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NORSK S KOGB RU KSM USE U M, SKOGBRUK , •JAKT OG Fl SKE, ELVERUM

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM

Representantskapet.
Museets representantskap har følgende innvalgte medlemmer:
Fylkesmann Bue Fjermeros, Kristiansand
Fylkesmann Erling Anger, Hamar
Fylkesmann Nik. Schei, Hermannsverk
Fylkesmann Nils Handal, Lillehammer
Fylkesmann Ole Bae, Steinkjer
Ordfører Markvard Bækken, Elverum
Org.sekr. Arnt Stenklev, Oslo.
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:
Fløtningsforeningene
Tømmermålingsforeningene
Skurlastmålingsforeningene
Direkroratet for Statens Skoger
Direkroratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske
Skogdirekroratet
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap
Det norske Skogforsøksvesen
Det norske Skogselskap
Norges Skogteknikerforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Treforedlingsråd
Norges Trelastforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Skogbrukets og Skogindustriens Forskningsforening
Skogbruksavdelingen ved Norges Landbrukshøyskole
Skogbruksforeningen av 1950
Viltstyret.
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Tillitsmenn m . v . etter valgene 13. juni 1968.
Styret .
Personlige varamenn:

Styremedlemmer:
Fløtningsdir. Kaare Sparby (1970)
Advokat Mads K. Strand (1969)
Diploming. Hans Th. Kiær (1971)
Fordører Klaus Kjelsrud (1969)
Fylkesskogsj. Knut Ødegaard (1971)
Disponent Leif Lykke (1970)
Advokat Finn Krog (1970)
Disp. Hans G. Magelssen (1971)
Stortingsmann Olaf Knudson (1969)
Arkitekt Trond Høye ''')

Fløtningsdir. S. Gjessing (1970)
Direktør Per Krog (1969)
Disponent Peder Hol and (1971)
Gen.sekretær Knut Rom (1969)
Disponent Erik Aaby (1971)
Direktør Einar Wøhni ( 1970)
Skogforv. Torgeir Fryjordet (1970)
Direktør I var Aavatsmark (1971)
Skogeier Halvdan Brevig jr. (1969)
Ordfører Torstein Haugen

''·) Valgt av Glomdalsmuseet (formann i Glomdalsmuseets styre).
Tallene i parentes angir det år vedkommende er på valg.
Diploming. Hans Th. Kiær
Forretningsfører Klaus Kjelsrud
Diploming. Hans Th. Kiær
Skogforvalter Torgeir Fryjordet
Diploming. Hans Th. Kiær
Forretningsfører Klaus Kjelsrud
Advokat Finn Krog
Konservator Tore Fossum
Representantskapets ordfører ... . . .. . Skogdirektør Hans Kr. Seip
Representantskapets varaordfører . .. . Statsskogsjef Eyvind Wisth
Sekretær for styret og repr.skapet .. . . Disponent Wilhelm Matheson
Kontrollkomite .... . .... . .. . ... .. . . Skogeier Thor Smitt-Amundsen
Forstkandidat Øystein Sjølie
Fylkesskogmester Birger Strømsøe
Byggekomite . .... ... . ... . ... .. .. . . Diploming. Hans Th. Kiær (formann)
Advokat Finn Krog
Konservator Tore Fossum
Disponent Leif Lykke (jakt og fiske)
Arkitekt Trond Høye (byggeleder)
Økonomikomite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direktør I var Aavatsmark
Direktør Per Krog
Disponent Wilhelm Matheson
Forretningsfører Klaus Kjelsrud
Valgkomite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direktør Ivar Aavatsm:uk
Direktør Per Krog
Disponent Wilhelm Matheson

Styrets formann .. . . . ...... . . . ... .
Styrets varaformann .. .... . .... .. .
Statens representant i styret .. . . . . . .
Statens representant varamann . .... .
Arbeidsutvalg .... .. ... . . .. .... . . .
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Personale:
Konservator
Kontordame
Kasserer
Revisor

Tore Fossum
Hjørdis Furuheim
Håkon Rønning
Henry Veen

Møter.
Det ordinære representantskapsmøte ble holdt 13. juni 1968 på Skogbruksmuseets stabbur. Videre er holdt to styremøter, et møte i Arbeidsutvalget og tre
møter i Byggekomiteen. Formannen og konservatoren har dessuten hatt en rekke
konferanser både når det gjelder driften, museumsbygget og museets økonomi.
Samlingene.
Den største oppgaven som er løst i friluftsamlingene i 1968 er gjenoppføringen
av skogs- og sagbruksarbeiderboligen Gamle-Sanne fra Tune i Østfold. Gjenoppføringen har blitt et svært omfattende arbeid . Det måtte lages nye vinduer etter
modell av de gamle og legges nytt gulv. Muring av bakerovn, peis i begge kjøkken
og pipe var et murerarbeid som ble meget nøyaktig utført av Erling Opsahl. Til
ytterpanel av honbord måtte det også skaffes tilleggsmaterialer. Disse ble delvis
skaffet til veie fra den gamle låven på Kjonerud i Stange og delvis måtte de
skjæres etter bestilling. Den opprinnelige gamle takstenen på Gamle-Sanne var
laget på Sanne og Soli Brugs eget teglverk i Tune. Den del av taket som vender
mot nord har originaltaksten, mens den delen som vender mot syd har taksten
fra Kjonerud. Denne er av noenlunde samme type og alder.
Alle rom er malt og fargene er eksperimentert frem slik de opprinnelig har
vært. Bygningen er også malt utvendig i den rødfargen som sagbruksarbeiderboligene ved Sanne og Soli Brug hadde.
Det foregår innsamlingsarbeid i Tune for å skaffe tilstrekkelig og riktig innbo
til boligen.
Til sagbruksarbeiderboligen hørte det også et mindre uthus. Det som hørte til
Gamle-Sanne er imidlertid revet. En annen sagbruksarbeiderbolig som ble oppført
av bruket og som i dag tilhører Anton Solgård, Greåker, har et uthus av den
gamle typen. Dette er lovet overdratt museet mot at museet hjelper til med å
oppføre et nytt mindre uthus.
Høsten 1968 ble båtnaustet fra Jølster tilhørende Nikolai Gjesdal merket, tatt
ned og transportert til museet. Betingelsen for at museet fikk overta naustet var
at Gjesdal skulle få oppført et nytt båtnaust. Det nye båtnaustet ble oppført umiddelbart etter at det gamle var tatt ned. Jølster kommune ved ordfører Erling
Slåtten har vært meget imøtekommende når det gjelder overdragelsen av naustet
til museet og har deltatt i finansieringen av de nyoppførte naustet.
I friluftsamlingene er det videre reist en 3 meter høy flomsten ved siden av
brua over Klokkerfossen. Det er tanken at alle kjente flomvannstander skal merkes av på denne. Alt er også gjort klart for reisingen av minnestenen over Det
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Eldre Generalforstamt 1739-1746. Denne skal stå på Forstmannshaugen på
Klokkergården.
Det er i 1968 blitt utført større takreparasjoner på Klokkergårdens lå ve,
stabbur og vedskåle. All taksten er lagt om og den som var for dårlig ble
erstattet med ny.
Det er i 1968 kommet inn et betydelig gjenstandsmateriale med i alt 260
katalognummer, og det er dessuten kommet inn et verdifullt tradisjonsmateriale
som svar på spørrelister og ved lydbåndopptak. Et betydelig billedmateriale har
også kommet inn, dels ved konservatorens egne opptak og dels gjennom gaver
og innsamlinger.
Museets hjertelige takk overfor alle givere, og vi viser til egen gavefortegnelse
bak i beretningen.

Bibliotek.
Gjennom gaver, innkjøp og bytteforbindelser har biblioteket i 1968 hatt en tilvekst på 366 nummer. Innbinding av tidsskriftserier og uinnbundet litteratur har
fortsatt i 1968.
Biblioteket blir etter hvert mer og mer benyttet av skoleungdom og andre som
skal skrive særoppgaver innenfor områdene skogbruk, jakt og fiske.

Publikasjoner.
I 1968 ble museets første særpublikasjon utgitt, Torgeir Fryjordet: Generalforstamtet 1739-1746. Avhandlingen bygger på Generalforstamtets arkiv i Riksarkivet. Manuskriptet ble opprinnelig skrevet for bind I av Skogadministrasjonens
Historie etter oppdrag av Skogdirektoratet og Direktoratet for Statens Skoger,
men da det ikke er tatt noen bestemmelse om trykking av bind I, ble stoffet
om Generalforstamtet besluttet gitt ut gjennom museet. Avhandlingen er meget
rosende omtalt både i dagspresse og fagpresse.
Museet har hittil utgitt årbok annet hvert år, og det er tanken at særpublikasjonene skal komme ut de 3.r det ikke gis ut årbok. Utgi vel se av publikasjoner er i
sterk grad et økonomisk spørsmål. Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd
ydet kr. 3 000,- til Generalforstamtet som er verdifull støtte, men det burde
kunne ydes langt større beløp til utgivelser av publikasjoner som er en meget
viktig side ved museets virksomhet.
Museet utga i 1968 trykt å rsberetning for 1967 og i samarbeid med Norske 4H
en brosjyre om fugleholker. Brosjyren skal brukes i forbindelse med den utstilling
av fugleholker som er tenkt arrangert på Prestøya. Direktoratet for Jakt, Viltstell
og Ferskvannsfiske har ydet kr. 1 500,- til brosjyren.

Film.
Filmen om hankekjøring i Vestre Gausdal er klippet ferdig og vil være klar
for premiere våren 1969. Filmfotograf er Kjell Søgård.
Det er videre gjort opptak til en film om snarefangst av rype i Lesja hvor
denne fangstmåten fortsatt er tillatt. En vesentlig del av opptakene er avsluttet,
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men det regnes ikke med at filmen vil bli ferdig før i 1970. Filmfotograf er Olaf
Heitkøtter, Lesjaverk.
Konservatoren har videre vært konsulent for en film om neverfletting som er
tatt opp på Grue Finnskog med Norsk Film A /S som produsent.
Filmfotograf er Hans Nohr med Nicole Mace som regissør.

Besøk og arrangementer.
Besøkstallet er jevnt økende fra år til år både når det gjelder enkeltpersoner
og grupper. I 1968 var det en særlig merkbar økning når det gjelder omvisning.
Av sluttede selskaper kan nevnes Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske, jugoslaviske og norske forstfolk, skogbestyrere for Løvenskiold-Fossum,
svenske landbruksfolk, japanske forstfolk, diverse skogråd, Papirindustriens Forskningsinstitutt, studenter fra Universitetet, skogskoler, skogeierlag, Lions Clubs
distriktsstevne, Rotaryklubber, Statens Lærerskole i Forming, aldershjem, kommunestyrer, klasser fra folkeskoler, ungdomsskoler, realskoler og gymnas.
Museet arrangerte et program i Elverum Kino 4/2 1968 hvor museets filmer
Grindalsfluefisket og Eikebarkfletting ble vist.
Den 21 /2 1968 ble det vist et fjernsynsprogram fra museet hvor Dagfinn Grønoset var programleder og Øivind Thue regissør.
I dagene 24. og 25. mai arrangerte museet i samarbeid med Norges Jeger- og
Fiskerforbund en konferanse om skogbruk og elgjakt med foredrag, befaringer
og rundebordskonferanse.
Under Fjellfestivalen 18.-20. juli arrangerte museet historisk jakt- og fiskeutstilling i Samfunnshuset på Rena.
Jaktens og Fiskets Dag ble avviklet søndag 4. august i samarbeid med Norges
Jeger- og Fiskerforbund. Av programmet kan nevnes jakt-, fiske- og natursti, demonstrasjon av lerdueskyting og kast med flue og sluk. Norsk Elghundklubb arrangerte hundeutstilling med deltagelse av 80 hunder. På låven var arrangert en
spesiell utstilling av gammel og ny fiskeredskap hvor Vangens Fiskestangfabrikk i
Oslo og Elverum Sport deltok ved siden av museet. Det var stor oppslutning om
arrangementet.
Konservatoren deltok i Skandinavisk Museumsforbunds møte i Stockholm
5.-9. juni 1968.
Museet har i beretningsperioden vært omtalt i fagtidsskrifter og en rekke
aviser over hele landet ved reportasjer, intervjuer og billedstoff.
Reiser og studier.
Konservatoren har foretatt en rekke reiser· og studier i forbindelse med innsamling av gjenstander og tradisjoner. Reisene har i 1968 foregått i Møre og
Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark, Østfold og
Aust-Agder. Den vesentligste del av museets gjenstander har kommet inn ved
konservatorens reiser.
Museumsbygget .

Den største sak det har vært arbeidet med i 1968 er museumsbygget med både
teknisk og økonomisk planlegging. I de møter som har vært holdt av Bygge-
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komiteen med arkitektene har det vært foresl ått en rekke forandringer i detaljutformingen. Til museets representantskapsmøte 13. juni 1968 var ikke finansieringen kommet så langt at det kunne besluttes at bygging skulle settes igang for hele
første byggetrinn. Representantskapet ga imidlertid styret fullmakt til å sette
byggearbeidet igang for de midler som var til rådighet etter den plan som var
lagt av arkitektene av 11 / 6-68 og som omfattet bygging av hovedblokk samt
kjeller og var kalkulert til kr. 2 255 000,-. Det var også enighet om at byggearbeidet skulle fortsette etter hvert som det kunne skaffes midler til det. I byggekomitemøte den 27/ 11-68 ble man enige om å legge arkitektenes tegninger av
25/ 11-68 til grunn for utarbeiding av arbeidstegninger, men med de forandringer
som man kom frem til på møtet. Det ble i samme møte besluttet at alt materiale
fra arkitekter og fagkonsulenter skulle være ferdig for utsending til anbud i de
første dager av januar 1969. Det ble også besluttet at man skulle sende anbudsinnbydelse til bare et begrenset antall firmaer.
I brev fra Norsk Kulturråd av 6/3 1968 ble museet underrettet om at det av
Norsk Kulturfond for 1968 var bevilget kr. 500 000,- til museumsbygget ved
Norsk Skogbruksmuseum og Kulturrådet tar sikte på å bevilge i alt 1 million
kroner til dette byggetiltak.
Spørsmålet om å få mer av skogbrukets rentemidler til museumsbygget ble
drøftet i et møte på museet 4. juli 1968 hvor skogdirektør Hans Kr. Seip, direktør
Sønnik Andersen, fylkesskogsjef Marius Berg og fylkesskogmester William Skjørten
samt herredsskogmestre og skogrådsformenn fra en del av våre større skogherreder samt museets styreformann og konservator var til stede.

I skriv fra Skogdirektoratet av 26. juli 1968 ble skogrådene gitt anledning til
å yte inntil 10 0/o av innestående rentemidler eller med Skogdirektoratets godkjennelse inntil 20 0/o av innestående rentemidler til museumsbygg ved Norsk Skogbruksmuseum. Denne tillatelsen ga pr. 31 / 12 1968 følgende resultat:
Østfold fylke . . . . . ...... ... . . . . . .. .
Akershus fylke . . . ... ...... .. . .... .
Hedmark fylke . . . . ...... . ........ .
Oppland fylke .......... . .... . .. . .
Buskerud fylke . . ... . . . . . .. . .. . . .
Vestfold fylke ... . . . ... ...... ... . .
Telemark fylke ......... . .. ... .... .
Aust-Agder fylke . . . . ..... . . . . . . . . .
Vest-Agder fylke . . . . . . ... . . . ... . . .
Hordaland fylke . . . . ..... ... . . ... .
Sogn og Fjordane fylke ........... .
Sør-Trøndelag fylke . . ..... . . . .... . .
Nord-Trøndelag fylke . ........ .... .
Sum
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kr.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

53 200,82 274,196 900,39 900,337 650,11 500,57 800,31 000,5 000,400,74,10 650,27 870,-

kr. 854 218,-

Med den positive oppslutning fra skogrå dene vil det være godt håp om å nå
en byggekapital på ca. kr. 3 000 000,- innen byggearbeidene settes i gang våren
1969, og dette vil si at råbygget for både museumsfløyen og administrasjonsfløyen
vil kunne reises under ett.
Museets søknad til Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske om et
lån på kr. 750 000,- ble avslått. Dette er meddelt museet i et brev fra Direktoratet av 10. januar 1968 hvor det står at søknaden har vært forelagt Finansdepartementet som har gitt følgende svar: «Siden 1950 har det vært fast praksis at fondsmidler ikke bli plassert i panteobligasjoner.•
Søknaden til Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd om kr. 500 000,er behandlet og i brev til museet av 16. desember 1968 uttales det at forskningsrå det ikke fant å kunne føre opp midler til form å let på sitt budsjett for 1969.
Museet har sendt søknad til Norges Skogeierforbund av 31. oktober 1968 om
kr. 500 000,- til museumsbygget. Det foreligger foreløbig ikke noe resultat av
søknaden. Hvis Skogeierforbundet innvilger vå r søknad vil det gjenstå å skaffe
ytterligere 1 million kroner før første byggetrinn som er kalkulert til 4,5 millioner
er fullfinansiert.

Elveforbygning .
Vassdragsvesenets plan for forbygning mot Glomma på Prestøya av 15. jan.
1968 er utarbeidet i to alternativer:
Alt.

I: 180 m stenkledt, flomfritt verk, overslag kr. 125 000,-. Arbeidet vil

beskytte innenforliggende områder mot overstrømming, dessuten brufundamentene og adkomstbrua.
Alt. II: 100 m stenkledt flomfritt verk, overslag kr. 80 000,- . Dette vil
vesentlig gi beskyttelse for brufundamentene og adkomstbrua.
Dessuten er planlagt 90 m stenkledning av elveskråningen på østsiden av
Prestøya ovenfor Klokkerfossen. Overslag kr. 28 000,-. Dette arbeidet vil hindre
graving og kan utføres uavhengig av de øvrige arbeider.
Den 7. mai var Vassdragsvesenets Hovedstyre på befaring på Prestøya for å
orientere seg om forbygningsplanene.
Representantskapet vedtok i sitt møte 13. juni 1968 å få forbygningen realisert etter alternativ I.
Ved museets søknad til Vassdragsvesenet av 2. september 1968 om å få forbygningen utført var bilagt anbefalingsskriv fra Norske Kunst- og Kulturhistoriske
Museer og Glomma Fellesfløtningsforening og vedtak i Elverum Formannskap som
etter befaring på Prestøya og etter å ha innhentet uttalelse fra Friluftsnemnda i
Elverum og Glomdalsmuseet, gikk inn for at forbygningen skulle bli realisert.
Elverum kommune har gjort vedtak om å yte det vanlige di striktsbidrag til
flomsikringstiltaket, og Vassdragsvesenet ha r vedtatt at forbygningen skal utføres
av Forbygningsavdelingen.
På innsiden av forbygningen gå r en kanal hvor museet vil få en enestående
anledning til å lage et levende fløtningsmu seum . Til denne kanalen vil det være
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mulig å flytte fløtningsdammer fra mindre tverrelver, og det vil bli mulig å vise
de van lige typer av fløtningsdammer sammen med andre innretninger fra fløting.
Glomma Fellesfløtningsforening ved fløtningsdirektør Kaare Sparby har anmodet
fløtningsinspektør Rognald Øvrebø om å væ re teknisk konsulent for et slikt anlegg, og Øvrebø har sagt seg villig til dette.

Økonomien.
Driftsregnskapet for 1968 viser et pengemessig underskudd på kr. 29 682,20.
For 1967 var det pengemessige underskudd kr. 50 683,98. De to siste å r har det
derfor vært en sterk tæring på museets driftskapital. I følge museets budsjett
hadde man håpet å kunne skaffe inntekter på ca. kr. 250 000,-, men dette har
dessverre ikke lykkes, selv om det er forsøkt mange veier for å nå dette mål.
Det nye museumsbygget skal påbegynnes vhen 1969, og driften av bygget er
kalkulert til fra kr. 80 000,00 til 100 000,00 pr. år. Det er dessuten scerkt ønskelig
at det ansettes en konservator til fra den dag man har kontorene klare i det nye
bygget, og til en slik stilling trengs et annum på ca. kr. 80 000,-. Det må derfor
legges en helt ny plan for museets økonomi når det gjelder driften .
Av gledelige ting når det gjelder økonomien er at statsbidraget har økt fra
kr. 9 000,- til kr. 15 000,- og at Hedmark fylke for 1969 har bevilget et fylkeskommunalt bidrag på kr. JO 000,-.
Nedenfor følger en oppstilling over tilskudd som er ydet til museets drift
1968:
Offentlige tilskudd:
Statsbidrag . .............................. .
Tilskudd fra Hedmark fylke .............. . .
Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske
Direktoratet for Statens Skoger .. ........... .

kr. 15 000,»
5 000,»
10 000,»
6 000,-

Kommuner:
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Lom kommune ................ ........... .
Marker kommune ........................ . .
Lindesnes kommune ............... .. ... ... .
Østre Toten kommune ............. . .... . .. .
Vikna kommune ......................... .
Tolga-Os kommune ....................... .
Modum kommune . . .... ....... .......... . . .
Tydal kommune .... .... .. ...... . . ..... .... .
Lierne kommune ......................... .
Stor-Elvdal kommune .................. .. . .
Haltdalen kommune .................. . .. .
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kr.
»

»
»
»
»

»
»

»
»

»

175,150,150,100,200,200,191,250,200,50,100,200,50,-

kr. 36 000,-

Nedre Eiker kommune ............. ... .... . .
Stange kommune .......... .. ...... . ...... .
Flesberg kommune ......................... .
Aremark kommune ....................... .
Tynset kommune
Våler kommune
Melhus kommune
Vang kommune, Hamar ................... .
Sør-Odal kommune ... ..... ..... . .... .... . .
Kvinesdal kommune . ......... ... . . ... ... .
Skjeberg kommune .................. . .... .
Nome kommune .... ... ... ..... . .. . .. . . .. .
Tjølling kommune ................. .. .... .
Ås kommune .... . ........................ .
Namsos kommune ............... .. ..... . .. .
Eidskog kommune ....................... .
Drammen kommune ...... ... . .. . .......... .
Engerdal kommune ............ . .......... .
Fron kommune ...... ... ... . .............. .
Rakkestad kommune .................. . . . .
Alvdal kommune ....................... . . .
Østre Toten kommune ..................... .
Elverum kommune .. ..... .. .. .. . ......... .
Løten kommune .......... ... .............. .
Froland kommune .... ... ... ............... .
Åmot kommune, Rena .. ... . ... ... . ..... ... .
Våle kommune, Vestfold ... .. ...... ..... . .
Gjerdrum kommune .. . ................ . . .
Nannestad kommune ..................... .
Spydeberg kommune ..................... .
Lardal kommune ........ .. ............... .
Sørum kommune ......................... .
Andebu kommune ....................... .
Drangedal kommune
Oslo kommuneskoger

kr.

,.
»
»

»

»

»

100,300,100,68,50
150, 250,100,400,360,260,200,350,100,400,100,345,I 000, 89,200,300,50,200, 1 330, 200,170,250,100,120,200,100, 100,500,100,100, 1 000,- kr. 11 708.50

Private tilskudd:
Østerdalen Jakt- og Fiskeforening ... . ..... .
Det n. gjens. Skogbrandforsikr.selsk .......... .
Hernes, Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierforening ........................... .
Skogbruksforeningen av 1950 ............. .
Norges Skogeierforbund . ............ . ..... .
Norsk Almenningsforbund ...... . ... .. ... . . .

kr.
»

»
»

I 371 ,8 2
2 500,100,25 000,65 000, 3 000,-
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Haldenvassdragets Tømmermåling . . . . . . . . . . . .
Sande Tresliperi og Sande Paper Mill . . . . . . . .
Skogbrukets Arbeidsgiverforening . . . . . . . . . . . .
Glommen Skogeierforening . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund

kr.
•
•
•

Sparebanker:
Bø Sparebank . . ... ... .. . . .... .. .. ... . . .. . . . kr.
Sigdal Sparebank . .. .... . .. .... .. . . ...... . .
Singsås Sparebank .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. . »
Gjøvik Sparebank ... .. ... .. . . .. . .... . . . . .
Elverum Sparebank ... ... .. . . . . ..... . . . ... .
Rakkestad Sparebank .... . . .. .. ... . .. .. . .. .
Løiten Sparebank ... .. . . ... .... . . . . . . .... . . »
Alvdal Sparebank ... .. .. ... . . .. . . . .. .. . . . »
Øyslebø og Lauvdals Sparebank .. . . . .... .. .
Høylandet Sparebank . .. ..... . ... ... . ..... .
Nedenes Sparebank .... . .. . .... . ... . ... , .. .
Hoff Sparebank, Solør . ..... .. . ... ...... ... .
Selbu Sparebank . .. .. . .... . . . . .... . ... , . . .
Østerdalen Sparebank, Ren a ......... .. . .. . . »
Ringsaker Sparebank ..... . .. ... ... .. .. .. . .
Asker Sparebank . . . . . . ..... . ..... ..... . . . .
Gjerstad Sparebank ...... . . . . ... .. . .. . ... . .

.
..
.

l 000,5 000,1 000,1 500,3 000,-

100,200,35,100,1 500,50, 250,100,50,35,200,100,50,200,200, 100,65,-

.
.
..
.
-------

Innkomne gaver i tiden 11I 1968 til 31 / 12 1968.

kr. 108 471,82

kr.

3 335,-

kr.

4 500,-

Spe s ielle form å l:
Tilskudd fugleholkbrosjyre:
Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trykningstilskudd Generalforstam tet:
Norges Landbruksvit. Forskningsråd

kr.

1 500,3 000,-

kr. 164 015,32
Museet er meget takknemlig for alle tilskudd som er ydet, og uttrykker sin
hjerteligste takk for den store interesse som er vist for museets landsviktige sak .
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Fra 0. K. Opsahl, Gulsvik: Tvehaker, lensekjetting, arbeidssele, bogring, firenålslekkje, lekkjenål, hakakrok, røyarkniv, tømmersaks, 2 dubber, 2 styrtinger,
lunnedrag, Hadelandsdoning (tømmerrustning) med skjeker.
Fra Gunnar Th. Veikåker, Noresund: I jernbarre.
Fra Leif Ørbakk, Elverum: 1 jaktfalk, 1 isand-par, hunn og hann (havelle) .
Fra Anders Haugen, Lesja: 1 par bjørkeski.
Fra Einar Modalen, Sollia: Lysterkurv.
Fra Johan Bryn, Jessnes: 1 mortkupe.
Fra Johs. P. Sorknes, Namnå: Meitsnor av hestetagl, kjepp brukt under snortvinning.
Fra Kåre Brenna, Grue: Innsendt av Johs. P. Sorknes: 1 høvre, 2 bogtrær.
Fra Peder Østmo, Elverum: Haglpatroner, drivrem av lær, kjøkkenvekt, skjeer
og gafler, potetstapp (til å knuse poteter med), øks.
Fra Gunnar Østmo, Elverum: 2 barkespader.
Fra Fløtningsforeningen i Bronkvassdraget, Vå ler: Jomfru fra spillflåte brukt
i fløting.
Fra Ole Jakob Bjørneby, Våler: 2 kløvkonter.
Fra Ola Storbæk, Løten: Fiskelyster.
Fra Aslaug Lømo, Elverum: Grindsag.
Fra Knut Hermanshaugen, Rakvåg: Garnbindernål, torskegarnskjevle.
Fra Fiskerimuseet, Molde: Sildehåv, kubbe (flottør) til torskegarn.
Fra Romsdalsmuseet, Molde: Elggevir, rensdyrgevir.
Fra Sigurd og Karl Flengsrud, Våler: Spellflåtetrosse, fiskelyster.
Fra Gunnar Ilsaas, Løten: Snørevinne for fiskesnøre.
Fra Anton Grønstad, Storsjøen : Kaffekjel med ben av kobber.
Fra Petter Borg, Elverum : Hestesele, 7 merkeøkser, hodelag for hest.
Fra Mikkel Ødegaarden, Brumunddal: Mjæl brukt under fiske i Brumundelva.
Fra Olav Rønningen, Grimsbu: Kølkørj (kolkurv) .
Fra Harald Nordby, Nord-Odal: Kass (meis til vedbæring) , lystergaffel, ski og
skistav, 2 barkespader, home (redskap til å lage eler under ski med), teksle,
3 sagblad, børsebor, børsepipe, svanehalssaks for rev, 2 fiskegarn, 3 snørevinner for fiskesnor, fiskeveske, århaneblåse, fiskelyster, 4 haglpatronhylser,
fløterhake, knivslire av tre, bryne, 2 barkeøkser, 1 felleøks, løvkniv, mjølkeflaske av tre, hulderkrok, skinnladder brukt under storfugljakt, tømmerklave.
Fra Alf Norseng, Hamar: Dreggsprøtt, dreggskrin/matskrin kombinert, 7 dregger,
7 fiskesluker, 1 bunt dreggsnorer.
Fra Borghild Solum, Storsjøen: 13 tømmerklaver av tre.
Fra Sognli Forsøksgård, Sør-Trøndelag: Depositum: 34 hjortegevirer, 7 utstoppede hjortehoder, fallgevirer av hjort i fangenskap, l for hvert år i 12 år,
1 rovdyrsaks, 2 rovfuglsakser, 1 musefelle brukt til å fange levende mus
i forskningsøyemed.
Fra Anders Maribo, Sokna: Stutting (Ringeriksstutting).
Fra Einar Johansen, Hamar: 3 fiskesluker (skjesluker).
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1;

Fra Sønnik Andersen, Oslo : Visern ål, brukt under tømmerkjøring, fra Lomsdalen
gå rd , Søndre Land .
Fra Østfold Skogselskap: Arkivskrin og fane som har tilhørt insti tusjonen «Skogens Venner•, overlevert ved fylkesskogsjef H. Dalene.
Fra Magne Midttun, O slo: Uniformsknapper fr a en forstmannsuniform tilhørt
hans far fylkesskogmester Jørund Midttun .
Fra Marius Sandengen, Tune : 2 strykejern (boltejern), 1 stol.
Fra Finn Krog, E lverum: Munnladningsrifle.
Fra Borghild Øverby, Våler: Kjø restøvler, ulvskinnspels, tullup (kjørepels for
damer) .
Fra Haakon Danevad , Drangedal: Hoggerflø y fra Berstad i Drangedal.
Fra Bjarnhard Rumohr, Sogn: Trinse av valbjørk brukt til en sagbenk.
Fra Borghild Melby, Tune: Bærearm av bjørk merket A L 1942, skatoll, potetspade av tre, bakstetre, trespade, vass-sele, 3 støvleknekter, vugge, snø revinn e
for fiskesnor , hatt-tine, flatbrødtrinse, tallerkenrekke, vaffeljern, 2 kaffekve rner, 2 stekepanner runde ml skaft, brannjern for grue, rottefelle, skomakerklemme, arbeidsvotter, siga rettrulleapparat, lærstøvler, sprettboge eller
a rmbrøst, teksle, navar, 2 bjønner for lassgjøling, 2 bågåsage r, tømmerhake
med skaft, stor jernhake, fløterhake med langt skaft, stor jernnagle fra en
dam, bøy d jernstang med hakk i, muligens brukt til å feste spjellet over
grua, stuttin g. Alle disse gjensta nder er fra Borghi ld Melby's hjem Bergedalen,
Tune i Østfold.
Fra Per Hvamstad, Jaren : Rev efelle funnet på Jan Mayen, gi ld restikker for røyskattfelle, laget av Per Kveken , Jostedalen.
Fra Ajas Kiær, Ås Gå rd , Storsjøen: Høve lbenk.
Bokgaver.

Norges Trelastforbund, Peder Østmo, Fiskeriinspektøren, Viggo Lunke, C. A .
Borgstrøm, De norske Papirfabrikkers Felleskontor, Tromsø Museum, Elverum
Trykk, Drammens Sparebank, Trysilvassdragets Skogeierforening, Andreas Vevstad, Hedmark Fy lkes Jakt- og Fiskeforbund , Romsdalsmuseet, Norsk Elghundklubb, Hedmark Skogselskap, Finn Krog, Norges Skogeierforbund, Buskerud Skogse lskap, Sverre Berg, Molde, Olav Flotten , Direktoratet for Jakt, Viltstell og
Ferskvannsfiske, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Åmot kommune, 0. K. Opsahl , Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, Stjørdal kommune, Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd, Arild Raaen, Yngvar Stenbro.
Medlemmer pr. 31 / 12 1968.

rli g betalende medlemmer personer ........ . ........ .. ..........
Li vsva rige medlemmer personer .. . .............. ... .......... . ..
Årli g betalende bedrifter og institusjoner ........ ... ...... . .. . .. ..
Livsvarige medlemmer bedrifter og institusjoner ....... . .. . . . ....

.
.
.
.

456 stk.
207 »
85 •
268 •
1 016 stk.
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REGNSKAP 1/ 1-31 / 12 1968

Vinnings- og tapskonto :

Il:

[

Debet

Tilskudd, offentlige ......................... .
- • - , private ........................... .
- •, spesielle form ål .. .. ... . .... . . ... .. .
Medlemmer, livsvarige
. ...... ...... ....... . .
- • - , å rlig betalende ................. .
Leieinntekter ............................... .
Renter ... . . .... ... . .... . ........ .. .. ...... . .
Årbok, annonser og salg ....... .. .......... .. .
... .... ....... . ......... ...... . .
Omvisning
Diverse .......... . ........... .. .......... . .
Administrasjon:
Lønninger . . . ................ .
Kontorhold
....... ... ... . ... .
Reise og diett ............... .
Representasjon . . ............. .
Møteutgifter ................. .
Aviser og tidsskrifter ......... .
.... ......... .
Pensjonsutgifter
Sosiale utgifter . . . . .. .... ..... .
Diverse .. ..... . ...... . ...... .

kr. 72 875,87
9 472,45
10 631,80
1 961 ,66
3 917,76
445,59
8 949,80
1 623,95
670,40

..
..
..
- - -- - - -

Driftsut g ifter :
Lønninger .... . . . ............ .
Materialer, redskap, rekv. . .... .
Frakt og transport .. ......... .
Forsikringer ....... . ....... . . .
Eiendomsskatt og avgifter ..... .
Elektr. kraft og brensel ....... .
Pensjonsutgifter ............... .
Sosiale utgifter ............... .
Diverse ..................... .

.
...
.
.
- -- - - --

Vedlikehold:
Lønninger . . ................. .
Materialer og transport ....... .
Bortsatte arbeider ...... . . . .. . . .
Samlingene :
Bygninger og anlegg .. .. ....... .
Bibliotek . ... .... .. ........... .
Film- og lydbåndarkiv
Innbo og løsøre ............. .

kr. 20 127,69
5 778 ,83
1 454,86
1 220,00
2 721,40
2 146,70
3 802,00
5 110,67
576,23

kr .

•
•

2 074,00
1 423,49
3 176,20

Transport
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Spesielle utgifter :
Annonser og reklame ...... . .. .
Publikasjoner ........ . ........ .
Årbok nr. 5 . . ............... .
Utstillinger
................. .
Vitenskapelige undersø kel ser
Av s krivninger :
Kontorinventar ...... . .... . ... .
Bro over Prestfossen .. . ...... .
Bro over Klokkerfossen

...
.
------kr.

kr.
»

7 502,50
1 000,00
3 363,50
I 808,29
12 260,85

3 205,50
3 120,00
3 200,00

Overført til Livsv. medlemmers Fond ... ...... .
Underbalanse : kr. 44 307,70
Fra Driftsfondet .. .. ... . .... . .............. .

Debet
kr. 208 918,77

•

Mu se um s b ygge t:
Tilskudd, byggefondet ... .
Renter
............... .
kr. 110 549,28

9 525,50
5 100,00
44 307,70

kr. 1 366 468,C0
26 924,87

Overført til Byggefondet

kr. 1 393 392,87
kr . 1 393 392,87

Status.

•

Kassa ...... . .. ........................ .
Elverum Sparebank, konto nr. 312 (folio) ..
Elverum Sparebank, konto nr. 120.004 ... .
Kreditkassen, konto nr. 30.21098 .. .. ..... .
Postgiro .... . .......................... .
Kontorinventar 1/ 1 1968 . . . . kr. 22 400,00
Tilkommet . . . . . . . . . . . . . .
1 150,50

12 938,48

Avskrevet
6 673,69

(Brannforsikret for kr. 40 000,-)
Bro over Prestfossen 1/ 1 1968 kr. 149 060,00
Avskrevet . . . . . . . . . . . . . .
»
3 120,CO
(Ikke brannforsikret. Ans va r dekket.)
Bro over Klokker fos . l / 1 1968 kr. 150 500,00
Avskrevet . . . . . . . . . . . . . . •
3 200,00

48 757,32

kr . 208 918,77

kr. 23 550,50
•
3 205,50

kr. 205 171,71

(Trekonstruksjon brannforsikret for
kr . 70 000,-. An svar dekket.)

.
.

kr .
»

Kredit
kr. 205 171,71

25 935,14

kr. 249 479,41

- ------ •
kr. 37 487,02
•
4 294,29
•
6 386,01
590,00

Kredit
kr . 47 708,50
109 306,82
5 100,00
5 100,00
16 395,00
700,00
I 345,09
6 299,50
5 424,00
•
7 792,80

Transport

Debet
396,59
4 170,79
29 965,57
4 581,00
1 059,3 1

kr. 249 479,41

kr. 1 393 392,87
kr. 1 393 392,8 7

Kredit

20 345,00

145 940,00

14 7 300,C0
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Prestøya, gnr. 31 brnr. 15 . . ... .. .... . ... .
(Trær under 15 cm brannforsikret for
kr. 5 000,- . Tømmerskogen kr. 25 000,-.)
Samlingene, husvær og gjenstander .. ..... .
(Brannforsikret for kr. 290 500,-.)
Klokkergll rden, gnr. 31 bnr. 1 .. . ...... . ... .
(Brannforsikret for kr. 155 000,-.)
Kreditorer (Elverum Trygdekasse) . ........ .
Livsv. medl. Fond 1/1 1968 . . kr. 160 600,00
Overf. fr a Vinning og tap •
5 100,00
Driftsfondet 1/1 1968 . . ... .
Overf. til Vinning og tap
Overf. til Kapitalkonto ..

kr. 97 532,01
•
44 307,70
•
13 051,05

Kapitalkonto 1/ 1 1968
Overf. fra Driftsfo ndet

kr. 215 352,70
•
13 051,05

kr.

Debet
50 000,00

•

Kredit

1,00
31 000,C0

kr.

482,25
165 700,00

40 173,26
228 403, 75

---------------kr. 434 759,26 kr. 434 759,26
---------------Mu se um s b ygget:
Elverum Sparebank, konto nr. 120.753
Kreditkassen, konto nr. 63 .03639 ......... .
Postgiro .. . . .. ..... . . .. ..... .. ... . .. . .. .
Museumsbyg ning 1/ 1 1968
kr. 188 954,98
Tilkommet . . . . . . . . . . . . »
40 533,68
Byggefondet 1/ 1 1968 ....
O ve rf. fr a Vinn. og tap

- - - - - - - -

kr.
»

360,526,28
1 393 392,87

kr. 1 11 6 889,46
»
584 990,61
11 505,40
)I)

229 488,66

kr . 1 753 919,15
40 533,68

Overf. Kapicalkonro
Kapitalkonto 1/ 1 1968 . . . .
O verf. fra Byggefondet

kr.
»

kr. 1 713 385,47

188 954,98
40 533,68

229 48 8,66

kr. 1 942 874, 13

kr. 1 942 874, 13

E I ve ru m , den 1. januar 1969.
I styret for
ORSK SKOGBRUKSMUSEUM, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE
Hans Th . Kiær (s) Klaus Kjelsrud (s) Kaare Sparby (s) Finn Kro g (s)
Mads K . Strand (s) Knut Ødegaard (s) Leif Lykke (s) Olaf Knudson (s)
H ans Giinther Magelssen (s) Trond H øye (s)
Henry Veen
Revisor

Håkon R ønning
Kasse rer

