................... .
Rollag .................... .................... ................................ ... .
Rømskog ............................. ........................... .............. .
Røyrvik .................................. .. ...............................•.....
Sel ............................... ...................... ........................... .
Selbu ...... .......................................................................
Sigdal ............................................ ..................... ............
Stange ............................................................................
Stor-Elvdal ....................................................................
Sør-Aurdal ........................... ............... ....... .................. .
Sør-Fron ..................................................................... ...
Tokke ........................................................................... .
Tolga .............................. ..... ...................... ................... .
Trysil ............................................................................ .
Tyldal ....................... .. ............ ......................... ........ ..... .
Ullensaker ............................... .... .......... ......... ......... ..... .
Vang ............................................................................. .
Varteig ................................................................ .......... .
Vegårshei ................ ................... ................................... .

500
260
2.000
2.400
270
250
250
200
250
770
400
1.200
500
1.440
700
600
9.000
700
750
2.700
5.000
150
500
500
400
6.000
1.000
500

1.000
2.700
219

445

1.500
2.400
270
257
200
200
500
500
500
1.100
200
250
1.200
100
360
1.000
1.500
1.175
600
14.000
700
754

2.700
10.000
150
500
100
500
500
6.000
500
350
550
500
1.000
200
2.000
2.700
218
200

85

Verran .................... .................................................. .... .
Våler i Solør .................................................................. .
Østre Toten ................. ....................................... .......... .

1.310

Åmot .......................... .......................... .. ........ ............ .. .
Åsnes ......................... ..... .......................... ... ............... .. .

200
51.500
2.580

200
1.358
1.400
300
700
50.000
2.580

194.574

210.661

f~;~r~·~·l_i.~.~~.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

------

Note2

Private driftstilskudd inngår i ~Andre tilskudd/medlemskontingent m. v.» med kr.
248.000,-, som fordeler seg med:
Norges Skoeierforbund ......................... .. ............................................
120.000
Nors~ Skog~ruksforening ...... ...................................... .......................
30.000
Math1esen-Eidsvold Værks Bidarags- og Gavefond .... ........ ..................
7 000
Skogbruksetaten i Oppland ..... ...... .............. ............. .. ........ .................
70:000
Skogbrukets Arbeidsgiverforening ... ......... .............. .. .... ... .... .. .......... ....
15.000
Sparebanken Hedmark ............... .......... ... ........ .. .. ........................ .. ......
6.000
248 .000

Note5

lnvesterings-lfinanieringsoversikt:
Anskaffelser:
- Nybygg - 3. byggetrinn ........................ .
- Utendørsanlegget ................................. .
- Sørlistøa ....................... ........................ .

11.869.357
22 .875
68.061

11.960.293

Brannsikring .. ......................................... .
Maskiner og inventar ............................... .
Utstillinger ..................... ........................ .
Foto-Ivideoutstyr ....................................

329.242
163.848
324.762
97.032

914.884

Avsatt til:
- Glommafløtingens historie ................... .
- Nybygg- 3. byggetrinn .. ....... ......... ...... .
- EDB-utstyr .......................................... .
- Publikasjonfond ....................................

353.910
150.000
75 .000
100.000

678 .910
13.554.087

Finansiering:
Anvendt tilskudd til nybygg ............................................................ .
Tilskudd til Glommafondet ......... .................................................. .. .
Investeringstilskudd rentemidler ................. .................................. .. .
Egne midler ............................................... ............................... ..... ..

11.869.357
250.000
1.000.000
434.730
13.554.087

Note3

~ilhelm Mathesons fond til utvidels av arktisk avdeling er tilført kr. 4.000,- i 1990.
Tillagt renter kr. 2.010,- (10% ifølge styresak 16/1988) utgjør fondet nå kr. 26.110,-.

Note4

Avsatt til spesielle formål :
Videre utbygging ....................... .............. (1982/ 89)
Disponibelt tilskudd 1990 .... ..... .. .. ... .. ..... .
Tilført renter byggekonto ........................ .
Tilkommet siste år ............... ....... ... ...........
Oppløst .. ................. ................................

I

Sørlistøa ...... ......... .. ....... ...... ... ................ .. (1986)
Oppløst ... .................................... ............
Glommafløtingens historie ..................... ..
Tilkommet siste år ........ ............................

(1988/89)

Grunnkjøp ................... ..... ........ ............... (1989)
Registrering av kulturminner ....... ...... ....... (1989)
EDB-utstyr. ................ ......................... .. .. (1990)

86

561.522
151.366
500.000
150.000
561.522

801 .366

25.929
25.929

0

874.497
353.910

1.228.407

Note6

250.000
10.000
70.000

Tilskudd til nybygg:
Elverum kommune .......... .... ...................... ................ .... ... ...................
370.723
Glomma Fellesfløtingsforening ................. .. ... .......... ..... .. .... ..... ..... .. .....
500.000
Norske Skog .............................................................. ............... ........ ..
1.500.000
Orkla Borregaard A/ S ................................................ ....................... ..
150.000
Skog brand ...... ........... ...... ........ .... ............. ... .. .... .......... ... ..... ...... ... .......
500.000
Investeringstilskudd rentemidler ............. ................. ............................
9.000.000
Renter byggekonto ............. .................. .... .......... .......................... ........ _ _..:.50.:....0c.....0_0_0
12.520.723

Byggekostnader 1990 (brukte tilskuddsmidler) ............ .............. ..........

11.869.357

Disponibelt for utbygging .. .... .. .. .... .... .. ....... ... .... ...... .. ............ .... .........

651.366
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Elverum, 1. januar 1991
I styret for

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
Skogbruk, jakt og fiske

I var Aavatsmark

Truls Gran

Gunnar Lerfaldet

Erich Mathiesen

Ole Roen

Torstein Lund

varaformann

formann

Erik Munthe-Kaas

Per Søilen

Odd Rusten

Hakon Sæle

Tore Fossum
museumsdirektør

Asbjørn Pedersen

Harald Haug
kontorsjef

Statsaut. revisor

Revisjonsberetning
Vi har revidert regnskapene og årsoppgjøret for 1990 for Norsk
Skogbruksmuseum i henhold til god revisjonsskikk.
Årsoppgjøret er avgitt i samsvar med lov og vedtekter og gir, etter
vår mening, et forsvarlig uttrykk for museets stilling og for resultatet
av årets drift. Det bekreftes at tilskuddet fra Det kongelige Kirke og
Kulturdepartement er brukt i samsvar med Stortingets forutsetninger.
Driften viser et overskudd på kr. 8.106,- som er overført til kapitalkontoen. Styrets forslag til disponering av overskuddet er i samsvar
med gjeldende lover og museets vedtekter.
Vi kan anbefale representantskapet å fastsette balansen og resul, tatregnskapet som museets regnskap for 1990.
Elverum, den 18. mars 1991
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