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ÅRSBERETNING 1958 / 59
for
Nor sk Skogbruksmuseum, Skogbruk:, Jakt og Fiske .
Beretningen omfatter tidsrommet 1.10 . 1958 - 30 . 9.1959.
Representanter for felgende 16 organisasjoner og institusjoner
har dannet museets Råd og etter vedtektsend r ingen 5 . 6 . 1959 museets
Representantskap :
Arbeidernes Jeger - og Fiskerforbund,
Det norske Skogselskap,
Direktoratet for statens skoger og Skogdirektoratet,
Gl om dal smus ee t,
Glommens Tommermaaling,
Norges Skogteknikerforbund,
Norges Skogeierforbund,
Norges Treforedlingsråd,
Norges Trelastforbund,
Norsk Flotningsforbund,
Norsk Forstmannsforening,
Norges Jeger- og Fiskerforbund ,
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund,
Skogbrukets Arbeidsgiverforening,
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening,
Skogbruksforeningen av 1950.
Som formann i Rådet og etter vedtektsendringen 5.6.1959
formann i representantskapet har fungert statsskogsjef E. Wisth,
og som varaformann skogdirektor A. Langsæter.
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Styre inntil vedtektsendringen
Styremedlem:
Skogbruker Magne Midttun
O.r.sakforer Finn Krog
Forretningsforer Klaus Kjelsrud
Diplomingenior Hans Th. Kiær
Disponent Sigmund Stafne .

5.6.1959:

Personlig varamann:
Direktor Peder Holand
Forstkandidat Oystein Sjolie
Forretningsforer Arnt Stenklev
Direktor Ole Anker Rasch

Styrets formann:
Skogbruker Magne Midttun
Styrets varaformann: Forretningsforer Klaus Kjelsrud
Styrets sekretær:
O.r.sakforer Finn Krog.
Etter vedtektsendringen

Styremedlem:
Flotningssjef Olav Flotten
Stortingsmann Chr. L. Holm
- Diplomingenior Hans Tb.. Kiær
Forretningsforer Klaus Kjelsrud
Målersjef Erik Krogsrud
Disponent Leif Lykke
Skogbruker Magne Midtt un
Disponent Oskar Moripen
Skogeier, arkitekt Per Mork
Disponent Sigmund Stafne

5.6.1959:

Personlig varamann:
Flotningsdirektor Kaare Sparby
Direktor Per Krogh
Skogeier Ole Anker Rasch
Generalsekretær Knut Rom
Disponent Erik Aaby
Fylkesskogsjef Karl Morkved
Direktor Ivar Aavatsmark
Skogeier , O.r.sakforer Mads
K. Strand

Styrets formann:
Skogbruker Magne Midttun
Styrets varaformann:
Forretningsforer Klaus Kjelsrud
Sekretær for Styret og Rådet: Direktor Wilhelm Matheson.
Arbeidsutvalg:
Diplomingenior Hans Tb.. Kiær,
Forretningsforer Klaus Kjelsrud,
Skogbruker Magne Midttun,
Skogeier, arkitekt Per Mork.
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Valgkomite:
Direktor Per Krogh,
Direktor Wilhelm Matheson,
Direktor Ivar Aavatsmark.
Revisor:
Kasserer:

Henry Veen
Haakon Renning.

Omorganisering av museet og endring av museets vedtekter.
"t

Etter at sporsmålet om en omorganisering av Skogbruksmuseet
i 1957 var blitt reist og inngående draftet i museets Råd og
Styre har det etter enstemmig beslutning i Rådet og Styret vært
arbeidet med en omlegning av museets organisasjon og vedtekter på
grunnlag av et forslag fremlagt av diplomingenior Hans Th. Kiær.
Man fant nemlig en slik omorganisering av Norsk Skogbruksmuseum ,
Skogbruk, Jakt og Fiske nodvendig for å manifestere at museet er
et landsmuseum og gjennom denne omorganisering, som nodvendiggjorde nye vedtekter, å kunne skaffe et bedre og bredere grunnlag
for museets okonomi, slik at det kunne bli mulig å bygge opp et
virkelig landsmuseum for skogbruk, jakt og fiske og drive det.
Hensikten med den nye organisasjonsform er å skaffe museet en landsomfattende basis og eksistere på, å gjore flest mulige interessert
i Skogbruksmuseets arbeide ved å understreke dets omfattende
almengyldighet innen skognæringen og å sikre museets okonomi uten hvilken det ikke kan eksistere - ved at bidragene blir meget
små for den enkelte, men så mange at man derved når det belop som
trengs.
Den nye organisasjonsform tar således sikte på å omorganisere
Skogbruksmuseet som en forening med medlemmer som betaler årlige
bidrag/kontingenter som er relativt små, men helst faste og for
visse kategorier medlemmer eventuelt forankret i nokler der dette
er praktisk mulig. Bidragene påregnes å være skattefrie i henhold
til Finansdepartementets brev av 18.11.1953 til museet, sålydende:
"Departementet antar etter de nå foreliggende opplysninger at bestemmelsene i landsskattelovens § 44, byskattelovens§ 38 begge tredje siste ledd, om fradrag
ved inntektsligningen for tilskudd til vitenskapelig
forskning og yrkesopplæring, kan få anvendelse ved
tilskudd til Norsk Skogbruksmuseum fra skogeiere og
bedrifter innen treforedlingsindustrien. 11

Foruten de organisasjoner og institusjoner som allerede er
medlemmer av Skogbruksmuseet, har man tatt sikte på å få med
flotningsforeninger, tommermålingsforeninger, skurlastmålingsforeninger, kommuner i fylker hvor skogen er en betydelig næringsvei, sparebanker i skogherreder, privatbanker som driver i skogdistrikter, skogeiende firmaer som foredler sitt tommer selv,
almenningene, statsskogene, Skogforsoksvesenet, Skogbrandselskapet
m,fl.
Den nye organisasjonsplan har vært fremlagt for landbruksministeren, skogdirektoren, statsskogsjefen og flere fylkesmenn
som alle har gitt den sin anbefaling.
Museet har allerede sitt eget frilandsområde, Prestoya i
Glomma ved Elverum, som er en gave fra Elverum kommuna. Museets
Råd og Styre ser det som museets oppgave, ikke bare å samle gamle
gjenstander og vise dem frem, men også å arbeide for studiet av
næringen, jakt og fiske, f.eks. gjennom studium av skogsarbeidernes
kosthold, deres bekledning, deres verktoy, jaktvåpen, fiskeredskaper og metoder m.m. Det er også hensikten å knytte til museet
vitenskapelig skolerte så vel som praktiske medarbeidere som hver
for seg og ved hjelp fra fagfolk og legmenn kan yte verdifullt
arbeide til belysning av disse ting.
For å kunne fremme disse omfattende og meget viktige arbeider
trenges imidlertid en bred basis å stå på, en basis som forst og
fremst dannes av en våken interesse rundt om i landet og som vil
kunne gi museet en sikrere okonomi , uten hvilken det ikke vil være
mulig å skaffe seg de medarbeidere som er nodvendig for gjennomforingen av et slikt program.
I ordinært råd smote 5.12.1958 besluttet R!det enstemmig å
gjennomfore Styrets forslag til organisasjonsplan, og det gjenvalgte
Styre fikk i oppdrag snarest å utarbeide forslag til nye vedtekter.
De nye vedtekter ble enstemmig vedtatt 5.6.1959, hvoretter valg
ble foretatt i overensstemmelse med disse. Den nye organisasjonsform fremgår av vedtektene. Av særlige endringer fremheves at det
tidligere Råd nu har fått betegnelsen Representantskap, at Styret
skal bestå av 10 medlemmer mot for 5 og at Styret innen sin midte
velger et arbeidsutvalg.
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Etter at . den nye organisasjonsplan og de nye vedtekter for
Skogbruksmuseet ble vedtatt, har museet rettet henvendelse til
flere organisasjoner som har tilknytning til næringen, med anmodning til disse om å medvirke til å skape et okonomisk grunnlag
for museet. Det er ogs å rette henvendelse til flere organisasjoner
om å gå inn som medlem av museet. Man må re gne med at det vil ta
noen tid å gjennomfore den nye organisasjonsplan og etablere det
nodvendige okonomiske grunnlag for museets fremtidi ge drift og
utbygging.
Moter.
Det har i det forlopne driftsår vært holdt 2 styremoter og
2 moter i Arbeidsutvalget. Representantskapets ordforer og sekretær har deltatt i disse moter. Representantskapet (d et tidligere
Råd) har hatt 3 moter. Styret har deltatt i disse.
Konservator.
Etter at museets konservator Arne Skjolsvold fratrådte sin
stilling for å overta konservatorstilling ved Stavanger Museum,
har museet det siste drifts&r vært uten konservator. Selv om
Styrets formann etter evne har tatt hånd om den daglige ledelse
av de lepende gjoremål ved museet, har mangelen av en konservator
vært meget folbar. På grunn av museets omorganisering og den
okonomiske situasjon har museets Styre funnet å burde utsette
ansettelsen av ny konservator. Man håper imidlertid at okonomien
snart vil bli sikret slik at museet kan ansette en dykti g mann til
åta seg av de mange gjoremål i forbindelse med museets utbygging.
Innsamling av gjenstander og tradisjonsmateriale.
Museets ca. ~00 kontaktmenn rundt om i landet er i driftsåret blitt tilstillet rundskriv for å holde vedlike arbeidet med
innsamling av gjenstander og tradisjonsmateriale. En del er også
kommet inn siste driftsår , men det synes nodvendig at disse
tillitsmenn stadig bor felges opp med brev og besok for å holde
kontakten og oppnå mest mulig materiale til museet . Mangelen av
en konservator er her merkbar.
Utbygging av museumsområdet på Prestoya.
Prestoya har i driftsåret fått en meget verdifull tilvekst
i Namdalsstua som er en gave fra gårdbruker Einar Furre, Namdalen,
gårdbruker Erik Lindset, Namdalen og A/S Namsen Trelastforretning
v/ A/S Van Sevsren. Disse eide hver 1/3 part i Namdalsstua.
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Fremkjoringen i bygden ble bekostet av A/S Va.~ Severen, og Namdal
Skogselskap betalte frakten til Elverum. Likeledes har Namdal
Skogselskap bekostet reise til Elverum for flotningssjef Olav
Flotten som har vært behjelpelig med åta ut en egnet tomt m.m.
Namdalsstua er reist på Prestoya under ledelse av Håkon Opdal,
Namdal. Også sistnevntes reise til og fra hjemstedet er bekostet
av Namdal Skogselskap. Fylkesskogsjef Karl Morkved, Steink~er har
vært museets kontaktmann i denne sak, og han har nedlagt et stort
arbeide for å få saken i havn.
På Prestoya er ellers utfort en del prepareringsarbeider av
de ovrige hus som er oppfart, og det er utfort en del opprydning.
Styret har tatt skritt for om mulig å sikre eiendommen
Klokkergården for museet. Denne ligger opp til Prestoya på Glommas
ostside, og det vil bety meget om museet kan få erverv~t eiendommen
for sitt formål.
Bro over Glomma til Prestoya.
Arbeidet med stoping av brokar og fundamenter begynte
sommeren 1958 og i lepet av vinteren 1958/59 ble arbeidet med
overbygningen fullfort. Broens åpning fant sted i forbindelse med
Rådsmote på Elverum 5,6,1959 i nærvær av representanter for
offentlige og kommunale myndi gheter , presse og andre innbudte.
Med denne bro er museets frilandsområde på Prestoya blitt tilgjengelig for publikum, og området er i sommer blitt flittig besokt.
Museets okonomi.
I likhet med tidligere år har museet sokt å komme inn på
statsbudsjettet, men museet ble heller ikke denne gang tilgodesett. Det opplyses at museet "må ha arbeidet i lengre tid for
statsstotte kan innvilges".
Museets okonomi er dårlig og det er å håpe at gjennomforingen
av den nye organisasjonsplan vil innfri de forventninger man har
til den.
Det henvises til det fremlagte regnskap og nedenstående
oppgave over mottatte gaver.
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