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Representantskapet.

Museets representantskap har følgende innvalgte medlemmer:
Fylkesmann Bue Fjermeros, Kristiansand
Fylkesmann Erling Anger, Hamar
Fylkesmann Nik. Schei, Hermannsverk
Fylkesmann Nils Handa!, Lillehammer
Fylkesmann Ole Bae, Steinkjer
Ordfører Markvard Bækken, Elverum
Org. sekr. Arnt Stenklev, Oslo. ·

Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:
Fløtningsforeningene
Tømmermålingsforeningene
Skurlastmålingsforeningene
Direktoratet for Statens Skoger
Direktoratet fo r Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske
Skogdirektoratet
Det norske gjensidige Skogbrandf.orsikr.ingsselskap
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
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Styret.

t

Styremedlemmer:

Personlige varamenn:

Fløtningsdir. Kaare Sparby ( 1970)
Advokat Mads K. Strand (1972)
Diploming. Hans Th. Kiær (1971)
Fordører Klaus Kjelsrud ( 1972)
Fylkesskogsj. Knut Ødegaard (1971)
Disponent Leif Lykke (1970)
Advokat Finn Krog (1970)
Disp. Hans G. Magelssen (1971)
Stortingsmann Olaf Knudson (1972)
Redaktør Andreas Hagen':•)

Fløtningsdir. S. Gjessing (1970)
Direktør Per Krog (1972)
Disponent Peder Holand (1971)
Gen.sekr. Knut Rom (1972)
Disponent Erik Aaby (1971)
Direktør Einar Wøhni (1970)
Skogforv. Torgeir Fryjordet (1970)
Direktør Ivar Aavatsmark (1971)
Skogeier Halvdan Brevig jr. (1972)
Arkitekt Trond Høye

' · ) Valgt av Glomdalsmuseet (formann i Glomdalsmuseets styre).
Tallene i parentes an gir det år vedkommende er på valg.
Styrets formann . . ..... . ......... .
Styrets varaformann .... . ........•
Statens representant i styret ... .. .. .
Statens representant varamann ... .. .
Arbeidsutvalg . ....... .... ... . ... .

Representantskapets ordfører
Representantskapets varaordfører .. . .
Sekretær for styret og repr .skapet .. . .
Kontrollkomite
. .... . .... . .. . .•.•

Byggekomite

Økonomikomite

Valgkomite

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
Statsskogsjef Eyvind Wisth
Skogdirektør Hans Kr. Seip
Disponent Wilhelm Matheson
Forstkandidat Øystein Sjølie
Fylkesskogmester Birger Strømsøe
Forstkandidat Tollef Mykleby
Diploming. Hans Th. Kiær (formann)
Advokat Finn Krog
Konservator Tore Fossum
Disponent Leif Lykke (jakt og fiske)
Arkitekt Trond Høye (byggeleder)
Direktør Ivar Aavatsmark
Direktør Per Krog
Disponent Wilhelm Matheson
Forretningsfører Klaus Kjelsrud
Direktør Ivar Aavatsmark
Direktør Per Krog
Disponent Wilhelm Matheson

Personale:

Konservator
Kontordame
Kasserer
Revisor

Tore Fossum
Hjørdis Furuheim
Håkon Rønning
Oskar Tolvstad
Møter.

Det ordinære representantskapsmøte ble holdt 20. juni 1969 på Skogbruksmuseets stabbur. Det er holdt tre styremøter, et møte i Arbeidsutvalget, seks møter
i Byggekomiteen og seks hyggemøter på byggeplassen. Formannen og konservatoren
har dessuten hatt en rekke konferanser både når det gjelder driften, museumsbygget og museets økonomi. I forbindelse med museumsbygget har det også
vært mange drøftinger med byggeleder, arkitekter og konsulenter utenom de
protokollerte møter.
Samlingene .

Uthuset til sagbruksarbeiderboligen som museet har fått overdratt av Anton
Solgård, Greåker i Østfold, ble merket, tatt ned og transportert til museet i juni
måned. Uthuset er oppført av Sanne og Solli Brug på Søndre Solgård antagelig
noe før 1850. Det består av et lite fjøs, låve, vedskåle og do. Gjenoppføringen på
museet pågikk høsten 1969, og de bygningsmessige arbeider er gjort ferdig. Det
gjenstår å fullføre gråstensmuren under huset samt maling.
Museet har fått overta dette uthuset mot å delta ved oppføring av et nytt
mindre uthus for Solgård . Aktieselskapet Borregaard har meget imøtekommende
gitt trematerialene til det nye uthuset. Museet holdt to mann under oppføringen.
Arbeiderbrukene under Sanne og Solli hadde vanligvis også en jordkjeller. Det
er tanken å flytte en slik kjeller til bruket på museet. Det er kalkulert med en utgift på ca. kr. 75 000,- til hele anleggget. Norsk Kulturfond ydet i 1969
kr. 25 000,- som tilskudd til flytting og gjenreising av disse bygningene.
Minnestenen over Det Eldre Generalforstamt 1739-1746 er reist på Forstmannshaugen. Selve stenen har museet fått ta på Colletskogen i Flotta i Elverum.
Den er av gneis og er 3 m høy, 1,50 m bred og ca. 30 cm tykk. På forsiden er hogget inn alle navnene på de skogtjenestemenn som hørte Generalforstamtet til, og på baksiden av stenen er hogget inn et kunstnerisk motiv av stiliserte graner som skal gi et perspektiv inn i de norske skoger og inn i norsk skogbrukshistorie. Motivet er tegnet av Elverums-kunstneren Kjell Hoff Jørgensen og
er hogget inn som et relieff hvor baksidens mørke gabbro tegner seg mot lys
gneis. På baksiden står også skogforvalter Arnt Opsals dikt:
Gjemt i det forhenværende skogbruk
ligger nøkkelen til det nåværende.
Det må fra sin rot besjeles igjen
om ikke dets saga skal blekne hen.
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Alt stenhoggerarbeid er utført av stenhoggeren Oddvin Hagen, Hernes, mens
stenhellene rundt stenen er lagt av Erling Opsahl. Minnestenen er reist av Skogdirektoratet og Direktoratet for Statens Skoger og bekostet med kr. 4 000,- på
hver, tilsammen kr. 8 000,-.
Avdukingen fant sted under representantskapsmøtet 20/6 1969. Skogforvalter
Arnt Opsal holdt en tale om Generalforstamtet og dets menn, skogdirektør Hans
Kr. Seip foretok avdukingen og overleverte stenen til museet. Museets styreformann, diplomingeniør Hans Th. Kiær takket på vegne av museet.
Komiteen som har stått for utformingen og reisingen av Generalforstamtstenen
har bestått av skogforvalter Arnt Opsal, skogforvalter Torgeir Fryjordet og
konservator Tore Fossum.
Før minnestenen kunne reises måtte det tømrede smådyrfjøset som museet har
brukt som vedskåle flyttes. Dette er nå plassert i vinkel med låven ved dens
søndre gavlvegg.
Alle vannstandshøyder er blitt hogget inn på flomsteinen. Vassdragsvesenets
hydrologiske avdeling har bistått med å gi nødvendige data om flomhøyder m.m.
Etter overenskomst med A/S And. H . Kiær & Co. Ltd og Akiteselskapet Borregaard er Kiærs arkiver overført til museet. Dette er arkivalier fra 1830 til 1930.
Arkivet for tiden etter 1930 beror fortsatt i administrasjonsbygget på Torp Brug
ved Fredrikstad. Det er overført 55 store kartonger med arkivprotokoller og 67
store arkivkassser med annet arkivmateriell. Materialet vil bli gjennomgått og
registrert når det får sin plass i det nye museumsbygget, og vi vil gi arkivet en
nærmere beskrivelse i en senere årsberetning.
Museet har videre oppført en arbeidskoie for håndverkerne og gitt den en midlertidig plass nordenfor skogbestandet ved Glomma.
Av gjenstander er det i 1969 kommet inn 160 katalognummer, og et betydelig
tradisjonsmateriale har kommet inn ved svar på spørrelister og ved lydbåndopptak. Fotografisamlingen har også hatt en stor økning, dels ved konservatorens egne
opptak og dels ved gaver og kjøp.
Museet uttrykker sin hjertelige takk overfor alle givere og viser til egen gavefortegnelse bak i beretningen.
Bibliotek.
Gjennom gaver, innkjøp og bytteforbindelser har biblioteket i 1969 hatt en tilvekst på 998 nummer. Av større bokgaver skal særlig nevnes at forstmester Nils
A. Guthormsen, Oslo, har skjenket museet over 700 bøker og skrifter. Det er
vesentlig faglitteratur fra skogbruket.
Biblioteket blir stadig benyttet av skoleungdom og andre som skal skrive særoppgaver innenfor områdene skogbruk, jakt og fiske.
Film.
Filmen om hankekjøring hadde premiere i Vestre Gausdal 15. april 1969 på
en skogkveld som ble arrangert av Gausdal Skogråd og Skogeierlag. «Skuespillerne» var til stede og ble presentert for publikum. Filmen viser hankkjøring av
tømmer for hånd, veddraing på skikjelke og på dragstutting og hankkjøring av
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tømmer med hest slik det foregikk i Vestre Gausdal i 1967. Filmen ble godt
mottatt.
Arbeidet med filmen om rypefangst i Lesja ble fortsatt i 1969.
I samarbeid med Glomma Fellesfløtningsforening, Det norske Skogselskap,
Fjernsynet og konsulent Birger Halvorsen ved Det norske Skogforsøksvesen har
Norsk Skogbruksmuseum satt igang opptak til en fløtningsfilm. Opptakene skal
gå over to år. Til finansiering av filmen er ydet tilskudd fra Glomma Fellesfløtningsforening med kr. 7 000,- og dessuten har diverse skogråd i Hedmark fylke
ydet til sammen kr. 13 500,-. Filmfotograf er Kjell Søgård, Elverum, og konservatoren står for den faglige ledelse.
Besøk og arrangementer.
Besøkstallet har vært en del høyere i 1969 enn året før. Av grupper er det
særlig skogråd og skogeierlag som har dominert, men en rekke andre institusjoner samt skoleklasser og reiseselskap har også besøkt museet.
Jaktens og Fiskets Dag ble avviklet søndag den 24. august 1969 i samarbeid
med Norsk Elghundklubb. Elghundklubben feiret sitt 70 årsjubileum, og hadde i
den anledning invitert Sonja Henie og Niels Onstad til å være tilstede under
arrangementet. Sonja Henie har vist stor interesse for den norske elghund og har
opprettet en egen pokal for beste elghund under jaktchampionatutstilling. Premiene ble overrakt av Sonja Henie.
Under besøket ga Norsk Skogbruksmuseum en lunsj på stabburet for de tilreisende gjester samt en del innbudte.
Den 30. og 31. august hadde Elverums-speiderne et større arrangement på
museet med leirslagning, ferdighetsprøver og en rekke andre aktiviteter. På sletta
på Prestøya var det begge kvelder leirbål, underholdning, lysbilder m.m. Arrangementet hadde et stort besøk av pårørende og andre.
Konservatoren la opp en studietur for folkeminnestudenter ved Universitetet i
Oslo i dagene 24 .og 25. oktober for et ·s tudium av lågåsildfisket i Gudbrandsdalslågen. Studentene var under ledelse av dr. philos. Olav Bø og fikk se og selv
delta ved fisket med grunnhåv, stangerhåv og drivgarn.
Konservatoren har i 1969 forelest skogbrukshistorie for skogbruksstudentene
ved Norges Landbrukshøgskole. Han har også holdt foredrag, lysbildekåserier og
vist film i flere organisasjoner.
Museet har også i 1969 vært omtalt i fagtidsskrifter og en rekke aviser over
hele landet ved reportasjer, intervjuer og billedstoff. Det har også vært glimt fra
museet i fjernsyn og radio.
Reiser og studier.
Det er også i 1969 foretatt en rekke reiser for å samle gjenstander og tradisjoner. Reisene har foregått i Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og
Sør-Trøndelag. Konservatoren har i studieøyemed også besøkt flere danske
museer, bl. a. skal nevnes Fiskerimuseet i Esbjerg med akvariet og Naturhistorisk
Museum i Århus.
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Museumsby gget.

Byggearbeidene ble sendt ut til anbud 1. mars 1969 til seks entreprenørfirmaer.
Fem av de seks inviterte sendte inn anbud, og anbudsåpningen fant sted 9. april
på museets kontor.
I møte i Byggekomiteen den 17. april ble byggmester Martin M. Bakken innstilt som utførende entreprenør, og i styremøte den 28. april sluttet Styret seg til
Byggekomiteens innstilling i henhold til den fullmakt som Representantskapet
hadde gitt Styret i sitt møte den 13. juni 1968 . I samme styremøte ble Byggekomiteen gitt fullmakt til å slutte kontrakter med hovedentreprenør og underentreprenører.
Etter kontrollregning og etter at visse tilleggsarbeider var kommet med ble
det skrevet kontrakter med følgend e firmaer:
Entreprenør Martin M. Bakken, Elverum . . . ... .... .. .. . . .. . .
Elektriker 0. Svensgaard, Elverum .. . ..... . . .. ... ... ... .. .
Rørlegger Sigmund Nordbrenden, Elverum . ... ... . .. . .. .. . . .
Ventilasjonsfirma Egil Pettersen, Oslo ..... . . ... . ... .... .. . .
Honorarer . . . .. . . .. . ... . ............. . .. . .. . . . . . ... . . . . .

kr. 2 467 944,00
»
305 340,00
110 200,00
»
101 102,00
»
500 000,00

.

kr. 3 484 586,00

Til denne hovedsum vil komm e en del mindre beløp som fø rst og frem st skyldes en nødvendig og mer detaljert utforming av enkelte spesialrom. Dette er
detaljer som ikke var klare ved anbudsutsendelsen. I byggetiden er for etatt bare
enkelte små forandringer. Etter kontrakten med hovedentrepre nøren skal bygget
sdl ferdig 25. mars 1970. Bygnin gsteknisk konsulent, ing. Stærk, har imidlertid påpekt at det ikke vil være forsvarlig å legge tepper før all mur er tilstrekkeli g uttørret. Det er derfor besluttet at teppeleggingen skal falle utenfor kontrakttiden,
og at tepper skal legges så snart målinger viser en tilstrekkelig tørrhetsgrad.
Byggearbeidet ble satt igang den 5. mai 1969 og gjennom hele året har arbeidet gått frem i overensstemmelse med den tempoplan som entreprenøren· har
satt opp.
Når det gjelder byggekostnadene vil selv bygget komme på ca. 3,5 millioner
kroner. Til dette kommer utstillinger, innredninger og alle utendørsanlegg, parkeringsplass og grøntanlegg som er regnet til ca. 1 million kroner slik at hele anlegget vil komme på 4,5 millioner kroner.
Byggefondet var pr. 1/1 1969 .... . . . . .......... ... .. . . .... .
Tilkommet i året . . ... . . . .... ... . . ... . .. .. ...... .. .. . ... .

kr. 1 713 385,47
»
1 687 759,64
kr. 3 401145,11
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Tilskudd for året 1969 fordeler seg slik :
Norsk Kulturfond . . .... .. . . . . .... .... .. .. ..... .. .. .. . . .
Rentemidler av skogavgiften ... ..... . . . .. . .... . .. ...... . . .
Norges Skogeierforbund .. . ...... . .... . .. . . . ... . . ...... .
Skogtiltaksfondet . . .. . . .. . .. .. . . .. . ... ... . .... .. ..... . .. •
Refusjon til Sivilforsvarets rom . . . . .. . . . . ... . .. .... .. . .. .
Renter
. ........ . . . .. . . . .. .. .. . . ....... . . .. . ... . . . . . .. .

kr. 1000000,00
»
294 425 ,00
»
125 000,00
»
125 000,00
»
40 800,00
»
102 534,64
kr. 1 687 759,64

For den videre finansiering har museet fått tilsagn om kr. 250 000,00 fra Skogeierforbundet og Skogtiltaksfondet. Styrets formann har hatt konferanser med
Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske,
orsk Kulturfond ,
orges
Treforedlingsråd og Norges Trelastforbund med tanke på tilskudd til den gjenstående finansiering. Samtlige institusjoner er søkt om penger, men ingen av søknadene er ferdigbehandlet i 1969. Byggekomiteen ser imidlertid optimistisk på
situasjonen og mener det er godt håp om at de nødvendige midler vil kunn e
skaffes tilveie.
N år det gjelder utformin g av inngangsparti , parkeringsplass og grøntanlegg
har Institutt for Hagekunst ved N orges Landbrukshøgskole vist stor imøtekommenhet ved å påta seg planleggingen, som er overlatt førsteamanuensi s
Magne Bruun .
Elv efo rby gning og f lø tnin gsanlegg.

Forb ygningsavdelingen ved Norges Vassdsrags- og Elektrisistetsvese n satte
senhøstes igang forb ygningsarbeidene på Prestø ya. Det ble bygget stenfyllingsbro over Klokkerfossen slik at transport med lastebiler og adkomst for maskiner
har vært lettvint og sikker. All massefylling fra brua opp til Fløtarodden i en
høyde som tilsvarer 1934-flommens vannstandshøyde var ferdi g før jul. Sten fyllingen på utsiden mot Prestfossen vil bli utført på nyå ret 1970. Museet har
fått Vasssdragsvesenet til å påta seg å kjøre et matjordlag øverst på forb ygnin gen
med tanke på tilsåing. Matjord skal tas fra museets byggetomt. Vassdragsvesenet
har vist scor imøtekommenhet ved å tilpasse seg museets behov og planer.
For fløtningsanlegget på innsiden av forb ygningen har museet satt igan g utgraving av fløtnin gsløpet for i størst mulig grad å kunne ben ytte seg av anleggsbrua som skal fjernes våren 1970. P å grunn av sterk kulde, tele og mye fjell som
må sprenges er det bare en del av gravingsa rbeidet som er utført. Resten må
utføres etter at telen går bort.
Fløtningsinspektør Rognald Øvrebø som var konsulent for fløtningsanlegget
har skiftet stilling og er fl yttet fra distriktet. Glomma Fellesfløtningsforening har
imidlertid stilt fløtningsinspektør Harald Solberg, Rena, til disposisjon for fløtningsanlegget. Solberg har sammen med konservatoren planlagt utformingen av
kanalen og hvor dammer og skådammer skal plassseres. Det er lagt 15 kulvertrør
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av dimensjon 1 m i diameter gjennom forbygningen ved inntaket for kanalen ved
Fløtarodden. Det skal konstrueres en åpn ings- og lukningsanordning ved vanninntaket. Vi håper å kunne fullføre gravningsarbeidet i 1970 samt å fl ytte en av
dammene til anlegget.

I

Økonomien .

Driftsregnskapet for 1969 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 14 908,33.
De tre foreg ående år har driftsregnskapet vist underskudd, og museet har derfor
svært små ressurser når det gjelder driften. Regnskapet for 1969 er også svakt når
det sees på bakgrunn av at en del av driftsinntektene er bundet til spesielle formål og dermed ikke vedrører den ordinære drift. Dette gjelder kr. 25 000,00 til
Gamle Sanne, kr. 20 500,00 til fløtningsfilm og kr. 8 000,00 til Generalforstamtstenen .
Av gledelige ting som har skjedd i 1969 når det gjelder økonomien er at
Skogeierforbundet har økt sitt tilskudd fra kr. 65 000,00 til kr. 100 000,00 pr. år,
Hedmark fylke har økt si tt tilskudd fra kr. 5 000,00 til kr. 10 000,00, og Direktoratet for Statens Skoger har økt si tt årlige tilskudd fra kr. 3 000,00 til kr. 10 000,00.
Dessve rre har ikke D irektoratet for J akt, Vilcstell og Ferskvannsfiske funnet å
kunne øke sitt tilskudd til museet. Museet har søkt om kr. 30 000,00, men har fått
inn vi lget kr. 10 000,00 som tidligere.
Museet har søkt alle fylker sø r for Nordland om et årlig tilskudd på
kr. 5 000,00. Tanken bak dette har vært å forsøke å skaffe midler til å dekke de
økede driftsutgifter på kr. 80 000,00 pr. år som driften av det nye museumsbygget medfører. Søknaden til fylkene har resultere i at følgende fylker har bevilget
penger for 1970 : Oppl and fylke kr. 5 000,00, Nord-Trøndelag fylke kr. 1 000,00
og Vest-Agder kr. 1 000,00.
Nedenfor følger en oppstilling over tilskudd som er ytet til museets drift i 1969 :
Offentlige tilskudd:
Statsbidrag ...... . . . ..................... . .
Tilskudd fra Hedmark Fylke . ... . . ......... .
Direktoratet for Statens Skoger .......... . .
Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske

kr. 15 000,00
»
10 000,00
»
10 000,00
»
10 000,00

Kommuner:
Vikna kommune, Aremark kommune, Marker kommune, Nore
og Uvdal kommune, Haledalen kommune, Våler kommune, Østfold, Froland kommune, Siljan kom mune, Tydal kommune, Melhus kommune, Stange kommune, Nome kommune, Kongsvinger
kommune, Sør-Odal kommune, Tune kommune, Åmot kommune,
Flesberg kommune, Folldal kommune, Rendalen kommune,
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kr. 45 000,00

Engerdal kommune, Oslo kommune, Skog- og Fløcningsvesenet,
Våler kommune, Hedmark, Trysil kommune, Lierne kommune,
Fron kommune, Namsos kommune, Nedre Eiker kommune,
Nord-Odal kommune (kom.skogene), Bø kommune, Løten kommune, Frogn kommune, Røyken kommune, Drammen kommune,
Østre Toten kommune, Hamar kommune, Våle kommune,
Flesberg kommune, Nannestad kommune, Sørum kommune, Rendalen kommune, Tydal kommune, Andebu kommune, Tjølling
kommune, Elverum kommune, Lardal kommune, Eidsberg kommune

kr. 13 204,50

Sparebanker:
Sigdal Sparebank, Grue Sparebank, Rakkestad Sparebank, Nedenes Sparebank, Østerdalen Sparebank, Heddal Sparebank, Elverum Sparebank, Hof Sparebank, Arneberg, Løiten Sparebank,
Selbu Sparebank, Gjerstad Sparebank, Asker Sparebank ..... .

P r i v a t e t i 1 s ku d d :
Det norske gjens. Skogbrandforsikringsselskap
Asbjørn Risberg, Hamar .. .... ...... . . .. ... .
Glomma Fellesfløtningsforening .... .. .. . . ... .
Nedre Glommen Skogeierforening ........ . .
Glommen Skogeierforening .. ........ . .... .
Skogbruksforeningen av 1950 .......... .. ... .
Hernes, Nordskogbygda og Strandbygda
Grunneierforening ......................... .
Norsk Almenningsforbund
............. . . .
Norges Skogeierforbund . .. . ............... .
Skogbrukets Arbeidsgiverforening .. . .... .. .. .
Telemark Tømmersalgslag ................. .
Lågen Tømmermåling .. .. .......... .... ... .
Norges Jeger og Fiskerforbund ........... .
Haldenvassdragets Tømmermåling .... . . .. . .
Sande Tresliperi A/S og Sande Paper Mill A/S
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund ..... . . .

kr.
»

,.
,.

,.
,.

kr.

3 820,00

2 500,00
100,00
500,00
300,00
1 500,00
25 000,00

100,00
2 000,00
,. 100 000,00
,.
1 000,00
,.
500,00
,.
500,00
,.
500,00
»
1 000,00
,.
5 000,00
»
3 000,00
»

»

,.

143 500,00

Spesielle formål :
Tilskudd til uthus, Gamle-Sanne :
Norsk Kulcurfond ....................... .
Tilskudd Generalforstamtets minnesten:
Skogdirektoratet ......................... .
Direktoratet for Statens Skoger ...... . . ... .

kr. 25 000,00
"
"

4 000,00
4 000,00
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Tilskudd fløtningsfilm:
Grue Skogråd ............. . ... .. ..... .. . .
Kongsvinger Skogråd .. .. . . . . ............. .
Rendalen Skogråd ....... . . .......... . ... .
Åsnes Skogråd ... . . . .. . ........... . ...... .
Glomma Fellesfløtningsforening ........... .
Våler Skogråd, Solør .... . ................ .
Trysil Skogråd ................. . ... .' .. . .. .
Stange Skogråd ........................... .
Elverum Skogråd . ..... .. . . . ... ...... ... .. .
Tilskudd båtnaust fra Jølster:
Jølster kommune . .. . .. .... . ... . . ......... .

.

»

1 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
7 000,00
1 500,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00

»

1 000,00

»

»
»
»
»
»
»

Fra Sverre Nergård, Åmot: Munnladningshagle, munnladningsrifle, 2 krutthorn,
3 kruttmål av ben, det ene håndlaget, 2 kuletenger, en lærpose til oppbevaring
av munnladningsutstyr.
Fra Peter T :· Ødegaarden, Elvertim: Flåkniv med seljerot skaft og nysølv holker,
laget av Ødegaarden.
_
Fra Snåsa Skogforvaltning, Steinkjer: Ei målebo ~dsapparat.

kr. 54 500,00
kr. 260 024,50

Museet er meget takknemlig for alle tilskudd som er ytet, og uttrykker sin
hjerteligste takk for den store interesse som er vist for museets landsviktige sak.

Innkomne gaver i tidsrommet l i 1 1969 til 31/12 1969.
Fra 0. K. Opsahl, Gulsvik: Beksel med tilhørende remmer, bjønn for geitrustning, lenke til geitrustning (gjølelenke), 2 stykker, lekk til å skjøte sammen
lenker med.
Fra Arne Nybroen, Tylldalen: Framlekkje for tømmerrustning laget i Tylldalen.
Fra Peder Østmoe, Elverum : 5 plankestykker av furu, med borehull hvor det er
puttet inn sten. Gjort for å skade streikebryterne i 1927 og 1928 under Julussakonflikten. Bøløks fra Uppland i Sverige.
Fra Leif Torp, Kongsvinger: Langrevkasse med snorer og fiskekroker.
Fra Lars Ihrstad, Løten: Stor nøle fra Soknedal i Sør-Trøndelag.
Fra Johan Sjølie, Ulvsjøen, Trysil: 2 spellflåtåtau.
Fra Per Volungbakken, Vallset: Krokhus og snørevinne kombinert, fiskesnøre av
hestetagl, dregg med snøre.
Fra Kristen Sandvold, Vang H.: Navar fra gården Bakkerud på Helgøya. KolvHis brukt på Narmo øvre's seter.
Fra Nils A. Guthormsen, Oslo: En Arvidjourklave, Vigerusts Universalklave, avrekningsklave, 2 rundlastklaver, en oterfjøl med snøre og flue1, en fluebok 1
skinn med 31 fiskefluer.
Fra Hartvik Nilsen, Kjækan i Troms: Otersaks, kuletang av messing.
Fra Leif Fossum, Nes på Hedmark: Reiv med kroker, brukt under ørretfiske
Mjøsa, fiskesprøtt, garnkasse, fiskegarn for lagsild.
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Fra Jostein Aasen, Sørskogbygda: Slinn (sliul), Låkeklyft (halmrister), mellsHd,
brukt til å rense kornet etter tresking,_.kasteskøvl for .kornsortering, nøle til ll.
sette under kornrensemaskin, gammel stol, brannjernl.. gorojern for vedkomfyr. Det meste hjemmegjorte, · vakkert utførte ting' laget av giverens far,
Jakob Aasen.
Fra Helge T. Aasen, Eidfjord i Hardanger: Auregarn, aurenot fra Eidfjord.
Fra Ein~r Hartz, Rena: Reveskjelett med kvinandskjelett •i kjeften, funnet
trestamme i Femundsmarka.

hul

Fra Hjørdis Furuheim, Elverum : Ullkurver laget av furuspon, 2 ~tykker.
Fra Hans Golden, Tune "i Østfold:' Et hjørneskap, 3 tab11retter, et klaffebord
(stort, grønnmalt) , et klaffebord satt sammen- med treplugger.
Fra Borghild Melby, Belrgedalcn, Tune i Østfold: Bakstetre, spekefjøl, flatbrødtrinse, bakstekost, bakstestikke, tresleiv, saltkar, 3 fjøsløkter, hespetre, jerngryte, kinne, lærstø v ler, reve, sp~de, bågåsag, gi-i'~dsag, oppgangssagblad for
håndsaging.
·
Fra Marius Sandengen, Tune i Øsdold: Treklubbe, brukt til å dri'Ve tjæredrev
meflom bord gangene på trelastprammene.
Fra Herman Johan sen, Rolvsø y, Østfold: 2 brødnøler for flacbrøddeig, et gammelt skap med treplugger, kommode, kl affebord, mjølbøle, kubbm ål, seng med
skuff, piedestall, stativ for garnvinner, 5 garnvinner, vevstol med tilbehør.
Fra Anton Solgå rd, Tune i Østfold: Mangletre, tallerkenrekke, 9 tallerkner,
hjørneskap, kuklave av jern.
Fr'<!- Marie Såndengen, Tune i Østfold: Vevstol med tilbehør.
Fra Ole Jakob Bjørneby, Våler i Solør: Le_nsekjettiQ.g, lensefeste av v1u.
Fr;,. Bjarne Gløtberget, EngerdaJ; Rypesnarer -11,v .hestetagl. •
Fra Ole J. Tønne, Sparbu, Nord-Trøndelag: Rtrostutting.
Fra Thor Brendalsmo, Gjerstad, Aust-Agder: Stokkebåt funnet i Steinsvann
Aust-Agder.
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

Jørgen Enger, Sør-Odal: Stokkebå t funnet i Høljeren, Sør-Odal.
Tverrena Fellesfløtningsforening: Spellflåtå fra Ulvsjøen i Trysil.
Alf Bjølset, Vallset: Stokksag med sagkamerat.
Andreas Holø, Våler i Solør: To gamle garnsøkker fra Tessevann i Lom.
Henry Larsen, Hamar: 8 fiskesluker, 2 modeller av sluker, 2 agndregger,
alt sammen laget av giverens far, Karl Larsen, og brukt av både han og giveren
under fiske i Mjøsa.
Fra Einar Johansen , Hamar: Skjesluk og agnsluk laget av ham selv.
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Fra Ole Birkely, Brumunddal : 2 dreggsneller av bjørk, hjemmelaget.
Fra Chr. L. Holm, Rosendal : En hasselkjepp og en grankjepp brukt som spaserstokker.
Fra Glomma Fellesfløtningsforening, 7. distrikt: 2 fløterseler brukt
NordGudbrandsdal.
Fra A/S And. H. Kiær & Co. Ltd: Et skrivebord og en sjekkprotector.

Givere av bøker, dokumenter og fotografier .
Sør-Aurdal Skogeierlag, Arkeologiske Museers Registreringstjeneste, Kjell H.
Jørgensen, Johan Haarseth, Arnt 0 . Bækken, Trysilvassdragets Skogeierforening,
Eiker Historielag, Borch-Johnsen, Hedmark Skogselskap, Jon Skaugset, Viltbiologisk Station, Per Hvamstad, 0 . K. Opsahl, Direktoratet for Jakt, Viltstell og
Ferskvannsfiske, 0 . Bleken Rud , Svenska Naturvårdforeningen, Nils Guthormsen,
Mathiesen - Eidsvold Værk, Kristoffer Thoner, Wilhelm Evers, Jon Leirfall, A/S
Landbruksforlaget, Direktoratet for Statens Skoger, Jan Økland, Halvor Paus,
Petter Gundersen, Oddvar Lund, 0 . M. Gobakken, Arild Berg, Einar Hartz,
Borghild Melby, Hedmark Skogselskap.

Medlemmer pr. 31/ 12 1969.
Arlig betalende medlemmer personer ... . . .... . .... . . .... . ... . .. .
Livsvarige medlemmer personer ... . .. ... . .. .... . . .. . ... ... .. ... . .
Arlig betalende bedrifter og institusjoner ....... . .......... . .. . ... .
Livsvarige medlemmer bedrifter og institusjoner . ... .. . .. ..... ... .

462 stk.
212 »
81 »
270 »
1 025 stk.

Styret vil gi. uttrykk for sin glede og takknemlighet for den velvilje og forståelse de har møtt på alle hold, offentlige som private.
Styret vil også takke funksjonærer og medarbeidere ved Norsk Skogbruksmuseum for interesse og helhjertet innsats.
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REGNSKAP 1/ 1-31 / 12 1969
V innings- og tapskonto :

I

Debet

Tilskudd, offentlige . . .. ...... .. . . . . .. .. . .
Tilskudd, private .. .... . .. . . . .. . ..... . . . .
Tilskudd, spesielle formål ............ . .. .
Medlemmer, livsvarige . ..... . . .. ...... . .
Medlemmer, årlig betalende ...... .. ..... .
Leieinntekter ......... . ... . .. . ... . . . .... .
Renter ...... . . . .. .. ....... ...... ..... . . .
Salg av publikasjoner ... . . ... . ... . .. . ... .
Billettinntekter .. . . ... ..... . .. . . . . . . .. . . .
Diverse ... .. . . . . . . . ... .. . . . . .... .. . ... .
Administrasjon :
Lønninger . ... . . . . . . . . . . kr.
Kontorhold ..... .. .. . . . ,.
Reise og diett ... . .. .. ... . •
Representasjon .... . . . .. .
Møteutgifter ........... .
Aviser og tidsskrifter . .. .
Pensjonsutgifter ... ... .. . .
Sosiale utgifter ....... . . . »
Diverse . . ... .... . .. ... . •
Driftsutgifter:
Lønninger .. .... .. ..... .
Materialer, redskap, rekv.
Frakt og transport .. . . . . . .
Forsikringer . .. .. . . . . . . .
Eiendomsskatt og avgifter
Elektr. kraft og brensel . .
Pensjonsutgifter ..... . . . ..
Sosiale utgifter . . . . . . . . . .
Diverse . ..... . . . . .. .. ..
S a m l i n ge n e :
Bygninger og anlegg
Bibliotek . . .... . . .. . ... ..
Film- og lydbåndarkiv . . . .
Innbo og løsøre ........

kr.

.

»

»
»

.
»
»
»

kr.
»

»

,.

Spesielle utgifter :
Annonser og reklame ... . kr.
Publikasjoner
... ... . . . . »
........... . »
Utstillinger
Vitenskapelige undersøkelser »

78 578,19
6 934,30
7 139,15
316,26
3 715,01
486,51
2 719,60
8 070,80
660,00

27 363,98
2 969,86
678,08
563,00
2 748,14
1 760,40
5 633,00
5 682,49
163,15

46 752,08
2 964,64
13 868 ,36
7 189,95

4 772,55
16 598,70
1 461 ,80
11 596,55

Transport
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Kredit
kr.
58 204,50
»
144 320,00
»
54 500,00
»
2 400,00
»
11 450,00
»
600,00
»
1 650,68
»
1 425,25
»
7 052,00
»
7 212,45

Avskrivninger :
Kontorinventar ... . ..... .
Bro over Prestfossen
Bro over Klokkerfossen ..

Transport
kr.
»
»

kr.

3 800,00
3 120,00
3 200,00

Overført til Livsv. medlemmers Fond .. . . . .

»

Balanse: kr. 14 908,33
Til Driftsfondet ... .. . .... . . . .. . . . .. . . . .

»

14 908 ,33
288 814,88

»

1 687 759,64

kr. 1 687 759,64
108619,82

Status.

.
..

Kassa . .. . .. .. .. . . . . . ...... . .... ... .. .. .
Elverum Sparebank, konto nr. 312 (folio) . .
Elverum Sparebank, konto nr. 120.004
Kreditkassen, konto nr. 30.21098 .. . .... . ..
Postgiro ..... . .... .. .. ...... . . . . .. . .. . . .
20 345,00
Kontorinventar 1/ 1 1969 . . kr.
6 000,00
+ Tilkommet . ... . . .. »
»

47 562,10

+ Avskrevet

. . .. . . ..

kr.

,.

kr.
»

26 345,00
3 800,00

(Brannforsikret for kr. 40 000,00)
145 940,00
Bro over Prestfossen 1.1.-69 kr.
3 120,00
+ Avskrevet . . . . . . . . •
»

»

kr.

(Ikke brannforsikret. Ansvar dekket.)
Bro over Klokkerfos. 1.1.-69 kr. 147 300,00
+ Avskrevet . . . . . . . . •
3 200,00

70 775,03

261 386,55

kr.

288 814,88

Debet
1 924,24
5 044,71
53 379,46
5 544,74
4 325,19

»

22 545,00

»

142 820,00

kr:"· 288 814,88

kr. 1 647 059,64
40 700,00
kr.. 1 687 759,64

Kredit
),

144 100,00

(Trekonstruksjon brannforsikret for
kr. 70 000,00. Ansvar dekket.) Prestøya, gnr. 31 brnr. 15 . . .... . ........ .
(Trær under 15 cm brannforsikret for
kr. 5 000,00. Tømmerskogen kr. 25 000,00.)

34 429,60

Kredit
288 814,88

10 120,00
2 400,00

kr. 1 544 425 ,00
»
102 634,64

Elverum Kommune for redeplass . . ..... .. .
Overført til Byggefondet . . . .. . . . . .. ... . .

kr.

kr.

~;J "7 -l

kr.
Museumsbygget:
Tilskudd, byggefondet . .. .
Renter ..... . . ........ .

Debet
261 386,55

· 50 000,00

--------------',;:.......-c..~

Transport

kr.

429 683,34
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Transport
Samlingene, husvær og gfens tander ....... .
Klokkergården, gnr. 31 brnr. 1 ....... . .. . .
(Brannforsikret for kr. 155 000,00)
Arbeidsgiveravgift .... . .......... .... . . .
Skattetrekk ..... . ..... . ........... . ... .
Livsv. medl. Fond 1.1-69 . . kr. 165 700,00
Overf. fra Vinning og tap •
2 400,00
Driftsfondet 1. 1.-69 ...... kr.
Overf. fra Vinning og tap •
Overf. fra Kapitalkonto
Kapitalkonto 1.1.-69 ....
Overf. til Driftsfondet ..

.

40 173,26
14 908,33
15 136,75

kr.

228 403,75
15 136,75

,.

kr.

kr.
"

kr.
Museumsb ygge t:
Elverum Sparebank, konto nr. 120.753 . .. .
Kreditkassen, konto nr. 63.03639 .. .... ... .
Museumsbygning 1.1.-69 . . kr. 229 488,66
+ Tilkommet . . . . . . . . ,. 1 825 747,97
Kreditorer . . ..... .. ... ......... .. ... . .. .
Byggefondet 1.1.-69 . . . . . . kr. 1 713 385,47
Overf. fra Vinning og tap • 1 687 759,64
Overf. til Kapitalkonto

kr. 3 401 145,11
• 1 825 747,97

Kapitalkonto 1.1.-69 ....
Overf. fra Byggefondet

kr. 229 488 ,66
• 1 825 747,97

Kredit

Debet
429 683,34
1,00
31 000,00

460 684,34

2 540,00
6 559,00

•

168 100,00

,.

70218 ,34

.

213 267,00

kr.

460 684,34

kr.

11 817,65

kr. 1136 631,89
•
450 582,90
•

2 055 236,63

kr. 3 642 451,42

"

I 575 397,14

"

2 055 236,63

kr. 3 642 451 ,42

EI ve ru m, den 1. januar 1970.
I styret for
NORSK SKOGBRUKSMUSEUM, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE
Hans Th . Kiær (s) Klaus Kjelsrud (s) Kaare Sparby (s) Finn Krog (s)
Mads K . Strand (s) Knut Ødegaard (s) Leif Ly kke (s) Olaf Knudson (s)
Hans Gunther Magelssen (s) Andreas Hagen (s)
Oskar Tolvstad
Revisor

H&kon Rønning
Kasserer

