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ÅRSBEfil:TNING 1959/60
for
Norsk Skogbruksmuseum, Skogbruk, Jakt og Fiske .
Beretningen omfatter tidsroili.le t 1 . 10 . 1959 - 30.9.1960.
Representanter for fel gende organisasjoner og institusjoner
museets Representants kap:
Flotningsforeningene ,
Tommercålingsforeningene,
Skurlastmålingsforeningene ,
Direktoratet for statens skoge r,
Sko gdire ktoratet,
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap,
Det norske skogforsoksvesen,
Det norske Skogselskap,
Inspektoratet for f e rskvannsfisket,
Norges Skogteknikerforbund,
Norges Skogeierforbund ,
Norges Treforedlingsråd,
Norges Trelastforbund,
Norsk Al• enningsforbund,
Norsk Forstmannsforening,
Norges Jeger- og Fislærforbund - sar;u.ie nslutning av Arbeidernes
Jeger- og Fiskerforbund og Norges J eger- og Fiskerforbund ,
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund,
Skogbrukets Arbeidsgiverforening,
Skogbrukets og Skogindustriene s Forskningsforening,
Skogbruksforeningen av 1950,
Viltstyret.
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Innvalgte medlemmer (1960 og 1961):

Fylkesmann Al!' Frydenberg,

Organisasjonssekretær Arnt Stenklev.

Styremedlem:

Personlig varamann:

Flotningssjef Olav Flotten (1960)
Stortingsmann Chr. L. Holm (1962)
Diplomingenior Hans Th. Kiær (1961)
Forretningsforer Klaus Kjelsrud
( 1962)
Målersjef Erik Krogsrud (1961)
Disponent Leif Lykke (1960)
Skogbruker Magne Midttun (1960)
Disponent Oskar Moripen (1961)
Skogeier, arkitekt Per Mork (1962)
Disponent Sigmund Stafnex)

Flotningsdirektor Kaare Sparby (1%0)
Direktor Per Krog (1962)
Skogeier Ole Anker Rasch (1961)
Generalsekretær Knut Rom ( 1962)
Disponent Erik Aaby (1961)
Fylkesskogsjef Karl Morkved (1960)
Skogforvalter Torgeir Fryjordet
( 1960)
Direktor Ivar Aavatsmark ( 1961)
Skogeier, o.r.sakforer Mads K.
Strand (1962)
x)
Kol:llllunesekretær Harald Reinertsen

Styrets formann:

Skogbruker Magne Midttun

Styrets varaformann:

Forretningsforer Klaus Kjelsrud

Sakretær for Styret og
Bepresentantskapet:

Direktor Wilhelm Matheson

x) Valgt av Glorrd~ls musee t.
Tallene i parentes angir de t år ve dkommende er på valg.
Arbeidsutval get:
Diplomingenior Hans Th. Kiær,
Forretni ngsforer IQ.aus Kj e lsrud,
Skogbruke r Magne Midt tun,
Skogeie r, arldtelct Pe r Mork.
Kontrollkom. t~:
Skogeie r Tor Sfilitt-Amundsen,
Skogeier Asbjorn Loken,
Forstkandidat Tollef Mykleby.
Valgkomi t~:
Direktor Per Krag,
Direktor Wilhelm Matheson,
Direktor Ivar Aavatsmark.
Kasse rer:

Revisor:

Henry Veen.

Konservator:

Mag. art. Anne Stine Ingstad.

Haakon Honning.

- 3 virksomhet og finansiering.
Norsk Skogbrukswuseum, Skogbruk, Jekt og Fiske er et ml.l!leum
for hele landet, og har sin beliggenhet på Prestoya og omliggende
terreng i Elverwn. Museets formål er å samle, bevare og stille ut
gjenstander og b7gninger som kan kaste lys over skogbrukets, jaktens
og fislæts historie og å legge til rette materiale så vel for vitenskapelig forslming sora for praktisk undervisning.
Norsk Skogbruksmuseum ble stiftet i 1954, og norsk skogbruk
fikk derved som den siste av vårt lands viktigs te næringer sin egen
kulturinstitusjon, Det er en anerkjent oppfatning at dette landsomfattende museum dekker et lenge feilt savn og at bildet av Norges
kulturhistorie ville bli skjevt uten et slikt museut1.
Den omlegning som har funnet sted innen hele det norslæ
næringsliv de siste 20 år har ildre vært minst når det gjelder vårt
skogbruk, De 6 år som Skogbruksmuseet har vært i virksoIJhet har lært
oss at vi er ute i siste liten. Tradisjoner, redskaper og gjenstander
som for få år siden var l evende og i utstrakt bruk, er i dag ofte
vanske lig å få tak i, og med hver gamme l skogsraann som går i graven,
bllr€t vell av verdifulle opplysninger borte. Vi er derfor i tidsnod.
Skogbruksmuseet står overfor mange og store oppgaver, Foruten å samle inn tradisjonsraeteriale og gjenstander og vise dem frem,
inngår i arbeidsoppgavene studiet av skognæringen, jakt og fiske,
skogsarbeidernes kosthold gjennom tidene, bekledning, verktoy og
jaktvåpen , fangst- og fislæredskap, metoder rJ. , @,
Representantskap
og styre er gått inn for å lose opp gavene i tur og orden, En gjennomforing av dem krever imidlertid dyktige fagfolk og et solid okonomisk
grunnlag .
Museet har hele tiden arbeidet under en anstrengt okonomi,
Mangelen av konservator har også vært folelig inntil mag . art . Anne
Stine Ingstad tiltrådte som museets konservator 20.6.1960.
Styret og representantskapet ser det slik a t alle landets
distrikter hvor skognæringen betyr noe, bor være med i finansieringen
av museets drift og utbygging. Det ble derf or besluttet iverksatt en
omfattende finansierings- og vervingskampanje , og henvendelser :,ar vær·,;
rettet til skogeierforeninger, flotningsforcninger, to :.me r målingsforeninger og andre foreninger og institusjoner, banlær og enkeltpersoner. Det er naturlig at sko Gnæringen selv må ta det storste loft,
men man har funnet det naturlig ogs å årette henvendelser til den
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ta aktiv del i reisningen av dette landnomfattende museum.
Skogbruksmuseet har med glede kunnet konstatere den positive
innStilling som er kol:llilet til uttrykk gjennon en lang rekke bidrag og
likeledes ved at mange firmaer, in!titusjoner og enkeltpersoner har
tegnet seg som liv3varige eller årlig betalende medlef!IOer. I denne
forbindelse bor nevnes at det "l r av uvurderlig betydning at
Finansdepartementet har innvilget skattefrihet for pengebidrag til
Skogbruksmuseet fra skogeiere og bedrifter innen skogindustrien. Fortegnelse over bidrag og gaver er gjengitt annet sted i denne beretning.
Utbyg ging av museumsorarådet på Prestoya og
innsaciling av g_jenstander_ o~t_radis_jonsoateri_ale .
4

Utbyg gingen av wusewasområdet på Prestoya fortsetter etter
planen. Foruten de husvær u1 . m. sou her allerede er reist og som er
nevnt i tidligere årsberetninger , har nuseet sikret seg-e n koje fra
Selbu i Sor-Trondelag og en skogsstall av Osterdalstypen fra Elverum.
Fra Solensjoen har vi fått en reld<:e gjenstander til verdifull supplering av det materiale museet allerede har herfra. Det arbeides
med å sikre museet et kj e ld, og går det iorden, vil Solensjoværet
red utstyr bli komplett .
På Prestoya er det i somr~rens lop reist en kjoyte fra
Drangedal. Drangedal koonune har ytet penger til dette arbeide og
herredsskogme ster Haakon Danevad, Drangedal har vært kontaktmann i
salæn. Videre er satt opp en flere hundr e år gamme l jakt- og fiskebu
med båthus fra Foldalstralctene. Skogbruksmuseet har tidligere ervervet
en r ekke utstyr herfra.
Fra FeL1undtraktene har musee t fått e n stor saoling git t av
Henrik Nordviken. Blant de inte r e ssante gjenstander nevnes et okseåk
brukt i skogsdriften.
Siste soIDL~r ble gjennomfart en stor dugnad på Prestoya
hvor en rekke interesserte og hj e lpsou,;~ sko gbrukere fra Elverum
deltok. I skogen ble utfort tynnings- og rydningshugst under ledelse
av fyllæsskog ne ster Strorasoe og store opprydningsarbeider ble utfort
med liv og lyst. Etterpå var det bål og hyggelcveld, i det hele en
velly~ce t dugnad som frister til gjentagelse . Museet er takknemlig
for denne verdifulle hjelp.
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Ansettelse av konservator.
Inntil konservator Ingstad tiltrådte har det daglige arbeid,)
ved Skogbruksmuseet vært ledet av styrets foraann. Ved siden av at
museets okono• i er blitt noe bedre, er styret og representantskapet
særdeles glad for at det faglige arbeide og ovrige daglige gjoremål
ved uuseet igjen er overtatt av en konservator , til avlastning av de
byrder styrets formann har vært pelagt. Det arbeide som ble påbegynt
av LJuseets forste interesserte og dyktige konservator Skjolsvold blir
nu fortsatt på betryggende måte.
Konservatorstillingen ble hosten 1959 avertert ledig og det
meldte seg 3 sokere. Sokernes kvalifikasjoner ble bedamt av en fagkom.it~ etter de retningslinjer son Gj~lder for besettelsen av slike
stillinger , Medle=er av bedownelseskomit~en har vært dr. Yngvar
Hagen, konservator Andreas Ropeid og forstekonservator Thorleif
Sjovold. Styret besluttet ensteonig å folge bedommelseskomit~ens
innstilling og gå til ansettelse av konservator for et begrenset
tidsrUB. Stillingen vil således bli avertert på nytt innen 1. juli
1961. I stillingen so• aidlertidig konservator ble sor.1 nevnt ansatt
mag. art Anne Stine Ingstad for tidsruaoet i nntil 1. oktober 1~61.
Konservatorens arbeide, reiser m. v~
Foruten ivaretagelse av innsn:tlet uateriale, registrering,
katalogisering og andre daglige gjorcmål ved museet har konservatoren
fore tatt reiser til Sor- og Nord- Trondelag , Solensjotraktene , Foldal,
Gudbrandsdalen, Valdres n . fl . steder. På disse reiser har konservatoren vært i forbindelse rJed auseets L1ange kontaktmenn. Et resultat
av disse r e iser er at museet er tilfart en lang rekke verdifulle
gjenstander og tradisjons;1nteriale, se særsldlt forte gnelse.
Årbok.
Konservatoren har be gynt arbeidet med ny årbok for • useet .
Det e r gitt tilsagn on fl ere inte resscnte artikler . Årboken beregnes
utgitt i lepet av 1961. Det arbe i des også • ed utgivelsen av en • indre
publikasjon (brosjyre) on Skogbru!~;;1useet. Utgivelse av årboker og
publikasjoner vil gjore Skogbruksauseet bedre kjent og er et viktig
ledd i museets arbeide .
Besok.
Skogbru.1<smuseet har i de t forlopne driftsår vært flittig
besolrt av enkeltpersoner og storre se lskaper , elever ved skog- og
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og utenlandslæ skogdelegasjoner.
Moter.
I det forlopne driftsår er holdt l representantskapsmote
(år~oote) i Elverum, 4 styre • oter, hvorav 2 i 3lverum og 2 i Oslo
samt 2 moter i Arbeidsutvalget. Representantskapets ordforer har
deltatt i alle moter . I forbindelse • ed styremoter har styret foretatt befaring av • useumsOLU'ådet og besiktigelse av samlingene m.v.
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Vedtektene .
På Skogbruksmuseets 5. ordinære årsmote (representantskap~oote) i Elver'lltl 27.11.1959 ble ette r et meget inngående forarbeide
vedtatt de nu gje ldende vadtekter . Disse er utarbeidet på grunnlag
av den organisasjonsform som det tidligere har vært truffet beslutning
on å gjennoai'ore og so• har fått anbefaling fra landbruksministeren,
skogdirektoren, statsskogsjefen og flere fyllæsmenn.
Kontingenter .

1C

I henhold til vedte ktenes§ 4 besluttet representantskapet
~fastsettekontingentene slik inntil videre:

.

Personlig medlem, årskontingent kr. 5,- livsvarig kr . 100 1 li
11
11
11
Firraar:1edlem
50,500,Institusjoner og fore ninger samt
landsoru'attende foreninge r og
organisasjoner ned oindre enn
2000 i.ie dle=er betaler en ;.liniraurnskontingent kr. 100 1 - pr. år
Landsoai'attende fo r eninger og organisasjoner
med me r enn 2000 ;;1e dlei1L1er betaler en
li
11
• inioumskontinr,ent
500,- 11
Styret har full.L10.kt til å dispensere fra disse satser.
Nye oe dlemoo r.
I henhold til ved te)ctenes § 5 besluttet r epr e sentantskapet
i @ote 27.11.1959 enste=ig å innv,J lge som raedle nne r av r e presentantskapet for 2 årsperioden 1960/61 fyllæs oann A.lf Frydenberg og
organisasjonsse kretær Arnt Stc nklev .
Instruks for kontrollkowit~en .
Representantskapet har 27 .11.1959 vedtatt felgende instruks
for kontrollkooiteen:
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1. Kontrollkociteen gjer,not1går under henvisning til vedtektenes
§ 7 Representantskapets protokoller og styreprotokolle r.
2. Kontrollkooiteen kontrollerer - selv ellor ved revisor kassebeholdning, banld.nnslruddt verdipapirer og ovrige eiendeler.
Kociteen påser at Museets fonds e r anbragt overensste~ nde med
Rep resentantskapets besteLll!lelser, og at eventuelle objekter er
tilstreklælig forsikret.

3. Kontrollkooiteen gjennomgår det reviderte årsregnskap, revisjonsprotokoll ned innberetning, - og gir innstilling ora regnskapet
til de t ordinære repre sentantsko.ps~ote.

I+. Kontrollkomiteen forer protokoll."
Museets okonomi, bidrag og gaver .
Museet har sokt å lcoooe inn på statsbudsj e ttet, me n det har
dessve rre heller iklæ i år lykkes ~ bli tilgode se tt. Det vil fortsatt
bli arbeidet for å få statsstotte .
Re sultatet av den finansie ringskarapanje sog har vært drevet
i de t forlopne år, fremgår av vedlagte oversikt. Skogbruks~useets
styre og representantskap vil gj e rne her gi uttrykk for sin takknerali ghe t for de pengebidrag og gave r som er gitt og for den intere sse
soa derved e r vist Skogbruksmuseet og dets landsviktige oppgaver.
Det henvise s for ovrig til ve dheftede re gnskap for museet
drifts år e t 1.10 . 1959 - 30.9.1960.

