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Skogshusværene på Prestøya blir en del brukt i forbindelse med aktivitetsdager. I
gapaskjulet sitter fra venstre Jostein K. Nysæther, Arve Vikør og Konrad Eggen .
Nyingen brant lenge og ga trivsel og varme som er en nødvendig forutsetning fo r
et liv i et så primitivt husvær.
(Foto: O .T .L.)

Hans Majestet Kong Olav V,
Norsk Skogbruksmuseums høye beskytter
Æresmedlemmer:
Magne Midttun
Wilhelm Matheson

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
Norges Skogteknikerforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norsk institutt for skogforskning
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Norsk Skogbruksforening
Norske Tømmermålingssjefers Forening
Skogavdelingen i Landbruksdepartementet
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsråd
Treforedlingsindustriens Landsforening
Trelastindustriens sentralforbund
Verdens Naturfond
Representantskapsmøtet ble holdt 15.6. i auditoriet. Organisasjonen
«Jenter i Skogbruket» hadde søkt om å bli medlem av museets representantskap. Etter enstemmig innstilling fra styret vedtok representantskapet å innvotere «Jenter i Skogbruket» som nytt representantskapsmedlem.
To av styrets medlemmer var på valg, Ivar Aavatsmark og Tore
Paulsen-Næss. Aavatsmark ble gjenvalgt som styremedlem. Valgkomiteen fant det riktig at Tømmermålingen ble representert i styret,
og Ole Roen i Drammensvassdragets Tømmermåling ble innvalgt
etter Paulsen-Næss. Halvdan Brevig jr. ble gjenvalgt som varamedlem, mens Einar Wollebæk-Andersen i Nordenfjeldske Tømmermåling ble valgt som nytt varamedlem etter Oddvar Stenerud. Ivar
Aavatsmark og Truls Gram ble gjenvalgt som henholdsvis formann
og varaformann.
Museets tredje byggetrinn var den store saken under representantskapsmøtet. Etter orienteringer og drøftinger besluttet representantskapet at utbygging ved museet skulle skje i tråd med trinn I,
museumsfløyen. Byggeomkostningene skulle søkes redusert, og
videre ba representantskapet om at det skulle legges frem en plan
for kostnadsdekning for økte driftsutgifter som følge av utbyggingen .
En annen viktig sak som ble referert i representantskapet var kjøp
av et tilleggsareal på 20 da mot nord samt arealet på 80 da som i dag
bygsles. Utviklingsfondet for skogbruket har bevilget kr. 250.000.til kjøp av arealet.
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1.2 Styret
Styrets sammensetning:
(Tallene i parantes angir det år vedkommende er på valg)
Styremedlemmer:
Personlige varamedlemmer:
Ivar Aavatsmark (formann) (1992)
Halfdan Brevig jr. (1992)
Truls Gram (varaformann) (1991)
Torleif Omtveit (1991)
Gunnar Lerfaldet (1991)
Knut Torp (1991)
Erich Mathiesen (1990)
Sverre Skurdal (1990)
Ole Roen (1992)
Einar Wollebæk-Andersen
(1992)
Torsten Lund (1990)
Svein Morgenlien (1990)
Helge Vikan (1991)
Erik Munthe-Kaas (1991)
Geir Vagstein (1991)
Per Søilen (1991)
Håkon Sæle
Trond Nystuen (1990)
(ansattes representant) (1990)
Sverre Østhagen
(Hedmark fylkes representant) (1991) Olav Sæter (1991)

Styrets formann.............. ................. Ivar Aavatsmark
Styrets varaformann ........................ Truls Gram
Arbeidsutvalg .................................. Ivar Aavatsmark
Truls Gram
Tore Fossum
Wilhelm Matheson
(styreoppnevnt)
Representantskapets ordfører .......... skogdirektør Olaf Aalde
Representantskapets varaordfører ... statsskogsjef Ola Bjørnstad
Sekretær for styre og repr.skap ...... .. Wilhelm Matheson
Kontrollkomite ............................... Valentin H. Sibbern (1990)
Svein Kristiansen (1991)
Jens Michael Lund (1992)
Valgkomite ...................................... Hans Olav Moen (1990)
Kjell Kapaasen (1991)
Einar Haugan (1992)
Revisor ............................................ Statsaut.rev. Asbjørn Pedersen
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Det er i 1989 holdt 4 styremøter og et møte i arbeidsutvalget. Det er
først og fremst tredje byggetrinn som har vært den gjennomgående
saken i alle møter.
1.3 Personale
Museumsdirektør
Utstillingsleder
Amanuensis/ akvarieleder
Amanuensis
Amanuensis
Vitenskapelig assistent
Skogtekniker
Kontorsjef
Museumspedagog
Museumslærer
(engasjert til 1.4)
Førstekontorfullmektig
Førstekontorfullmektig

'

Førstekontorfullmektig
Forvalter
Vaktmester
Fotograf
Museumsingeniør
Akvarierøkter
Spesialarbeider
(fung. vaktmester)
Hjelpearbeider( ½ stilling)
Hjelpearbeider
Hjelpearbeider
Resepsjonsbetjent (deltid)
Resepsjonsbetjent (deltid)
Renholdsleder
Renholdsbetjent (1/4 stilling)
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Tore Fossum
Tore-Børge Gjerstad
Christian Andersen
Øivind Vestheim
Magne Rugsveen
Ubesatt 1989
Bjørn E. Skaug
Harald Haug
Ingvar Haugen
Knut Flygind
Kari Q. Andersen
Ragnhild Helen Fleischer (til
15.4.)
Tove Glorvigen (fra 1.5.)
Håkon Sæle
Odd L. Jensen
Ole-Th. Ljøstad
Trond Nystuen
Arve Vikør
Kjell Magne Kaveldiget
Tor Johnny Støkket
Ove Østby
Arne Halvorsen (fra 13.7.)
Tordis Fossum
Gerd Stensvehagen
Åse Fløien
Solveig Ernstsen

Tore-Børge Gjerstad ble ansatt som utstillingsleder 1.1.1989.
(Foto : O .T.L.)

Tove Glorvigen ble ansatt som førstekontorfullmektig 1.5.1989.
(Foto: O .T.L.)

Interiørarkitekt Tore-Børge Gjerstad startet som utstillingsleder 1.1.
Ragnhild Helen Fleischer sluttet i sin stilling som førstekontorfullmektig 15.4., og ble etterfulgt av Tove Glorvigen 1.5.
Lærer Knut Flygind hadde permisjon fra Søbakken skole i årets
tre første måneder for å revidere/fornye elevoppgavene i skogbruksog jakt/fangst-avdelingen.
Følgende har vært sivilarbeidere ved museet i 1989: Cato Blystad,
Håvard Skavern, Terje Bredvold, Trond-Jørgen Arnesen, Eskild
Midtlie, Trond Stensby, Morten Haugen, Per Kristian Hammer.
Under ordningen «Arbeid for trygd » har følgende vært engasjert:
Annie Lien (24.7.-31.12.), Hilde Røbekk Syringen (30.8.-31.12.),
Kjell Kristensen (6.9.-31.12.), Dan Ingar Sørlie (6.9.-31.12.), Frank
Nordhagen (11.9.-15.9.), Knut Silihagen (11.9.-31.12.), May Lisbeth
Eggen (18.9.-31.12.), Lasse Kaikonen (21.9.-4.11.), Aage Korsmo
(25.9.-25.10.), Sigmund Clementsen (26.9.-15.12.), Gry Bente Eriksen (9.11.-31.12.), Grete Blom Nordengen (13.11.-31.12.).
Følgende har vært temporæransatte: Aud Furulund, lne Hagen,
Tori Årva, Bente Vesteen, Stephanie Mane, Randi Sletnes, Kari
Stabell Fjellstad, Hilde Vangen, Jo Gunnar Håkonsen, Heidi Bjørnebye, Sissel Stadven, Morten Andersen, Steinar Andersen, Lene
Solberg, May Kristin Myrstad, Christina Søgård, Steinar Haugen,
Fredrik Glorvigen, Thorleif Skavern.
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Personaltur til Sørlistøa
M~nge av museets ansatte har gjennom de siste årene hatt ulike arbeidsoppgaver på Sørlistøa. Noen hadde derimot ikke sett stedet og
det var derfor naturlig å legge høstens tur for de ansatte nettop; til
det nyåpnete fløtingsmuseet.
Siste søndagsturen for sesongen for Trysil-Knut var 27.8., og
personalturen ble gjennomført mandag 28 .8. På Sørlistøa ble de
ansatte mottatt av Jostein K. Nysæther. Han var både var stolt og
g~ad over å kunne vi~'! fram stedet til sine kolleger. Det var lagt inn
battur med MIS Trysil-Knut og omvisning inne på museet. Sørlistøas
faste stab var også med hele dagen.
1.4 Årsplan

Møte om årsplan 1990 ble holdt på Nordseter Høyfjellshotell 21. og
22.11._Åtte av museets nøkkelpersonale deltok under drøftingen av
den virksomhet som skal gjennomføres i 1990.

2. VEDLIKEHOLD OG UTBYGGING
2. 1 Uteareal og friluftsamlinger

Ordningen «Arbeid for trygd » har gjort det mulig å gjennomføre et
mer omfattende vedlikehold enn før . Takene på fløterkoia ved
Klokkerfossen, fiskebua fra Breisjøen og tårnkoia fra Elverum er
lagt om.
Oppgangssaga fra Andrå i Rendalen som ble satt opp på museet i
1963 er tatt helt ned. Den har fått nye og høyere fundamenter for å
hindre flomskader og er bygget helt opp igjen. Råtne stokker er
skiftet ut, og den har fått nytt tak. Den er nå bedre tilgjengelig for
publikum og kan trekkes sterkere inn i formidlingen.
Bjønnstilla er fullstendig restaurert. Museet har fått tømmer fra
Solør/Østerdal Skogforvaltning i gave. Det er kragget furu fra fjellbandet i Sollia som er likt det tømmeret den originale bjønnstilla i
Drangedal hadde. Museets bjønnstille er som kjent en kopi av denne.

Restaureringen av oppgangssaga har gått ove r to år o g er museets mest omfattende
restaureringsprosjekt hittil. Her kommer sagas meget vitale ledd akslingen med
vannhjul og krumtapp på plass. Fra venstre Knut Silihagen og Arne Halvorsen .
(Foto : O .T.L.)
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Håkon Sæle og Ove
Østby kløver gneisblokker for muring av
gråstensmur som beskyttende vange ved
oppgangssaga.
(Foto: O .T.L.)

Omleg~!ng av taket på fløterkoia ved Klokkerfossen. Fra venstre Arne Halvorsen og
Knut S1hhagen.
(Foto: O .T.L.)

D_øra sette~ på plass i sagkoia fra Nes, og dermed er et nytt hus gjenreist i museets
fnluftsamlmger. ~agbruksvirksomhetens historie får en stadig fyldigere dekning. Fra
venstre Lasse Kaikonen, Kiell Magne Kaveldiget og Knut Silihagen.
(Foto: O .T .L.)
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Gamle Sanne med uthus og hovedbygningen på Klokkergården er
malt opp igjen samtidig med at teglstenstak, vindskier og vannbrett
m.m. er reparert.
Sagkoia fra Nes i Akerhus, en gave fra Nils Stang, Årnes, er gjenoppført på tomt i tilknytning til lokomobilsaga. Dette er en sagkoie
med to rom med plass til 8 mann i hvert rom, brukt ved lokomobilskur i Nils Stangs skog i Nes.
Museet har fått kjøpe et tilleggsareal på ca. 20 da mot nord, begrenset av riksvei 3 og Glomma. Arealet langs Glomma er parkbehandlet,
og den gamle kjærlighetsstien i elveskråningen er utbedret for spasering. Glomma er blitt et enda viktigere element i museumslandskapet
2
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Under ordningen «Arbeid for trygd» ble det
utført et betydelig vedlikeholdsarbeid. Her blir
hovedbygningen
på
Klokkergården
skrapt
og malt. Fra venstre
Dag Ingar Sørlie og
Kjell Kristensen.
(Foto: O.T.L.)

skilt i rustfritt stål. Det er tre mål vi mener å ha oppfylt ved en slik
merking, estetisk godt, bestandig under skiftende klimaforhold, og
sterkt og solid mot hærverk. Merkingen er nå enhetlig over hele
museets friluftsområde.
2.2 Vedlikehold innendørs
Ved et par regnskyll har det kommet vann inn i gangen til hyblene.
Det er lagt nytt gulvbelegg og foretatt reparasjoner på grunn av
vannskader. I garasjekjelleren er det laget nye lagerhyller. I forbindelse med ombygginger i akvariet har håndverkerne laget
understell for tre ombygde biotoper. En rekke mindre vedlikeholdsarbeider har ellers pågått løpende.
2.3 Arboretet
Vinteren 1988-89 med vekslende kalde og milde perioder og svært lite
snø skapte bekymringer for frost- og tørkeskader på nyplantingene.
Det viste seg imidlertid at det praktisk talt ikke kunne registreres
skader av noen art fram mot sommeren. Det ble en god vekstsesong
tross tørke i store deler av juni-juli. Den milde høsten 1989 bidro til
en god og stabil innvintring.

ved denne utvidelsen. Arealet skal primært brukes til videre utbygging av friluftmuseet.
Skigarden rundt skogvokterboligen og mot Silkebækken er reparert. Det er laget nye benker rundt det store stenbordet ved Klokkerfossen. Det er også bygd 20 nye utstillingsboder med mål 3 x 3 x 2.1 0
m for utstillinger og stands utendørs.
Museet har fått laget og montert et nytt stort skilt med museets
navn og logo ved riksvei 3, godt synlig for trafikanter både fra nord
og_ syd. M~seets egne håndverkere har utført fundamenteringsarbeidene. Skiltet har klart vært medvirkende til å fange opp flere
besøkende.
_Det er ~ontert opplysningsskilt ved alle hus og innretninger i
~nluftsamlmgene. Det er fulgt samme merking som i arboretet. En
impregnert trestolpe er godt festet i bakken, og på den er festet et
10

Nye arter og sorter 1989
Kristine og Per Øien har i mange år bidratt med verdifulle plantegaver til museet. I 1989 har vi mottatt følgende:
4 stk. Picea schrenkiana var. tianschanica, tianschangran
2 » Picea abies «veldretue», frøformert heksekost av vanlig gran

1

4

3

1
1

2

80
30

» Abies alba «tortuosa», vanlig edelgran med skruevekst
» ]uniperus communis «Skj åk», naturlig vekstform av einer
med opprett vekst
» ]uniperus communis «Skjåk», naturlig vekstform av einer
med krypende eller lav vekst
» Fagus sylvatica «atropurpurea», blodbøk
» Tilia cordata, lind
» Betula verrucosa «rønneld », fliket bjørk
» Hippophae rhamnoides, tindved fra Verdal
» Cotoneaster integerrimus, dvergmispel fra Lom
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Fra Engebret Dæhlin, Stange har vi mottatt ca. 60 frøformerte valbjørkplanter (Betula verrucosa var. masericii).
Museet vil uttrykke en stor takk for gavene og den interesse som
vises arbeidet med arboretet.
Videre har det blitt skaffet til veie følgende arter og sorter:
3 stk. }uniperus communis «tyrihans »
juniperus communis «askeladden »
3 »
Dette er norske einersorter foredlet ved NLH.
2 stk.
Microbiota decussata, småbiota
4 »
Quercus robur, eik fra Stange
Acer platanoides, lønn fra Enebakk
2 »
2 »
Larix sibirica, sibirsk lerk
]uniperus communis var. saxatilis, fjelleiner fra Valdres.
1 »

2.4 Sørlistøa ved Osensjøen
Det har pågått løpende utbygging av fløtingsmuseet på Sørlistøa også
i 1989. Det er montert et stort emblem bestående av tre store fløterhaker ved innkjøringen til museet. Det er videre bygget utedoer for
publikum og montert aggregat for strømforsyning til Trysil-Knut.
Det er innlagt vann og ordnet med avløp fra administrasjonshytta.
Åmot kommune har gitt tillatelse til infiltrasjonsanlegg som også er
ferdig anlagt. I båthuset er utstillingen ferdig montert.
Museet ble offisielt åpnet 24.6. av Aage Amundsen som er formann
i Åmot kulturstyre. Samtidig med åpningen ble Trysil-Knuts 75-års
jubileum markert. Osen musikkorps spilte. Det var servering bl.a. av
nyrøkt sik fra museets nybygde røkovn.
Norsk Skogbruksmuseum har fått en viktig ny avdeling hvor norsk
fløtingshistorie kan formidles i et autentisk miljø. Trysil-Knut og i

Tilstand og arbeid
Erfaringene med skilt og informasjonstavle er fremdeles tilfredsstillende. Det har ikke vært nødvendig med større vedlikeholdsarbeider
for å holde informasjonen i god stand.
Det bør understrekes at det ordinære parkarbeidet med å holde
arboretet tiltalende og presentabelt til enhver tid vil kreve større
innsats etter hvert. Dette dels fordi det har blitt plantet til en rekke
nye _a~ter ~e S~ste årene, og dels fordi vi har erkjent at et høyere
amb1sJonsrnva 1 denne sammenhengen er viktig.
Høsten 1989 ble det gjennomført en svak tynning i de eldre bestandene, noe som vil bidra til en mer harmonisk utvikling framover. Det
ble også gjennomført en forsiktig stammekvisting på et begrenset
antall trær.
0

Annet arbeid
Etter av~ale med Per Øien har vi overlatt 30 planter av Hippophae
rhamnoides og 4 Cotoneaster integerrimus til arboretet på Skogbrukets kursinstitutt, Hanne v/Knut Huse.
Fossum og Skaug besøkte Øverland arboret, Bærum under åpningen 29.5.

12

D en offisielle åpningen
av fløtingsmuseet på
Sørlistøa skjedde ved
at Aage Amundsen (t.h.)
på vegne av Åmot kul turstyre skar over et
fløtingstau ved inngangen til utstillingene.
Jostein K. N ysæther til
venstre. (Foto: O .T.L.)
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Emblemet for fløtingsmuseet
designet
av
Jostein K. Nysæther
kom på plass til åpningen. Det består av tre
kjempestore fløterhaker
med ca. 6 m lange skaft.
Selve hakene på 1.5 m
lengde er laget av Tor
Johnn y Støkket i museets eget sveiseverksted.
(Foto : O .T.L.)

Fisket i Osen 1989

Som eier av Sørlistøa har museet, på lik linje med andre grunneiere
til Osen, fiskerett i sjøen. I 1989 har museet ved to anledninger brukt
denne retten. Det ble fisket etter lagesild i juli for bruk til varmrøking
av fisk under DNJFD, og det ble fisket etter sik i november primært
for å få erfaring med dette tradisjonelle fisket i Osen.
Dette er to svært forskjellige fiskemetoder som krever ulikt utstyr.
I juli fiskes lagesilda under næringssøk. Den går i stim og beveger seg
pelagisk over store deler av sjøen. Sikfisket i november foregår når
siken er på vei inn mot de tradisjonelle gytegrunnene. Fisken går
mer eller mindre i stim og beveger seg nesten utelukkende langs
bunnen.
Lagesildfisket foregikk i uke 30. Det ble brukt 12 flytegarn med
en dybde på 6 meter, og med en maskevidde på 27 mm. Av i alt 45
garndøgn fordelte fangsten seg slik:
Antall

Gj.sn.vekt (g)

Totaltvekt (kg)

Lagesild ... .... .. ... .... ...... .. ...... .. .. .
Sik ...... ...... ..... ...... ..... ... .... ....... .
Ørret .. .. ...... .. ............. .... ...... ... .

1080

202

218

100

210

21

Totalt ... ... ... ... .... ..... ... .. .... ... .... .

1295

Art

115

413

48

287

(alle vekter er rund fisk)

noen grad varpebåten Lykkje-Knut har gått i persontrafikk i sommermån~dene frem til 28.8. Utstillingene i båthuset har vært åpne
for publikum hver dag i tiden 24.6.-28.8. kl. 10.00-16.00. Åmot
kommu~e ~ar bevilget kr. 50.000.- til driften av museet også i 1989,
?g h~r gm tilsvarende tilsagn for 1990. Trysil kommune har foreløpig
ikke imøtekommet museets søknad om tilskudd.
A_ v personer som har vært engasjert til forskjellige oppgaver ved
fløtmgs~u~eet s~al nevnes Magne Nergård, skipper, Nicolay Myrene, maskinist, Birger Skavern, tidligere fløtersjef, Arnstein og Arne
~ordsted, hånd~erkere, Berit Nysæther og Nanna Løvmoen, servering m.m. Jostem K. Nysæther har ledet alle sider av driften av
fløtingsmuseet på en meget dyktig måte.
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Under sikfisket i november, uke 48, ble det brukt 11 vanlige bunngarn med en maskevidde på 39 mm. Av 34 garndøgn ble fangsten
slik: 163 fisk med en gjennomsnittsvekt på ca. 450 grenset fisk (dvs.
hode og innmat ble fjernet før veiing). Dette ga en totalvekt på ca.
73.4 kg.
Ansvarlige for fisket i 1989 har vært Vikør og Skaug.
2.5 Tredje byggetrinn
Forprosjektet for tredje byggetrinn utarbeidet av arkitekt og fagkonsulenter er datert 9.1.1989. Det ble lagt frem i styremøte 26.1.
og gjennomdrøftet for videre fremlegging på representantskapsmøtet
15.6. Representantskapet fattet et vedtak formulert i fem punkter
slik:
1. Representantskapet mener at det fortsatt bør arbeides for en
utbygging av Norsk Skogbruksmuseum.
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2. ~tter de. o~plysninger som nå foreligger synes det på kort sikt
ikke rea!tsttsk å basere seg på en total utbygging etter de planer
som hittil er lagt til grunn.
3. Et realistisk mål synes å kunne være et investeringsnivå i størrelsesorden tilsvarende byggetrinn I, museumsfløyen.
4. Representantskapet ber om at de konkrete muligheter for en finansi_ering av en slik størrelsesorden snarest klarlegges med de aktuelle
bidragsytere, og at utbyggingsplanene justeres overensstemmende
med resultatet av en slik klarlegging, der man også ser på muligheten for reduksjon i de prosjekterte kostnader.
5. Representantskapet vil også understreke at plan for kostnadsdek~in~ for ~kte driftsutgift~r i forbindelse med en utbygging
ogsa rna fore!tgge før utbyggmgen skjer.
Kirke- og kulturdepartementet har i statsbudsjettet for 1990 under
pos~en nasjo?ale k~ltu_rbygg tatt inn at departementet tar sikte på å
bevilge 15 r_rull.kr. ttl videre utbygging av Norsk Skogbruksmuseum,
men at bevilgning ikke kan gis i 1990. Kirke- og undervisningskomiteen har i sin i~nstilling til statsbudsjettet også uttalt seg positivt til
museets utbyggmgsplaner. Flere søknader for å reise byggekapital er
fortsatt under behandling.
I museets styremøte 7.11. ble det nedsatt en foreløpig byggekomite
bestående av Truls Gram, formann, Einar Gjems og Tore Fossum.
Komiteen ble gitt i mandat å forhandle med entreprenør Martin M.
Bakken om byggekontrakt, og ellers forberede byggesaken for
fremlegging på styremøte 25.1.1990.
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3. MUSEUMSFAGLIG VIRKSOMHET
3.1 Forskning og utviklingsarbeid
Helt på slutten av året ble Vestheim tildelt oppgaven med å skrive en
populærfaglig framstilling av Glommavassdragets fløtingshistorie i
bokform. Boka skal inneholde mye bildestoff, og Skaug har gått
gjennom fotoarkivet etter Glomma fellesfløtingsforening og plukket
ut aktuelle bilder. Hovedarbeidet med boka vil forøvrig foregå i 1990.
Siden september er arbeidet med fløtingsarkivene på Fetsund blitt
intensivert. Ved utgangen av året var det engasjert tre personer under
ordningen «Arbeid for trygd» i arbeidet med rengjøring, ompakking,
merking og sortering av arkivmateriale. Vestheim er faglig ansvarlig
for arbeidet og står også for arbeidsledelse. Han har arbeidet 2-3
dager pr. uke på Fetsund.
Deler av arkivmaterialet som er spesielt interessant for museet
(f.eks. om Osvassdraget), blir også kopiert for oppbevaring på
museet. Arkivene skal etter hvert også registreres på EDB, og det
er kjøpt inn en bærbar datamaskin (PC), en enkel skriver og nødvendig programvare til dette. Det samme datautstyret utnyttes også til
arbeidet med fløtingsboka.
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. Det vil da
også bli tatt stilling til om arkivene skal overføres til Riksarkivets
egne lokaler, eller bli overført til en annen offentlig institusjon.
Det som til daglig kalles Glomma fellesfløtingsforenings arkiver,
er sammenhengende fra 1790-årene til i dag, og består egentlig av
mange atskilte arkiver som er resultat av flere fløtingsorganisasjoners
(arkivskapere) virksomhet. Det er både de sentrale organisasjonene
(som det har vært flere av gjennom tidene), distriktsadministrasjonene, .over hundre tverrelvforeninger og også noen personarkiv.
Interessen for knivmaking og knivens kulturhistorie er stadig
økende. Museet har gjennom mange år arbeidet spesielt med denne
gjenstandsgruppen. Etter at Norsk Knivforening ble stiftet i 1987,
har museet vært sekretariet for foreningen, som i dag teller 1600
3
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medlemmer. Foreningens årsmøte ble avholdt i museets auditorium
11.8. med foredrag av Marit Holme Mehlum om garving av lær.
Rugsveen er ansvarlig for knivsektoren ved museet.

3.2 Arkiv- og feltarbeid
Vestheim har vært på følgende feltarbeid og befaringer:
l_0.-11.8. på S~atens forsøksgård i Songli, Orkanger, for å se på fløtmgsdammer i Grytdalselva/Bergselva, jakthytte og et par lokaliteter
med kolovner (stålmiler).
25.10. på befaring og møte i forbindelse med arbeidet med å bevare
Åflodammen i Skasåa, Kongsvinger.
1 .12. på Skotterud Skifabrikk i Ei~skog med tanke på fotografering,
video?pptak og annen dokumentasJon senere. Bedriften drives av Ulf
Rønnmg, og er ~en eneste skifabrikken i landet som bare lager treski.
Mus~et har gJennom flere år arbeidet med fisket i Tesse i Lom.
Flere fiskeredskaper er samlet inn, bl.a. trinseformete fiskesøkker
og sløe. Disse gjenstandene er datert ved hjelp av radiologiske
metoder. Langs et nå tørrlagt elveleie til Smådøla foretok Rugsveen
28.-29.6. n~e u~ders~kelser av et sted for en tidligere sløe. Treprøvene h~rfra vil bli radiologisk datert for eventuelt å bekrefte tidligere
datermger av en annen sløe.
~ugsveen har dr~vet arkivstudier på Statsarkivet i Hamar angående
kmvmakeren og pipemakeren Lars Prestmoen, Lillehammer og Johannes Jø~gei:sen Odde, Garmo. Han har dessuten intervjuet
personer pa Lillehammer angående disse personene.
Ru~sveen har besøkt Opplandsarkivet på Lillehammer for å finne
fram til avskrevne føderådskontrakter fra Fåberg, angående et arbeid
o~ bruk av ferskvannsfisk i kostholdet på 1800-tallet. Det er forsøks søkt etter lignende kontrakter fra Øvre Rendalen på Statsarkivet
i Hamar.

!

:is

~useet har. et stort antall i~nenla ndske trebåter benyttet i fløting
og fiske. ~or a do~~mentere dis_se batene best mulig, er det påbegynt
et nøyaktig oppmalmgs- og registeringsarbeid. For noen år siden ble
det på museet bygget en fast oppmålingsenhet med målestaver for
opp1:1åling av båter. Denne enheten fører til et enhetlig oppmålingsarbeid.
0
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3.3 Forelesninger og faglige foredrag
Følgende foredrag er holdt av Christian Andersen inneværende år:
- Kiwanis Club Hamar 6.2.: «Ulike aktiviteter og arrangementer
gjennom året på Norsk Skogbruksmuseum, med spesiell vekt lagt
på De Nordiske Jakt- og Fiskedager».
- Hedmark Distriktshøyskole, avd. Evenstad 8.3.: «De Nordiske
Jakt- og Fiskedager - innhold og strategi».
- NNML's årsmøte og fagseminar på Røros 22.9.: «Samfunnet og
de naturhistoriske museene. - Utkast til en landsplan for videreutvikling og spredning av naturhistoriske museumstilbud ».
- Forskningspolitisk konferanse arrangert av VTM på Halvorsbøle
påJevnaker 15. og 16.11.: «Forskningsretten/-plikten ved museene:
Faktisk rettighet eller illusjon».
NRK Hedmark sendte 9.2. et program (30 min.) om norske skogsarbeideres opphold i Sovjetunionen i 1930-årene. Programmet var en
reprise fra 1981, og er laget av Tore Andresen i samarbeid med
Vestheim, bygd på hans hovedfagsavhandling om samme emne.
I NRK P2s populærvitenskapelige magasin «Verdt å vite » har
Olav Høgetveit hatt flere innslag om museets forskningsarbeid, bl.a.
om de russiske skogsarbeiderfanene som var emne for Vestheims
artikkel i museets årbok nr. 12.
Rugsveen holdt foredrag om «Stor-Ofsen» på Maihaugen 2.11.
Under seminaret for etnologistudentene fra Universitetet i Oslo,
19.9. ble følgende forelesninger holdt:
Fossum: Skogshusvær (med tur til Prestøya)
Haugen: Kull- og tjærebrenning. Jernblestring
Vestheim: Tømmertransport
Rugsveen : Kniver
Rugsveen : Omvisning i fiskeavdelingen.

3.4 Publisering
Årbok nr. 12
Årbok nr. 12 var ferdig trykt i juni, og styret og representantskapet
mottok som de første årboka under møtene 15. juni. Det har blitt en
fyldig bok på 350 sider med et opplag på 2500 eksemplarer. Den
inneholder i alt 14 fagartikler. Stoffet har stor spredning med emner
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fra norsk utmarkshistorie. Seks av museets ansatte har bidratt med
artikler, og de øvrige fem forfatterne har vid faglig og geografisk
spredning og er med på å fremheve museets årbøker som et landsomfattende forum for publisering av forskningsresultater fra norsk
utmarkshistorie. Produksjonsomkostningene var på ca. kr. 180.000.-.
Med det salg som følger over tid, vil beløpet kunne regnes med å bli
inndekket. Publisering er viktig for museet som forskningsinstitusjon. Det skaper viktig kontakt både med forskningsmiljøer og det
brede publikum.

Faglige artikler
Fossum, T . 1989: Knivsmeden Severin P. Lien (1840-1911) i Elverum. Alfarheim nr. 4: 71-78.
Fossum, T. 1989: Fløterkoia «Fossheim » på Norsk Skogbruksmuseum og fløtingen i Glomma på strekningen Søstuvika - Hanstadholmen i Elverum. Årbok nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 19871989: 245-273.
Andersen, C. 1988: Natura! history museums: let's get maving.
MUSEUM (Unesco, Paris) 160 (Vol. XL No . 4) 1988. (Utkom våren
1989).
Andersen, C. 1989: The Aquarium - resource and stimulus for
multidisciplinary interpretation in the work of the Norwegian
Forestry Museum. a) Deuxieme Congres international d'Aquariologie (1988), Monaco . Bulletin de l'Institut oceanographique, Monaco,
no. special 5: 325-334. 1989. b) Drum & Croaker, volume 22. No . 2.
Alabama, 1989.
Andersen, C. 1989: Akvariet «Fra fjell til fjære » 1979-1989. Å rbok
nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 1987- 1989: 9-59.
Rugsveen, M. 1989: «Det regne så det søyde». Stor-Ofsen i Elverum
i 1789 - 200 år siden. Alfarheim nr. 4: 9-22 .
Rugsveen, M. 1989: «..talrike samlinger av slirekniver .. » Kniver på
Norges Jubilæumsutstilling i Kristiania i 1914. Knivbladet nr. 3:
40-45.
Rugsveen, M. 1989: Ole Jacobsen Vestby- forbilde i knivmakerkunsten. Villmarksliv nr. 10: 32.
Rugsveen, M. 1989: Robert Dalton Hutchinson: «Fluefiskeriets
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anvendelse i Norge ». Sportsfiskelitteratur på norsk - 150 år. Årbok
nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989: 85-108 .
Rugsveen, M. 1989: «Udmærkede tollekniver» i dragestil. Ole Jacobsen Vestby - knivmaker fra skogbygda Nord-Odal. Årbok nr. 12,
Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989: 131-152.
Rugsveen, M. 1989: Askelut og pottaske. Ulik bruk av treaske.
Årbok nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989: 295-315 .
Skaug, B.E . 1989: Skogholtet, arboretet ved Norsk Skogbruksmuseum. Norsk Hagetidend nr. 10, 1989, 3 s.
Skaug, B.E. 1989: Timberjack 200D - 1962 modell. Årbok nr. 12,
Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989: 181-189.
Vestheim, 0 . 1989: «Seieren følger våre faner ». Russerfaner og internasjonal solidaritet. Årbok nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 19871989: 153-179.
Vikør, A . 1989: Dammen - ny biotop i akvariet på Norsk Skogbruksmuseum. Årbok nr. 12, Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989:
61-65.

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, 3 og 4 1989.
Det arbeides med en stor presentasjonsbrosjyre for museet. Ansvarlige for denne er Gjerstad, Haugen og Rugsveen.
3.5 Film og video
Det er i årets løp gjort en rekke verdifulle videoopptak om lenselegging på is på Sennsjøen, sluttrensk i Sennsjøen og i Trysilelva,
båtbygging, fluebinding hos Erling Sand og aktivitetsdager ved
museet.
En film om gamle arbeidsteknikker under fløting har vært under
produksjon helt fra 1970. Den er nå ferdigklippet og tekstet, og det
er bare laboratoriearbeidet som gjenstår. Fossum er fagkonsulent for
filmen.
Museet har mottatt videofilmen «Vi slo oss igjennom! » av Jan
Anders Diesen og Harald Haug ved Oppland distriktshøgskole,
Regilinjen. Den skildrer skog- og landarbeiderbevegelsens historie
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med utgangspunkt i Trysil- og Ljørdalskonfliktene i 1930-årene.
Vestheim har vært benyttet som faglig konsulent i arbeidet og
museet har også stil~ bildemateriale til disposisjon for videopro;jektet. Denne produksionen har vakt stor interesse i historikermiljøer
som eksempel på såkalt «historisk video» som formidlingsmedium.

3.6Foto
Fot~grafen ha.r ~rbeidet med gjenstandsfotografering, reproduksjon
av bilder, kop1ermg etc. Han har som vanlig dekket løpende aktiviteter på museet som f.eks. temadager for grunnskolen, De Nordiske
Jakt_- ?g Fiskedager, forskjellige temporære utstillinger og de faste
utstillmgene med tanke på museets presentasjonsbrosjyre. Han har
foretatt en rekke fo_toopptak utenfor museet, lenselegging på is og
sluttrensk på Sennsiøen, båtbygging i Trysil, foto av gjenstander i
Grue, krokproduksjon på Mustad Fabrikker, Gjøvik. På Sørlistøa
har han fo_togra~ert ~ed åpningen av museet, tatt flyfoto, og fotografert_ e~sten~rer/mtenører på Trysil-Knut og i bygningene.
S1v1larbe1der Cato Blystad begynte i 1988 å registrere svart-hvitt
arkivet på EDB . Dette arbeidet fortsatte fram til han sluttet som
sivilarbeider. Under ordningen «Arbeid for trygd » har Hilde Syringen fortsa~t dette registreringsarbeidet. Hun har særlig arbeidet med
~otomatenalet som har kommet inn fra Glomma fellesfløtingsforenmg. Det er i år registrert 4867 svart/hvitt bilder.
Fotografen har fortsatt registreringen av tilveksten av dias. Det er
nå registrert 2440 dias fra 1988 og 1989. Han har dessuten arbeidet
mye med å tilpasse og utvikle arkivnøklene for EDB-bruk.
En ungdomssk~leelev har i vårsemesteret vært utplassert en dag i
uka v.ed fotoavdelmgen. Han har arbeidet med kontaktkopiering av
negativer.
Det er i alt tatt ca. 2000 svart/hvitt-bilder og ca. 2500 diasopptak.
3.7 Bibliotek og arkiv
Siden juni har biblioteket vært fast betjent av sivilarbeider Morten
Haugen, som gikk ut fra Statens biliotekhøgskole i 1989. Han har
startet _en omorgan.isering av biblioteket etter bibliotekfaglige krav,
som vil fortsette 1 1990. Dette omfatter bl.a. klassifisering etter
UDK/Oxford, og (om)katalogisering i det EDB-baserte systemet
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MicroMarc. Målet for biblioteket etter omorganisering er firedelt:
et nasjonalt trykksakarkiv for næringene, et kvalitativt faglig ajourhold av hele personalets kompetanse, rask og effektiv litteraturtjeneste til intern og ekstern forskning og undervisning, og service til den
kunnskapssøkende almenheten.
Museet ble i 1989 medlem av Norsk Bibliotekforening, og Haugen
deltok på fylkeslagets årsmøte i november.
Tilvekstrutinene er i endring p å grunn av de nye systemene, noe
som betyr at man ikke kan få direkte sammenlignbar statistikk.
Følgende tall er tilgjengelige og sammenlignbare:
Årbøker. ... .. ... .........
Monografier .... . ... ....

1989

1988

1987

1986

1985

1984

98
653

83
175

114
593

115
594

136
311

78
381

Pr. 31.12. hadde museet 136 løpende tidsskriftabonnement. Fra 1990
vil det også bli gitt tall for bruk av bibliotektjenester. I 2. halvår
fordelte boktilveksten seg slik: referanse 7%, gen. historie m .m.
14%, skogbruk 18,5%, jakt/zoologi 18%, fisk(e) 10,5%, beslektede
fag (biologi m.m.) 12,5%, ymse 19%. Det er lagt særlig vekt på å
styrke biblioteket m.h.t. bibliografier og oppslagsverk. Av årets
tilvekst er verdt å nevne de to leksika Norsk Allkunnebok (1948-64)
og Salomonsens konversationsleksikon (Kbh. 1893-1907), begge
svært nyttige for vårt bruk.
Det er innført en ordning med et ukentlig hefte NYTT I BLA',
som inneholder oversikt over alle nye bøker og et utvalg innholdsfortegnelser fra ankomne tidsskrift. I 2. halvår er på denne måten
innholdet av 287 tidsskriftnr. presentert for 16 av museets ansatte.
Bibliotekets tilvekst er kjøp fra antikvariat og bokhandel, og gaver.
Giverne er ført opp i eget vedlegg. Stor takk til dem, men det er
dessverre litt igjen før alle innen skog, jakt og fiske forstår museets
rolle som nasjonalt dokumentasjons- og kunnskapssenter. Noen
utgivelser får vi, noen må vi kjøpe, og noen unngår trolig vår
oppmerksomhet. Målet må være at alle utgivere i næringene automatisk sender oss gratiseksemplarer.
I forbindelse med et prosjekt om private nærings- og organisasjonsarkiv i det offentlige Arkivverket har Statsarkivet på Hamar
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ordnet Hedmark Jeger- og Fiskerforbunds arkiv som museet har
overtatt. Videre har museet mottatt ti arkivbokser etter Hans Th.
Kiær som inneholder korrespondanse m.v. med Glomma fellesflø tingsforening. Ellers bygges det gradvis opp et bruksarkiv av kopier
fra fløtingsarkivene på Fetsund.

3.8. Samling og magasin

Samling

Museet har kjøpt inn tre gauper, hann, hunn og unge, skutt i NordØsterdal i 1988 og 1989. Taxidermist Jøran Teig har stoppet ut dyrene og montert dem i en fin gruppe.
To fiskeørner som er blitt drept i garn i Osensjøen er også stoppet
ut av Jøran Teig. De er montert i tilknytning til et fiskeørnrede. En
av fuglene sitter på redet og den andre er i flukt med en fisk i klørne.
Oddvin Hulleberg har gitt museet en sterkt forvitret furustamme
av høy alder tatt ned fra 750 m.o.h. i fjellbandet i Engerdal. Sparebanken Hedmark har bekostet en egen montasje for treet i avdelingen for
treslagenes ~nnvandring. Trestammen har en særpreget skulpturell
form som gir opplevelse i tillegg til skogfaglig viten.

Naturgeografene Børre Aas og Thorbjørn Faarlund ved Universitetet i Oslo arbeider bl.a. med tregrenseundersøkelser i høyfjellet
gjennom undersøkelser av fossilt tre. Som en del av det undersøkte
materialet har museet mottatt en fossil furustubbe funnet ved Gyrinosvannet i Ål i Hallingdal 1115 m.o.h., radiologisk datert til år 5080
± 90 år f.Kr. Den er tenkt brukt i kommende utstillinger som viser
endringer i tregrensen i postglasial tid.
Magasin
Det er ikke utført utbedringsarbeider i magasinet i år.
Prøveordningen med magasintilsyn som ble innført i fjor er i år
gjort permanent etter gode erfaringer. Det er Kaveldiget som har
arbeidet som magasintilsyn. Arbeidet går ut på daglig tilsyn med
luftfuktighet, temperatur samt rydding i lokalene og innplassering
av gjenstander.
Konservering
Museets håndverkere har som vanlig utført konservering og rengjøring av gjenstandsmaterialet. Til sammen 250 jerngjenstander fra det
innkomne båtbyggeriet fra Søndre Osen og fra fløterkoia «Fossheim »
på museumsområdet er rengjort og innsatt med voks.
Utstillingene er rengjort med støvsuger og støvfiller.
Registrering av gjenstander
Gjennom ordningen «Arbeid for trygd » har museet fått registrert en
stor del av det gjenstandsmaterialet som er kommet inn av sportsfiskeutsty r. Dette arbeidet er utført av May Lisbeth Eggen. Dessuten
har Skaug og Rugsveen registrert gjenstander.
I år er det registrert 298 gjenstander f.o.m. SJF 7455 t.o.m . SJF
7752. All registrering foregår på EDB.
3.9 Annet faglig arbeid

Fiskeørnmontasjen er laget av taxidermistJøran T eig.
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(Foto : O.T.L.)

Andersen er medlem av et utvalg som på anmodning av Statens
Museumsråd skal utarbeide utkast til en plan for «Utvikling og
spredning av naturhistoriske museumstilbud». Innstillingen vil etter
planen bli overlevert Statens Museumsråd våren 1990.
Som tidligere har det vært mange henvendelser fra museer, historielag, kulturstyrer, enkeltpersoner og media om spørsmål i for4
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bindelse med fløtingstradisjonene i Glommavassdraget. Mange har
spurt om råd og veiledning for arbeidet med åta vare på fløtingstradi SJoner.
Vestheim _h ar _bl.a. skrevet faglige uttalelser i forbindelse med Kjellasdammen 1 ~hs_a (Åsnes) og Aflodammen i Skasåa (Kongsvinger).
Han har ogsa I slike sammenhenger funnet fram til relevant kildemateriale i fløtingsarkivene på Fetsund.
V~stheim sitter som konsultativt medlem og har deltatt på møter i
Stynngsgruppen for restaurering av Soot/Grasmo-kanalen i Eidskog
og Aurskog-Høland kommuner. Han har også vært med som sekretær og s~kkyndig i et planutvalg som har lagt fram en utredning med
forslag ttl rammeplan for prosjektet.
. Vesthei~ er _museets representant i Styringsgruppen for registrermg av fløtmgsmnretninger i Hedmark. Det er et samarbeidsprosjekt
mellom Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen og Hedmark fylke ved kulturavdelingen.
Vesth~im har hatt løpende kontakt med Paul Tage Halberg som
er engasJert av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund for å skrive
Forbundets og skog- og landarbeidernes historie fram til 1988.
Vesth~im har vært oppnevnt som NKKMs representant i den
sakkyndige bedømmelseskomiteen for stillingen som konservator/
museumsbestyrer ved Eidsvoll bygdetun.
Rug~veen deltok 21.9. i befaring på Fiskevollen ved Sølensjøen i
anlednmg Rendalen kommunes reguleringsplan for området.
Rug~veen har utarbeidet søknad til Norges allmennvitenskapelige
fors~~mgsråd ?m forskningsmidler innen programmet «Kultur og
trad1sJ?nsform1dlende forskning» til prosjektet «Bioenergi fra utmar~ 1 norske husholdninger. Gammel form med nytt innhold?».
Pros1ektsøknaden ble utarbeidet i samarbeid med cand.sosiol. Randi
Veiberg, Rådet for natur- og miljøfag, Univ. i Oslo. Søknaden ble
funnet støtteverdig, men ble avslått i siste runde. Over 90% av
søknadene fikk avslag.
Rugsveen er sekretær i styret for Musea i Hedmark og kasserer i
styret for Norsk Knivforening.
Rugsveen har vært medlem av arrangementskomiteen for den 25.
Nordiske etnolog- og folkloristkongress som ble avviklet i Gausdal
30.1 .-2.2.

4. POPULÆRVITENSKAPELIG
KUNNSKAPSSENTER

0

0
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Spørsmålet om et populærvitenskapelig kunnskapssenter med hovedvekt på virksomhet knyttet til skog og jordbruk ble reist av Hedmark
fylkeskommune gjennom Hovedutvalget for kultur og fritid i 1987.
Et fagutvalg la frem et forprosjekt i oktober 1987.
Det ble etter hvert reist kr. 400.000.- til å videreføre prosjekteringsarbeidet, og 1.8.1989 ble lektor ved Hamar lærerhøgskole Sigmund
Haugsjå ansatt som prosjektleder. Et interimstyre og et arbeidsutvalg
ble nedsatt under et etableringsmøte på Norsk Skogbruksmuseum
29.9.89.
En statusrapport for prosjektet ble lagt frem i desember 1989, og
i brev av 7.12.1989 gjør PVK en henvendelse til Norsk Skogbruksmuseum om samarbeid om et Nasjonalt Populærvitenskapelig Kunnskapssenter.
Museet ser positivt på det initiativ som er tatt, og er villig til å
diskutere samarbeidsformer der dette kan være til gjensidig nytte.
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5.AKVARIET
5.1 Innledning

Akvariet «Fra fjell til fjære » kunne den 22.6. se tilbake på 10 års drift.
Det var ikke lagt opp til spesiell markering på selve dagen, unntatt
mindre oppslag i lokalradioen og stedets lokalavis. Man hadde imidlertid valgt å markere begivenheten på flere måter gjennom ulike
arrangementer, bl.a. et nordisk akvarieseminar, ved en egen jubileumsberetning med oppsummering av 10 års driftserfaring samt
klis~remerker og T-skjorter med akvariets jubileumslogo. I tillegg
ble 1gangsa~t en oppru~tning av akvariets tekniske anlegg, utskiftning
~v tre publikumsakvaner samt total omlegging av belysningsforhold
1 de aller fleste akvarieenhetene mot publikum.

5.2Teknisk
~jøleanlegget knyttet til saltvannsakvariene 9 og 10 er koblet ut og
vil fungere som en reserveenhet. Istedet er akvariene påmontert
plate~a~mevekslere. Disse fungerer langt mer hensiktsmessig enn
det udhgere anlegget, samtidig som strømbehovet i forbindelse med
kjøleenheten er blitt vesentlig redusert. Det er også koblet til en
kjøleenhet til nedkjøling av akvariene med karpefisk (nr. 6 og 7),
dvs. de næringsrike sjøene. Dette er gjort fordi man dermed kan
gjøre disse enhetene lukket under tidsbegrenset saltbehandling mot
soppproblemer uten uheldige temperatursvingninger og temperaturhevninger i behandlingsperioden.
For å få bedre fysisk-kjemisk og biologisk kontroll med saltvannsakvariene er disse nå koblet sammen til en enhet. I tillegg er det
koblet til en tank p å 1200 liter, slik at ca. 6200 liter sirkulerer
, innenfor samme enhet. Med ozongassanlegget intakt og påmontering
av ytterligere en proteinavskummer har man nå fått en sjøvannsenhet
som kan holde en bedre og jevnere vannkvalitet gjennom året. Dette
fører til bedre besetning og mindre arbeid med enhetene.
Innehaveren av firmaet Skandinaviska Landskaparen A/ B, Dan
Mattsson, Malungsfors i Sverige har i samarbeid med akvarierøkter
Vikør o.a. medarbeidere i museet hatt ansvaret for utskiftningen av
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Arve Vikør og Dan Mattsson bygger opp de nye akvariedekorasjonene.
(Foto: O.T.L. )

tre 500 liters akvarier og erstattet disse med tre nye, hver på 1000
liter. Den fysiske utformingen og design av akvariedekorasjonene
har Mattsson stått for, mens det øvrige arbeidet i hovedsak har vært
utført av akvarierøkteren. Ved innsetting av de nye akvariene har det
vært lagt stor vekt på å bedre fiskens miljø, med bl.a. bedre strømsetting og dermed bedre sirkulasjonsforhold i vannet. Såvel motorfiltre
som annen egnet teknisk utrustning er innkjøpt i denne sammenheng
- også til øvrige akvarieenheter der renovering og omarbeidinger står
for tur. De tre nyeste 1000 liters akvariene var i hovedsak ferdigstilt
til det nordiske akvarieseminaret i begynnelsen av november.
Flere av de eldste akvariedekorasjonene er i ferd med å falle
sammen. Dette gjelder i første rekke landskapsformer der betong
går inn som en del av byggematerialet. Særlig utsatt er dekorasjonene
i saltvann, som ifølge erfaringer meddelt av Danmarks akvarium
normalt har en levetid på ca. 10 år (fare for ulykker, knusing av
frontglass etc.). En ombygging av akvarielandskapene i saltvann (nr.
9 og 10) vil derfor bli prioritert kommende år. Man vurderer å
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benytte samme metode som Mattsson benyttet i forbindelse med
våre nye 1000 liters akvarier. For å unngå å stenge akvariene mot
publikum over alt for langt tidsrom vil man søke å lage akvarieinteriøret på forhånd i egen form og deretter heise hele innmaten på
plass. Ved å benytte egnet giftfritt byggemateriale kan man fylle opp
anlegget og sette inn fisken bare kort tid etter at de tekniske og
landskapsmessige komponenter er kommet på plass.
Også elvebiotopen krever fornyelse. Det 12 mm tykke glasset i den
nedre elvekulpen er modent for utskiftning. Med vannsprut på ruten
i kontakt med luft oppstår en kjemisk reaksjon som matter glasset.
Dette er et problem som mange akvarieanlegg sliter med, og som det
er vanskelig å finne en praktisk løsning på.

5.3 Biologisk

Omleggingen i fangst- og innsamlingsrutiner av fisk til akvariet de
senere år, der not-, garn- og rusefangst i stor utstrekning er erstattet
med fiske med garn og håndsnøre, har høynet eksteriørkvaliteten til
den utstilte fisken i vesentlig grad. Særlig gjelder dette karpefiskene
der sopputbrudd har vært og fortsatt er et gjennomgående problem.
Nye behandlingsrutiner med 4 %o saltkonsentrasjon direkte i utstillingsakvariene slik at man dermed unngår å flytte på fisken, har også
gitt klare gevinster.
Problemet med lagesildakvariet i museets kulturhistoriske fiskeavdeling har man imidlertid ikke funnet løsning på. Det er vårt håp at
det i forbindelse med forestående museumsutvidelser vil være mulig
å finne plass til en skjermet karantene- og forskningsavdeling slik at
tilpassing av villfisk i akvariesammenheng først kan utprøves under
kontrollerte betingelser før de eksponeres mot publikum. Lagesild
har generelt vist seg å være en relativt vanskelig fisk å holde i akvarium, selv i de store 2500 liters publikumsakvariene, med sopp og
, andre ytre skader som de største problemene.
Følgende arter har vært stabile i anlegget inneværende år:

Ferskvann:
1.
2.
3.
4.
5.
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Ørret/sjøørret (Salmo trutta)
Røye/sjø røye (Salvelinus alpinus)
Laks (Salmo salar)
Ål (Anguilla anguilla)
Brasme (Abramis brama)

6.
7.
8.
9.
10.

Vederbuk (Leuciscus idus)
Hork (Acerina cernua)
Gjedde (Esox lucius)
Steinulke (Cottus poecilopus)
Mort (Rutilus rutilus)

11. Sik (Coregonus lavaretus)
12. Lake ( Lota lota)
13. Lagesild (Coregonus albula)
14. Krøkle (Osmerus eperlanus)
15. Abbor (Perca fluviatilis)
16. Karuss (Carassius carassius)
17. Karpe (Cyprinus carpio)
18. Dvergmalle (Ameiurus nebulosus)

19. Regnbueørret (Salmo gairdneri)
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. Hyse (Melanogrammus aeglefinus)
4. Knurr (Eutrigla gurnardus)
5. Lomre (Microstomus kitt)
6. Lyr (Pollachius pollachius)
7. Hvitting (Merlangius merlangus)
8. Rødspette (Pleuronectes platessa)
9. Tangsprell (Pholis gunnellus)
10. Torsk (Gadus morhua)

11. Ulke (Myoxocephalus scorpius)
12. Skrubbeflyndre (Platichthys flesus)
13. Bergnebb (Ctenolabrus rupestris )
Dessuten:
14. Hummer (Hornarus vulgaris)
15. Taskekrabbe (Cancer pagurus)
16. Strandkrabbe (Carcinus maenas)
17. Korstroll (Asterias rubens)
18. Solstjerne (Crossaster papposus)

I forbindelse med akvariets 10-årsjubileum mottok vi i november i
gave en europeisk malle (Siluris glanis) fra Danmarks akvarium. Av
plasshensyn går den inntil videre i samme akvarium som fisk fra
næringsfattig lavlandssjø.
Ved avslutningen av inneværende driftsår sender vi en varm takk
til alle akvariets støttespillere, institusjoner, organisasjoner, forvaltningsapparatet og ikke minst enkeltpersoner. I særlig grad gjelder
dette:
-Akvariet i Bergen v/Tor J. Samuelsen
- Akvariet i Ålesund v /Jan Einarsen
- Statens Marinbiologiske Stasjon Flødevigen ved Arendal v/Per
Hognestad m.fl.
- Danmarks akvarium, København
- Universitetet i Oslo, Marinbiologisk Stasjon, Drøbak v/Finn
Wallvig
- Simo Havlaks A/S, Oksvoll
-Tex-Fisk A/S, Lysøysundet
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- Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Forskningsstasjonen
Ims v /Jon Backer
- Steinar Østbye, Jømna
- Pete Knight, Hamar
- Ole-Thorstein Ljøstad, Elverum
- Sør-Østerdal interkommunale næringsmiddel- og kjøttkontroll,
Elverum
- Skandinaviska Landskaparen A/B v/Dan Mattsson, Malungsfors
- Rune Tvedt, Bergen
- Rune Johansen, Lillestrøm
5.4 Nordisk akvarieseminar

! anle?n~ng av at akvariet «Fra fjell til fjære » kunne se tilbake på 10

ars dnft 1 1989, var dette en passende anledning til å diskutere erfaringe~ vunnet og uløste ~roblemer med nordiske akvariekolleger. Som
malgruppe for et semmar som ble avviklet 2.-5.11. ble i første rekke
valgt
- vitenskapelige medarbeidere
- røktere
- pedagogisk personale
Det ~le lagt spesiell vekt på betydningen av at alle typer akvariemedarbe1dere kunne samles til drøfting av felles problemer, såvel teknisk
og biologisk som pedagogisk. Initiativet til arrangementet ble også
tatt i håp om at lignende opplegg, dersom dette forsøket ble vellykket, kunne gå på rundgang i Norden.
Museumsdirektør Tore Fossum kunne hilse i alt 30 deltagere fra
Danmark, Island, Sverige og Norge velkommen til åpningen før
ordet ?le ?ve~latt til akvarieleder Christian Andersen. Mange veletablerte mst1tus1oner
representert, men gledeligvis også utsendinger
som representerte m1liøer med nye akvarieprosjekter på gang, hvilket
etterhvert skul!e v!se ~eg å gi opphav til en rekke fruktbare diskusjoner. Følgende mst1tusioner var representert på seminaret:
Danmark
Danmarks akvarium, Charlottenlund
Nordsømuseet, Hirtshals
Djursland Museum, Dansk Fiskerimuseum, Grenå
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Island

Fiska- og Natturugripasafn, Vestmannaeyjar

Norge

Norsk Skogbruksmuseum, Elverum
Akvariet i Bergen
Universitetet i Oslo, Akvarieavdelingen
Lofotakvariet i Kabelvåg
Ide-Prosjekt A/S, Akvarieprosjekt i Grimstad
NIVA-Grimstad, Akvarieprosjekt i Grimstad
Ålesund akvarium
Akvarieprosjekt - Karmøy fiskerimuseum

Sverige

Goteborgs Sjofartsmuseum m/akvarium
Lycksele djurpark m/ akvarium
Skandinaviska Landskaparen A/ B, Malungsfors
Malmo museum m/ akvarium
Kristineberg Marinbiol. Stasjon, Fiskebackskil

Samtlige seminardeltagere hadde på forhånd fått tilsendt akvarieleders oppsummeringsartikkel presentert i Norsk Skogbruksm~seums
siste årbok. Ved seminarets begynnelse var det derfor naturlig med
en gjennomgang av selve akvarieanlegget før selve hovedforhandlingene tok til.
Følgende hovedtema ble bl.a. behandlet under seminaret:
-

Akvarieinnredning - teknikker - demonstrasjoner
For og foring
Innsamlingsteknikk
Deltageres inntrykk fra studiereiser
Formidling, herunder skoletjeneste i forbindelse med akvarievirk-

-

somhet
Markedsføring av akvarieanlegg
Akvarieetikk - krav til utstilt materiale
Nye akvarieprosjekter i Norden
Spørsmål og svar. «Market of ideas».
Har du noen gode ideer vedrørende akvariedrift som du vil dele
med-dine kolleger?

I tillegg ble vist flere videoproduksjoner, bl.a. fra Island, Monterey-akvariet, Akvariet i Bergen og fiskeoppdrett.
Norsk Skogbruksmuseum som vert hadde stort utbytte av semina5
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r~t, og_ også de øvrige deltagerne, hvilket ble klart tilkjennegitt under
d1skusionen om det var interesse for å følge opp denne kontaktformen,- Det var en enstemmig forsamling som under avslutningen av
semmaret ønsket å fortsette det nordiske samarbeidet.
Det var Christian Andersen som hadde tatt initiativet til og ledet
akvarieseminaret.
5.5 Rådgivning, undervisning, besøk og kontaktskapende
virksomhet
E~ betydelig driftserfaring er etterhvert opparbeidet av de medarbeidere som er knyttet til akvariet. Etter at deler av denne ble
nedtegnet av akvarieleder i en egen artikkel i Norsk Skogbruksmuseums årbok nr. 12 i forbindelse med akvariets 10-års jubileum i 1989
og senere distribuert til akvariekolleger og samarbeidspartnere over
hel~ Norden, har pågangen etter råd og veiledning bare økt på. Det
er lite skrevet materiale på nordisk språk om akvariedrift på generelt
p_lan. Det ~ar derfor med glede vært konstatert at utsendte publikaSJOn har blitt vel mottatt og følgelig kommet til nytte.
I Nor?e er det flere akvarieprosjekter på gang, bl.a. i Tromsø,
Trondheim, Florø, Karmøy, Grimstad og Oslo. I løpet av året er
et akv~rieanle?g innvi~t, ?emlig Lofotakvariet i Kabelvåg, - et anlegg
so~ v1 _forøvrig har statt 1 nær kontakt med under hele oppbyggingso_g apnmgsfasen. Representanter fra ovennevnte anlegg og prosjekteringsgru~per har dessuten vært på studiebesøk, hvilket har gitt
opph_av ul mange ideutvekslinger og fruktbare diskusjoner.
I tiden 31.1.-1.2. foretok akvarierøkter en studietur til Akvariet i
B~rgen. Hovedformålet med turen var å se på akvarieteknikk, innrednmger og informasjonsarbeid. Særlig aktuell var kontakten med
røkterne i Bergen om rutiner og annet praktisk arbeid. Akvariedekor_a tør Dan ~attsson, som senere ble engasjert til å innrede 3 nye 1000
liters akvarier ved museet, var under studiebesøket i arbeid med et
' større innrednings-/landskapsarbeid for Akvariet i Bergen. Studier
av teknikker og materialvalg var meget aktuelt og nyttig i denne
sammenheng. Vikørs opphold i Bergen ble meget lærerikt. Det er i
den anledning_ spesiell grunn til å takke styrer Tor J. Samuelsen og
hans medarbeidere for god mottagelse og tilrettelegging av oppholdet.
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27.9. foretok Vikøren studiereise til Malungsfors, der han sammen
med Dan Mattsson (Skandinaviska Landskaparen AB) fulgte arbeidet
med innredningen til våre tre nye 1000 liters enheter som ble ferdigstilt i løpet av året. En viktig del av Vikørs besøk var at han selv satte
seg inn i benyttede teknikker og materialvalg, med tanke på forestående innredninger i noen av våre mindre akvarier.
Turen til Malungsfors lot seg også kombinere med et besøk til
DALA som produserer akvarier og akvarieutstyr. Fabrikksjef Rune
Ivarsson viste rundt og tilkjennega interesse for å holde kontakten
med tanke på mulige nyetableringer av akvarier i museet.
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6. SKOLETJENESTEN

2 0000

Som det fremgår av statistikken har skolebesøket gått litt tilbake i
1989. Det har imidlertid vært satset sterkt på kontakten med skolene.
Det er gitt mange tilbud, særlig gjennom temadagene. Det er også lagt
vekt på pedagogisk kvalitet både når det gjelder oppgaver, undervisningsopplegg og undervisningspersonale.
Knut Flygind, lærer på Søbakken skole i Elverum, var fra nyttår
til påske engasjert i revisjonen av våre undervisningsoppgaver. En
gruppe lærerstudenter var også delaktige i denne sammenhengen.
Et meget solid og grundig arbeid ble utført. Salget av de reviderte
oppgavesettene har gått meget bra.
6.1 Besøkstallene de siste årene
1987 .. ....... ..... .... ......... ......... ... ... .. ..
1988 ············
···············
···················
1989 ····················· ·············
············

5 0 00

.

0000

"°

5000

.

I

19 72

Klasser/ grupper

Elever/ studenter

941
1060
968

16 201
19 350
16 521

Naturlig nok er det Hedmarksskolene som ruver høyest på besøksstatistikken. Men vi føler også ansvar for elever og studenter fra

Et nytt tilbud i lekearealet er et hyttearrangement oppe i et tre med
rom for lek. Fra hytta
går det en rutsjebane
nedover i skogen. Det
kryr av barn i lekearealet
til stadighet.
(Foto: O.T.L.)
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Fig. I. Diagram over elev/s tudentbesø ket I 972-89.

større deler av landet. Gjennom annonsering og pressestoff til riksdekkende media gjør vi våre aktiviteter og tilbud kjent, men skolens
ekskursjonsbudsjett blir for mange den begrensende faktor når det
ellers kunne være aktuelt med en tur hit.
Tabell I. Elev- og klassetall for 1989 fordelt på fylker og land
Fylke .................. ........ ......... ........ .

Klasser

Elever

Hedmark ................. ....... ..... .... .... .
Oppland ...... ..... ...... ... .... ............. . .
Akershus ...................... .............. . .
Oslo .. .......... ...... .. ...... ..... ..... ... ..... .
Buskerud ............................ ......... .
Telemark ..... ............... ... ...... ...... .. .
Østfold ... .. .......................... .. ... .... .
Sør-Trøndelag ............ .................. .
Nord-Trøndelag ..... ................ ... ...
Møre og Romsdal .............. .. ......... .
Vestfold .................. .. ... ................ .
Sogn og Fjo rdane ......................... .
Aust-Agder ....... .................. ..... ... . .
Sverige ..... ... .. .... ...... ..................... .
Danmark ..... ..................... ........... .
Andre ....................................... ... .

517
114
103
47
47
29
IS
14
6
4

8468
2024
2236
1086
713
318
254
152
112
37
54
37
31
661
284
54

4
3

2
43
18
2
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Tabell 2. Elev- og studentbesøket i 1989 fordelt på skoleslag
Skoleslag

Elever/studenter

682
132
53
43
15
15
12

10 915
2991
961
516
304
245
221
130
147
79
12

Grunnskole .. ... ........ ........... ..... ..... .
Førskole .... .. ....... .. ................... .. .. .
Videregående skole ...... .... ........ .... .
Spesialskole ..... .. .. ... ............ .. ...... .. .
Folkehøgskole ........ ... ..... .... ...... ... .
Landbruksskole/jordbruksskole ... .
Skogskole .... ... .. .. ................... ...... .
Lærerhøgskole ......... .................... .
Universitet/ distriktshøgskole .. .. ... .
Diverse ......... .... ...... ....... .. ............ .
Voksenopplæring .... ............ .... ..... .

25 0

200

150

100

50

7

5
3
1

•
•

289

-

....z

.,.,

.

10 0

"'

50

""

1989

19 88

2

249

3

4

5

8

7

9

•

10

Tabell 3. Besøkstallet for klasser/grupper fordelt på de enkelte kommuner i Hedmark
Kommune

-

J

6

Fig. 3. Fordeling på klassetrinn i grunnskolen .
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Fig. 2. Månedsvis fordeling av klasser/grupper i 1989.
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150

Klasser/ grupper

s

0

N

D

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

Klasser

Elever

4
7
208
8
3

66
200
3640
43
44
123
422
164
232
46
34
949
741
50
111
246
87
414
278
229
349

9

18

8

12

2

3
62
63
6
11
11

8

20

15
23
16

39

6.3 Utadrettet virksomhet
En virksomhet som har tatt seg opp, er kurs for ulike student- og
lærergrupper. Mange av disse lærerne vender senere tilbake med sine
skoleklasser, og vil da ha større forutsetninger for at besøket skal bli
utbytterikt sett fra pedagogisk synsvinkel. Gjennom audiovisuell
orientering i auditoriet blir museets skoletjeneste presentert, og
eksempler på omvisninger for lærergruppene blir også gjennomført.

Disse har fått orienteringer:
30.1.
3.2.
7.4.
18.4.
26.5.
26.5.
8.6.
12.6.
11.9.
29.9.- 1.10.
Fra temaopplegget « Vårens farli~e eventyr_». Bjørn Skaug som sitter ved nyingen
forteller en klasse om fløternes liv og arbeid. De overnattet ofte ute ved nyingen i
(Foto: O.T.L.)
ly av en båt.

6.2 Emnevalg og undervisning
Skoletjenesten gikk ut med åtte forskjellige tematilbud for 1989.
Responsen har vært positiv, og den geografiske spredning av besøket
har vært økende. Også svenske skoler har lagt turer hit nettopp for å
oppleve temadagene.
Oversikt over temaoppleggene :
Tema
Fra stubben til tømmervelta
..som fisken i vannet
Naturen våkner
, Midt i blinken
Vårens farlige eventyr
Jernblestring
Bare gråstein?
Dyra om høsten

Tid

Skoleslag

31.1.-3.2.
6.-9.3.
10.- 14.4.
17.-24.4.
9.-12.5.
6.-8.9.
9.10.
16.-20.10.

grunnskolen
grunnskolen
barneskolen
førskole
grunnskolen
grunnskolen
ungdomstrinnet
barneskolen

Elever/ barn
337
265
368
600
386
640
40
490

Ljøstad har demonstrert fluebinding på aktivitetsdagene «.. som fisken i vannet » og for Ferieklubben.
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2.11.
17.11.
28 .11.
29.11.
12.12.
14.12.

12 lærere
7 studenter
20 studenter
18 studenter
14 studenter
50 førskolelærere
42 lærere
20 studenter
14 studenter
42 videreutd.
studenter
32 lærere
20 lærere
8 lærere
24 lærere
18 studenter
32 studenter

Jarvenskolan, Arvika, Sverige
Karl stad larerhi:igskola, Sverige
Stabekk høgskole
Univ. i Oslo, Inst. for kunsthistorie
Univ. i Oslo, Inst. for zoologi
Elverum kommune
Elvebakken ungdomsskole
Kvinneuniversitetets førskolekurs
Elverum lærerhøgskole 1/2-års naturfag
Trondheim .lærerhøgskole
Ped.senter for Elverum og Åmot: Interkommunal
kursdag
Aune barneskole, Oppdal
Adopsjonsuka v/Elverum lærerhøgskole,
lærere fra Hedmark/ Oppland
Elverum lærerhøgskole, 3. klasse
Elverum lærerhøgskole, 1. klasse

Gjennom Forum for natur- og miljøundervisning i Hedmark når
museumspedagogen en del sentralt plasserte skolekontakter i fylket.
Ved et samarbeid mellom grunnskolen på Flisa, Elverum videregående skole og museet, koordinerte Skolenemda for natur og miljø
utstillingen «Trær skaper trivsel » på 250-·års jubileet for grunnskolen
i Bergen i juni. Samarbeidet mellom pedagogiske sentra og museer i
Mjøsregionen og Elverumsdistriktet fortsetter. Eiktunet på Gjøvik
var vertskap for en museumstreff 31.3. Her var temaet «Museet som
pedagogisk ressurs for skolen». Klevfos Industrimuseum fulgte opp
vertskapsrollen den 2.10., hvor aktivisering som undervisningsmetode på museet sto på dagsorden.
21. og 27.10. representerte Skaug og Haugen museet med stand og
rikelig med informasjonsmateriale på Østlandsk lærerstevne i Oslo.
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Arrangørene der regnet med et totalbesøk opp mot 5000 på disse
dagene, så man innser betydningen av å stille opp i denne sammenhengen.
Ellers har et godt og nært samarbeid med mediene fortsatt. Såvel
lokalpresse som Nær-TV og Hedmarksradioen har bidratt med
presentasjon og omtale av virksomheten. Nationen har i tillegg hatt
flere helsides oppslag.
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7.ANNENUTADVENDTVIRKSOMHET
7.1 Kunstutstillinger
Årets første kunstutstilling åpnet 9.2. «Vandring i grenseskog - fragmenter fra vårt indre landskap» var tittelen på utstillingen til Eidskogkunstneren Arne Martinsen. Martinsen ga samtidig ut en
billedbok med samme navn som utstillingen, og boka var laget i
et nært samarbeid med dikteren Hans Børli. Utstillingen var
sammensatt av et tyvetalls akvareller og fire oljemalerier. Arne
Martinsen var til stede ved åpningen, og Guri Hornberg fra Eidskog
sørget for at publikum fikk høre fra Børlis diktning. Amanuensis
Vestheim fra museet uttalte ved åpningen at billedboka representerte
et høydepunkt i samarbeidet mellom Børli og Martinsen.
Fra 15.3. til 30.4. presenterte museet kunstneren Leslie Ayres fra
Wigan i Nord-England. Leslie Ayres er født i 1944 og har sin utdannelse fra flere kjente akademier i England. Han er nå bosatt i
Skrautvål nær Fagernes. Hans arbeider har motiver fra norske vinterfjell, og spenner fra figurative til abstrakte malerier, akvareller og
tegninger. Mest spennende var hans serie i tegninger og oljemalerier
som han har kalt «National selection».
Årets sommerutstilling fra 13.6. til 6.8. viste kunstverk som har
sitt klare utspring i trevirke, nemlig tresnitt, fargetresnitt og xylografier med motiver fra kjent litteratur. Kunstneren Hans Gerhard
Sørensen, født i 1923, bor og arbeider i Melsomvik i Stokke. Han
er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo. Hans Gerhard Sørensen har markert seg som en
av landets fremste bokillustratører med en meget stor produksjon.
På museet ble det stilt ut 78 arbeider. Omtrent halvparten av arbeidene var illustrasjoner til Olav Duuns diktning. I 1989 var det
50 år siden denne forfatteren døde. Forøvrig ble det vist illustrasjonsarbeider til verker av Tolstoj, Leskov, Dan Lindholm, Petter Dass,
utsnitt fra Håvamål og P.Chr. Asbjørnsen. Av sistnevntes «En
sommernatt på Krokskogen » gikk museet til innkjøp av fire xylografier hvorav to nevnes: «Nyingen » med skogskarer rundt et flammende bål omkranset av mørke trestammer og svart natt, «Tjernet» som
viser den vare naturstemningen ved et skogstjern med vannliljer og
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geitrams. Utstillingen var også pedagogisk lagt opp, slik at både
tresnitt- og xylografiplater ble vist sammen med noen av de grafiske
bladene. I tillegg var teknikkene forklart med kortfattet tekst. En
kunstutstilling hvor kunstneren har treet som hovedelement hører
absolutt til på Norsk Skogbruksmuseum.
«En reise fra misbruk til alkoholisme» var tittelen på en serie
oljemalerier av Synvis Glinn Nordin. Kunstneren bor på Karlsøy i
Troms. Han er et fargerikt menneske med en tragisk bakgrunn.
Synvis Glinn Nordin viste 26 malerier som skildrer en skremmende
og tankevekkende reise. Historien tar utgangspunkt i kunstnerens
eget liv i alkoholens favn. Bildet «Skål», der alkoholikeren skåler
med døden i speilet, er det best kjente. Dette bildet var våren 1989
utstilt i Paris ved den internasjonale edruskapskonferansen, og senere
i Lausanne. Utstillingen ble vist fra 16. til 30.8.
Lektor Even Lorch-Falch holdt et meget engasjerende foredrag
under åpningen av en unik utstilling i museet i tiden fra 5.10. til
5.11. Karikaturtegneren Odd Einarson, Satiriske tegninger 19301947, viste sin mangfoldige og i dag historiske produksjon. Odd
Einarson, født i Bergen 1910, er for mange mest kjent som den
landsomreisende karikaturtegneren med sin røde verandabuss
«Ruslebo » og sin umiskjennelige alpelue. Utstillingen viste sider
ved Odd Einarson som ikke er så alment kjent. Satiriske tegninger
fra 30- og 40-årene viser den sterkt religiøsanarkistiske humanistens
arbeider. Han oppholdt seg i Tyskland da Hitler kom til makten, og
fikk i den sammenheng et førstehånds inntrykk av nazismens fremferd som han tegnet med bitende ironi. Etter 2. verdenskrig stilte
Einarson seg meget kritisk til rettsoppgjøret, blant annet gjennom
sitt tidsskrift «Trollspeilet». Den videregående skolen brukte utstillingen som et ledd i historieundervisningen.
, 7.2. Andre utstillinger

Det var i 1989 200 år siden Stor-Ofsen herjet over Sør-Norge. Flommen er blitt kalt den største naturkatastrofen i vårt land i historisk
tid.
I anledning av dette minnet laget Rugsveen en utstilling i første
rekke for museets eget bruk. Interessen for utstillingen var imidlertid
svært stor, noe som den betydelige mediadekningen viser. Foruten at
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Utstillingen
«StorOfsen • til minne om
storflommen i 1789 som
karakteriseres som den
største naturkatastrofen
i vårt land, vakte stor
interesse og fikk omfattende
mediadekning.
Bildet
viser
Reidar
Fritzvolds maleri «StorOfsen • fra 1986.
(Foto : O.T.L.)

utstillingen ble vist i museumshallen fra 1.6. til 7.8., ble den montert
i Norges Vassdrags- og Energivesens hovedkantine og senere i
Forbygningsavdelingen i Oslo i tiden 4.9. til 19.10. Fra 23.10 til
1.12. sto den på Maihaugen, Lillehammer.
En miniatyrutgave av utstillingen ble laget til Stor-Elvdal historielag for plassering på Nystu Trønnes.
Foreningen for undervisningsledere i porselensdekorasjon arrangerte sin utstilling med 23 deltagere i tiden 5.-14.5. Det ble vist
porselensdekorasjon, glassmaling, silkemaling, porselensdukker og
håndmodellerte smykker. Av klenodier ble det vist kopier av Meissenservisene utført av Bodil Fasting og Anne Marie Blauw. Utstillingen var godt besøkt og ga inspirasjon til mange.
Sommerens store knivbegivenhet på museet var Bjørn Kleppoutstillingen. Bjørn Kleppo (1894-1975) er kanskje den mest kjente
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laget utstillingen. Ved åpningen fremførte fløytisten Tori Arva stykker av Vivaldi og Øistein Sommerfeldt, og Tore Strand fra Basberg
Papir holdt et morsomt kåseri om papirets historie. Utstillingen viste
papirets historie fra det ble oppfunnet i Kina for ca. 2000 år siden og
frem til i dag. Videre ble det vist papir i utallige former, fra det fineste
silkepapir til kartong. Verdens forbruk av papir avspeiler også levestandarden på jorden, fra 5 kg pr. år pr. innbygger i Afrika til 305 kg
i USA. Den kunstneriske siden viste «Papirbilder», store papirdekorasjoner, skulpturelle kunstverk i papp og papir og studier i draktform og snitt i papirklær laget av studenter fra instituttet for klær
og kostymer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. I det
hele tatt en fargerik, allsidig og lærerik utstilling som engasjerte et
bredt publikum.
I tiden 11.11. og litt ut på nyåret viste museet utstillingen «1000
spurver». Utstillingen utgår fra holdningskampanjen «Fugler i
nærmiljø» med Jon Melbye fra Fredrikstad som prosjektleder. Ca.
Tore-Børge Gjerstad i utstillingen «Perspektiv på papir~ som ble vist i september.
Utstillingen hadde både et faglig innhold og ga stor opplevelse gjennom sin artistiske
presentasjon .
(Foto : 0 .T .L.)

knivmakeren i Telemark, og hans graverte dekor er blitt et forbilde
for senere knivmakere. Til årets utstilling ble det samlet inn ca. 30
kniver fra hele landet. I tillegg ble det lånt inn en del verktøy som
Kleppo benyttet. Rugsveen var ansvarlig for utstillingen.
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 ble tildelt Jan Eriksen, Sandefjord, mens publikumsprisen
gikk til Gudmund Lie, Gjerstad. Rugsveen var ansvarlig for selve
utstillingen. Han fikk god hjelp av Stensby under monteringen.
Utstillingen «Perspektiv på papir» ble vist fra 3.-30.9. Den krevde
hele hallen i museet, og tok opp temaet papir i stor bredde. Ved siden
av å være informativ, var den også meget kunstnerisk lagt opp.
Landsforbundet Norsk Form ved interiørarkitekt Aud Dalseg hadde

46

Utstillingen «Fugler i nærmiljø ~ ble omfattet med st<;>r interesse. Her er fjerde_ klas~e
fra Jønsrud skole i Løten på besøk og Hege Kaveld1get (foran ) har funnet 1g1en sm
egen spurv blant 8000.
(Foto: O .T.L.)
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40 000 spurver utformet i leire er laget av 25 000 norske skolebarn,
og ca. 8000 av disse ble utstilt på museet sammen med en kolleksjon
av leirspurver laget av russiske barn. Gjennom forming av spurv i
leire, bygging av fuglekasser, sang og tegning, lærer barna om sitt
eget nærmiljø og hva de kan gjøre for å bedre fuglenes kår. Utstillingen har fått solid støtte fra stat, fylker, foreninger, institusjoner og
det private næringsliv. Ved museet var det livlig i spurvemiljøet, og
det var morsomt å iaktta besøkendes refleksjoner over små barnehenders modellerende utfoldelse. Utstillingen gikk videre fra Norsk
Skogbruksmuseum til en tilsvarende utstilling i Moskva i januar 1990.
7.3 Vandreutstillinger

«Skogbruk og viltstell»

Utstillingen som offisielt ble innviet under De Nordiske Jakt- og
Fiskedager i august 1987, har i 1989 vært vist på følgende steder i
nevnte rekkefølge: Åsnes, Årnes, Nes, Hadeland, Trondheim,
Høylandet, Namsskogan, Grong, Overhalla, Namsos, Fosnes,
Namdalseid, Biri, Snåsa, Florø og Bergen.
Anslagsvis 17 398 besøkende har mottatt vandreutstillingstilbudet
i 1989, herav minimum 3326 i skolesammenheng. Selv om tilbakemeldingene har vært noe tilfeldige, har de stort sett vært meget positive.
«Skogbruk og viltstell» har vært sammenhengende på vandring i 2
1/2 år. Til tross for den lange omstreifertilværelsen har utstillingen
tålt påkjenningen meget bra. Noe ettersyn og vedlikehold er gjort
av medhjelpere ute i distriktene. Jan Haugsbø ved Zoologisk museum, Universitetet i Bergen skal nevnes spesielt i denne sammenheng.
Haugsbø har dessuten vært til stor hjelp i forbindelse med ruteopplegget på Vestlandet, og ellers bistått Norsk Skogbruksmuseum på
andre måter i forbindelse med utstillingsvirksomheten.
Transportmåten for utstillingen, en spesialinnredet boggihenger
med spor til de 23 skjermene utstillingen består av, har vist seg
meget hensiktsmessig. Foruten rask montering og demontering av
utstillingen, har sporene som utstillingsskjermene står i under transport medvirket til skånsom behandling og moderat slitasje.
Utstillingen er forhåndsbestilt langt ut i annet halvår 1990, hvilket
understreker at selv etter 3 år på vandring er den fortsatt like aktuell.
48

«Nordens Grønne Gull»

Den fellesnordiske vandreutstillingen «Nordens Grønne Gull» har
i perioden februar 1987-oktober 1989 med 665 utstillingsdager
vært vist på 14 steder i alle de fem nordiske land, og er sett av over
100 000 registrerte besøkende. I Norge ble den vist på museet høsten
1987, i Tromsø Museum 15.11.-31.12.1988 og Rana museum 23 .1.26.2.1989. Etter regnskapene pr. 27.11.89 viste prosjektet et overskudd på DKK 32.623,97 med inntekter i form av refundert
merverdiavgift og støtte fra ulike hold på DKK 923.204,86 og
totalutgifter på DKK 890.580,89 .
Etter en ide som oppsto under åpningen av utstillingen i Nordens
Hus i Reykjavik i februar 1988, har det vært arbeidet med mulighetene for å kunne presentere utstillingen utenfor Norden, bl.a. i USA
og Canada. På bakgrunn av at utstillingen har vært så vellykket, har
' Nordisk ministerråd bevilget ytterligere DKK 50.000 til prosjektlederlønn for tre måneder slik at disse mulighetene kan utredes
nærmere. Det er særlig arbeidet med å finne private sponsorer som
kan være med å finansiere en vandring i Nord-Amerika. Om det ikke
lykkes å få utstillingen til USA og Canada, vil prosjektet avsluttes og
gjenstander m.v. sendes tilbake til de utlånende institusjonene.
Museumsinspektør Vibeke Koch ved det danske Jagt- og Skovbrugsmuseet, som hele tiden har vært prosjektleder og en drivende
kraft bak utstillingsarbeidet, har etter en enorm arbeidsinnsats måttet
vie seg til andre oppgaver. Jagmastare Lars Lindberg ved Skogvårdsstyrelsen/Skogsmuseet Silvanum i Gavle har overtatt funksjonen som
prosjektleder.
7.4 Arrangementer

De Nordiskejakt- og Fiskedager (DNJFD)

Et fyldigere program enn noensinne ble tilbudt publikum under de
27. Nordiske Jakt- og Fiskedager 11.-13.8. Det var lagt ned et betydelig forarbeid, med bl.a. nyinvesteringer i 20 stk. 3 x 3 m utstillingsboder, tilrettelegging for meitefiske i tømmerrenna «Gammelåa» på
Prestøya samt mange mindre justeringer og forbedringer.
65 kommersielle utstillere med varespekter innenfor arrangementets karakter, - jakt, fiske, friluftsliv, skog og utmark deltok sammen
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med 24 ideelle organisasjoner og forvaltningsorganer, med et produktspekter på høyeste kvalitetsnivå.
Stor vekt legges på markedsføringen av DNJFD. Hovedprogrammet som i de senere år er trykt og betalt av Landbruksforlaget, hadde
et opplag på 30 000. Dette spres over hele Norden, fortrinnsvis gjennom samarbeidspartnere (foreninger, lag, utstillere o.a.). Dessuten
ble det til nordiske massemedier utsendt tre pressemeldinger forfattet
av freelance journalist Helge Hagen, i tillegg til annet materiell
omkring arrangementet og museet. Dette markedsføringsopplegg
som har vært fulgt i flere år, har etter hver bragt publikumsbesøket
opp på et stabilt nivå.
Tradisjonen tro ble årets jakt- og fiskedager innledet fredag ettermiddag på skytebanene med Elverum Jaktskytterklubb som arrangør. 210 deltakere skjøt på lerdue, en nedgang på 55 fra siste år.
Nedgangen henger trolig sammen med at programmet bare er på
25 skudd, og at mange synes det blir for langt å reise for et så kort
program. Den tekniske avviklingen gikk prikkfritt.
Under jaktskytingen på Terningmoen deltok 281 på kulesti (230 i
1988) og 341 på elgbanen mot 320 året før. Også dette arrangementet
ble profesjonelt avviklet, men som på lerduebanen plages man av
mannskapsmangel. Totalt deltok 832 skyttere i årets skytterdisipliner, hvilket er i grenseområdet for hva man har kapasitet til. Elverum
Jaktskytterklubb ser derfor frem til en bedring i baneforholdene fra
og med kommende sesong i forbindelse med tilrettelegging for
Landsskytterstevnet 4.-11.8.1990.
Fredag 11.8 . ble det arrangert hjørnekveld. Miljøvernrådgiver
Steinar Wikan fra Sør-Varanger var invitert til å foredra om «Bjørnen
som nabo og forskningsobjekt », mens Hedmarks egen hjørneekspert,
forskningsstipendiat Petter Wabakken var tildelt temaet «Hedmark rovdyrfylket med internasjonal hjørneforskning». For riktig å lokke
, publikum til kveldens begivenhet ble det servert en hjørnerett på
inngangsbilletten - badsturøkt hjørneskinke og tørket, saltet og
speket bjørnekjøtt levert av Køltzow A/S og Li-Vilt A/S i Nordli
og tilberedt med waldorfsalat av mesterkokkene Rudolf Rylandsholm og Eimer Pagh-Skov i Hamar Catering.
Såvel hjørneretten som populærforedragene, supplert med lysbilder, falt i god smak hos de 475 fremmøtte. Fortjent hyllest ble
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aktørene til del, også til hjørnedanserne fra Trysil-Knut Dans- og
Spelmannslag som innledet hjørnekvelden. Blant kveldens høydepunkter var også utdelingen av NORMA-stipendet 1989 på kr.
20.000.- med diplom, som denne gang gikk til Jon J. Meli fra
Dalsbygda. Stipendet, som administreres av Viltforum, en uavhengig
faggruppe for jakt- og viltforvaltning, ble tildelt for fremragende
viltstellarbeid gjennom en årrekke. Det er spesielt innsats gjennom
mange år innen villreinforvaltningen i Forellhogna og senere som
redaktør av Hognareinen og Villreinen som har gjort dalsbygdingen
kjent og respektert i vilt-Norge.
Jakthundutstillingen, som ialt mønstret 543 hunder fordelt på 25
raser, kunne vise til en svak nedgang i deltagerantallet. Kvaliteten var
det imidlertid ikke noe å si på, og værforholdene under avviklingen
var de aller beste. Også et teknisk sett meget vel gjennomført arrangement. Hundefolket skal dessuten berømmes for at løshunder ikke
påtreffes, og at det er usedvanlig lite hundemøkk å se på museumsområdet. Også søndagens hvalpeskue og lydighetsdressur for jakt-

Hovedansvarlig for De Nordiske Jakt- og Fiskedager, Christian Andersen deler ut
premier i forbindelse med «Årets preparat ».
(Foto : O .T .L.)
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?under ble en stor opplevelse for deltagere og tilskuere. Regien var
de beste hender med Hedmark Jeger- og Fiskerforbunds hundeu tvalg som arrangør.
Av nye programposter av året skal to nevnes spesielt. Den ene i
regi av Norsk Taxidermist Forbund med hovedsete i paviljongen.
Her var det rigget til et stort preparantverksted hvor publikum ble
orientert om feltbehandling av vilt, flåing og preparering av rådyr,
flåing og taning av rev, ivaretagelse og forbehandling av skinn, fiskeavstøpninger med kunststoffer, modellering av bjørnehode og rev,
og ~ye mer. Her kunne man også innta en enkel bjørnerett, bjørnebuliong, beverhalesuppe, bevergryte, speket tiur, røkt viltkjøtt m.m.
I tillegg hadde taxidermistene ansvaret for en konkurranse i artsbestemmelse av fugl og pattedyr, og utstillingen «Årets preparat '89 ».
Taxidermistene stilte med et stort mannskap som alle gjorde en fin
innsats. Spesielt må nevnes konservator Peter Valeur fra Kristiansand
museum, som med sitt enestående publikumstekke underholdt med
lun prat mens han modellerte på et bjørnehode. I tillegg holdt han
både lørdag og søndag et fengslende lysbildeforedrag om preparering
av «Vegårshei ulven » i et fullsatt auditorium.
Langs nordre del av Prestøya anla museet i 1970 en fløtings å.
Gammelbudammen står for enden av det lille vassdraget. Denne
nåledammen ble satt under DNJFD for å gi vann til utsetting av
ørret, gratis levert fra A/ S Settefisk på Reinsvoll. Dermed fikk
publikum et nytt tilbud, meitefiske i en naturlig, liten elv. Elverum
Sport A/ S i samarbeid med ABU stilte både mannskap, premier og
fiskeredskap til rådighet. Det ble løst 183 fiskekort, men fangstene
var beskjedne. Det ble montert pumper for å holde jevn vannføring.
Regnvær og flom gjorde pumper unødvendig denne gang, men under
vanlig sommervannstand vil det være nødvendig med pumper. Vi
regner med å gjenta dette tilbudet. Meitefiske burde være et aktivi, tetstilbud også ellers i sommerhalvåret.
Tilbudene til publikum under jakt- og fiskedagene er mange og
varierte. Enkelte av disse er lagt opp med tanke på å formidle kontakten mellom fagmiljøer, forvaltningsorganer og publikum, ved siden
av å være en aktivitet for familier og besøkende med spesialinteresser
innenfor skogbruk, jakt og fiske . Det er i den sammenheng gledelig å
kunne vise til at så mange frivillige organisasjoner og institusjoner
1
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stiller opp, og at Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmennenes
miljøvernavdelinger i Hedmark og Oppland og Vannlaboratoriet for
Hedmark m .fl . synes arrangementet og samarbeidet med museet er
så interessant at de kommer igjen år etter år.
Knivmakerne og bladsmedene holdt til på Knivtorget ved museumsbygningen. Her satt et titalls knivmakere i boder og demonstrerte sitt håndverk. På plenen foran foregikk en livlig handel av kniver,
knivblad og skaftemner. Ved siden av det tradisjonsrike Dyrskun i
Seljord, er De Nordiske Jakt- og Fiskedager blitt knivmakernes og
knivsamlernes store mønstring.
Knivseminaret arrangeres nå i samarbeid med Norsk Knivforening
som avholder sitt årsmøte samtidig. I år var det ca. 100 deltakere i
auditoriet lørdag 12.8. Etnolog Marit Holme Mehlum holdt et interessant foredrag om den førindustrielle bygdegarveren.
I tørre tall regner man med at mer enn 15 500 besøkende sluttet
opp om arrangementet inne på museumsområdet, av disse 11 600
betalende. De øvrige er representert ved kommersielle utstillere,
utstillere av hund, funksjonærer, dommere og representanter fra
frivillige organisasjoner og forvaltningsorganer, barn under 7 år,
besøkende med årskort eller medlemskap og besøkende som kommer
over fra Glomdalsmuseet. På lørdag tok man hånd om mer enn 2600
parkerte biler på eget område, mot ca. 1750 på søndag. Med en
bruttoomsetning i kroner for museet alene på ca. 850.000.- på to
dager og en kveld, tilsier dette at arrangementet, som trekker mer
enn 15% av museets årlige totalbesøk på en week-end, også er en
kj ærkommen inntektspost for museet, selv om arrangementet også
er forbundet med store driftsutgifter.
Det er all grunn til å si vel blåst til såvel publikum, medarrangører
som utstillere, til ansatte ved Norsk Skogbruksmuseum, og til hovedansvarlig for De Nordiske Jakt- og Fiskedager for 10. år på rad,
Christian Andersen.

Søndagsfilm

For 10. året på rad har Norsk Skogbruksmuseum vist «Søndagsfilm ».
Filmene vises i vinterhalvåret. Bakgrunnen for denne virksomheten
er å trekke publikum til museet i en ellers stille periode.
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Det er avviklet søndagsfilm i alt 16 ganger fordelt på to perioder.
1. periode var fra 8.1. til 26.2., og 2 periode fra 5.11. til 17.12. D et
har vært vist 2-4 filmer hver gang, hvorav en har vært barnefilm .
Totalt antall besøkende har vært 1498 stk., med et gjennomsnitt fo r
hver film på 35 besøkende. Tallene ligger på samme nivå som fo r
1988.
En har søkt å fortsette opplegget med å tematisere hver visning.
Nytt av året er visning av filmer med lengde tilsvarende en helaftens
spillefilm. Det har vist seg at publikum ikke har interesse av å tilbri~ge så lang tid i et auditorium på søndag ettermiddag. Best besøkt
er filmer som samler hele familien. Filmer som kan knyttes til f.eks.
ulvedebatten eller andre aktuelle tema trekker også mye folk. Dessuten har en med hell vist filmer om det gamle skogsarbeidet. En har
også k~ordinert temaopplegg på museet med valg av søndagsfilmer.
. Da filmene skal ha en tilknytning til museets fagområder, er det
ikke uproblematisk å finne nye og gode filmer. I første rekke leies
filmer fra Statens Filmsentral. Museet selv rår over ca. 110 filmtitler,
hvorav de fleste må sies å være hvilende. Disse filmene kan med
ford~l be~yttes ~er i søndagsfilmene. Et fullgodt utstyr for visning
av videofilmer i museets auditorium vil føre til at en kan sette
sammen et spenstigere reper~oar.
«Fra stubben til tømmervelta»
Som en oppfølging av skoleverkets temauke knyttet til tømmerdrift,
var søndagen etterpå, den 5.2 ., åpen for museets vanlige besøkende.
Og disse tok i sannhet vare på tilbudet. Med dårlige forhold for skiog friluftsfolket ellers i nærområdet, var arrangementet godt besøkt.
Det var et nytt ansikt museet her fikk vist.
Prestøya var sentrum for begivenhetene, og her ventet både hoggere, tømmerkjørere med hester og oppfyrte koier. Koiekokt kaffe og
, stekt flesk var smaksprøver som de besøkende satte pris på. At
søndagsfilmene denne februarsøndagen var knyttet til samme emnet
gjorde arrangementet enda mer helhetlig.
'
Glommakonferansen 1.-2.6.
Konferansen var et ledd i Miljøverndepartementets arbeid med en
handlingsplan for Glommavassdraget, hvor vannkvalitet, utbygging/
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vern, kulturminner, fiskeressurser, rekreasjon og strandsoner er
sentrale stikkord. Glommakonferansen ble lokalisert til museet og
gjennomført av Miljøverndepartementet med vassdragsforvalteren i
Hedmark og Norsk Skogbruksmuseum. Programmet ble gjennomført med en publikumsdag (1.6.) og en fagkonferanse (2.6.).
Norsk Skogbruksmuseum sto som vert for hele arrangementet
og gjennomførte en rekke aktiviteter knyttet til konferansens tema
og museets arbeidsfelt. Her kan nevnes fløting, fiskerøking og
demonstrasjon av ulike fiskemetoder. Ansvarlige for disse aktivitetene var Haugen og Skaug.
Rugsveen utarbeidet utstillingen «Storofsen 1789: 200 år siden
flomkatastrofen » til denne konferansen.
Fra Miljøverndepartementet ble utstillingen «Handlingsplan for
Glomma » presentert. Videre var det utstillinger fra fylkeskommunene i Glommavassdraget, fra Elverum kommune og Glommen og
Laagens Brukseierforening.
Fagkonferansen 2.6. ble gjennomført i museets auditorium med
71 deltakere.
Miljøverndepartementet støttet museets innsats under konferansen
med kr. 27.985.- .
Soppdager
På grunn av dårlig soppår tidlig på sesongen, ble det ikke holdt noen
demonstrasjon av matretter som tidligere år. Men ordningen med
soppkontroller 5 søndag ettermiddager i august/ september har fortsatt, og mange benytter seg av denne anledning til å få litt mere
kunnskap om sopp. Det er de soppsakkyndige i Elverum lokallag
av Nyttevekstforeningen som står for soppkontrollene.
Museumsstafetten '89
Ettersommeren 1989 gikk åtte museale institusjoner i Elverum/
Hamar-regionen sammen for å kunne markere sine tilbud under
samme vignett. Arrangementserien fikk navnet Museumsstafetten,
og vi var ute med vårt tilbud søndag 10.9. Soppkontroll med informasjon om sanking og soppretter var et av delelementene denne
dagen. Det andre var jernblestring. Her var de interesserte med til
myrmalmforekomster, og ellers ble en blestring gjennomført i
Evenstadovnen på museumsområdet.
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Geologidagene 7. -8.10.
Geologidagene på Norsk Skogbruksmuseum i regi av Hedmark
Geologiforening ble gjennomført for 5. år på rad. Årets arrangement
ble besøkt av 535 personer.
Museet har som tidligere hatt ansvaret for å legge forholdene til
rette for avviklingen av arrangementet. I dette ligger at vi har sørget
for pressemeldinger, annonser, innleie av filmer og buss, samt klargjøring for montering av utstillinger og gjennomføring av aktiviteter
i museet. Skaug har hatt ansvaret for museets side av arrangementet.

Innhold:
- Elverumsgeologien, plakat- og modellutstilling
- Mineralutstilling
- Smykkesteinutstilling og sliping
- Filmer i museets auditorium
- Ekskursjon i Elverumsområdet med buss. Denne samlet 55 deltakere.
Norsk Skogbruksmuseum takker Hedmark Geologiforening for
innsatsen og ser fram til et videre samarbeid om geologidager.
Barnas Dag
Til årets arrangement lørdag 11.11. fulgte vi opp tidligere suksesser
med å trekke inn samarbeidsparter fra lag, institusjoner og etater. På
den måten blir flere med på å dra arrangementet, og fra museets side
er det bare hyggelig at vi kan bidra til at lag som arbeider innenfor
vårt interesseområde kan få markedsført sin eksistens. Det er spesielt
rideklubben, den ornitologiske foreningen o g speiderne vi tenker på
i denne sammenhengen.
Med et besøkstall på nivå med fjorårets (810 barn og voksne), og
med et tilbud på drøyt 15 ulike aktiviteter, var såvel deltagere som
arrangørene meget godt fornøyd med arrangementet.

8. PUBLIKUMSBESØK OG
MARKEDSFØRING
8.1 Publikumsbesøket
Besøket økte med 3092 til 98 261 i 1989. Gruppene voksne/barn
på familiebillett steg med 4043 besøkende, mens det var nedgang i
skolebarnebesøket med 1210.
Videre kommer 3783 deltakere på 48 arrangementer i museet i
tillegg til de registrerte besøkstallene. Dette er 1592 færre enn året
før, og er en fortsettelse av nedgangen fra 1987.
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Fig. 4. Publikumsbesøket 1981-89.
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Besøket de første fire månedene av 1989 var 10% høyere enn for
samme periode av 1988. Ved halvårsskiftet var besøksøkingen nær
4%, mens den var vel 3% på årsbasis. Den relativt sett svake besøksutviklingen i siste halvår var tilsvarende i 1988.
En del spesielle grupper på besøk skal spesielt nevnes:
Seminar på museet i regi av FAO i forbindelse med den internasjonale matvaredagen, tyske reiselivsfolk i regi av Hedmark Reiselivsråd, en gruppe tyske forstmenn, representanter for Postdirektoratet
i forbindelse med offisiell åpning av det nye Elverum Postkontor,
Institutt for kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, nordisk møte om
arbeidsmiljøet i gårdsskogbruket, Seniorklubben for journalister og
redaktører, Holla historielag, nordisk konferanse med tema «Yrkesaktiv skogeier», Varmlands Skogsagare, komite for vurdering av et
svensk jaktmuseum i tilknytning til Kolmårdens Djurpark, Enskilda
Skogbrukets Forstmastare i regi av Helsingfors Skogsnamnd, EFminister med følge og Industrihistoriska utskottet for skogsindustrierna.
8.2 Salgsvirksomheten
Samlet salg av kioskvarer og souvenirer var kr. 1.621.655.-, som ga
en øking på 15,5% fra 1988. Sommerbutikkens omsetning økte med
32% og sommerserveringen ved Fossekallen steg med 13%. Godt
' sommervær og større besøk var medvirkende til salgsøkingen.
Omsetningen av egne publikasjoner økte med 137%, vesentlig på
grunn av den nye Årbok nr. 12.
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8.3 Markedsføring
.
.
Lokale og riksdekkende medier er benyttet ~il a~nonsenng og onen:
teringer om museets arrang~ment:r og øvnge _ulbud. Det har _ogsa
vært intervjuer med ansatte I forbindelse med innslag om Sørhs~øa,
De Nordiske Jakt- og Fiskedager, temadager for skolene, Geologidager og Barnas Dag i NRKs lokalsendinger. I tillegg har lokal-TV hatt
innslag om museets arrangementer.
.
.
.
Helge Hagen har også i 1989 vært engasiert ul utarbeidelse av
pressemeldinger m.v. for De Nordiske Jakt- og Fiskedager. Flere
aviser og fagtidsskrifter tok inn stoffet.
.
Brosjyrer og informasjonsmateriell om museets ulbud er sendt ut
til reiselivsbedrifter, turistinformasjoner og enkelte turoperatører.
Museets transportable informasjonsskap sto i Rudshøgda Info-senter
til etter sommerferien. Senere har skapet stått på Svullrya under ar.
rangementet Finnskog-dagene.
Museet har deltatt i markedsføringstiltak gjennom Hedmark Reiselivsråd. Reiselivsrådets arbeid med nye salgskanaler i enkelte europeiske land har vært støttet.
Glommen Skogeierforening har utarbeidet friluftstil_b udet _«Natur
og Fritid 1989». Besøk på Skogbruksmuseet er et tilbud I denne

pakken.
Etter at Lillehammer ble tildelt OL i 1994, tok museet ved Rugsveen initiativ til et felles markedsføringsopplegg av museene i Mjøsregionen. Arbeidet med å utarbeide en felles brosjyre har fortsatt i
år. Det har også vært holdt møte med OLs kultursjef Ivar Skeide om
hvilken rolle museene kan spille i tiden før og under arrangementet.
Under Eik-Skogs «Bruktdager» 8.-9.9. deltok Vestheim og Stensby med en informasjonsstand om museet med gamle motorsager og
Timberjacken som utstillingsblikkfang. Under arrangementet ble det
tatt frivillig entre, og beløpet gikk i sin ?elhet_ til å stø_tte muse~t. Det
bør også nevnes at Eik-Skog har hatt T1mbeqacken ul reparasion og
overhaling på eget verksted uten at det vil koste museet noe. ~useets
Timberjack, som er den første rammestyrte skogstraktoren I Norge
fra 1962, ble i 1988 gitt i gave fra Jobu A/S avd. Elverum.
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9. REPRESENTASJON
9.1 Museumsorganisasjoner
Nasjonalt
Som tillitsvalgt for Hedmark deltok Andersen på et seminar arrangert
av Vitenskapelige tjenestemenn ved museene (VTM) på danskebåten
27. og 28.2.
Andersen, Gjerstad og Haugen deltok i NMFs årsmøte og fagsemi nar i Oslo 10.-12.4.
På NNMLs årsmøte på Røros 21.9. ble Andersen gjenvalgt som
leder av Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund, og har i
denne egenskap deltatt i fellesmøte mellom museumsorganisasjonene
SMR, NNML, NMF og Norck-ICOM i Drammen 13.-15.3., og i
deler av NKKMs årsmøte i Kristiansand 13 . og 14.10.
Vestheim er valgt revisor i Landslaget for lokal og privatarkiv. Han
deltok på NNMLs årsmøte og seminar på Røros 21.-24.9.
Fossum og Rugsveen deltok på NKKMs årsmøte og fagseminar i
Kristiansand 11.-15 .11.

Internasjonalt
And~rsen representerte Norsk Skogbruksmuseum og akvariet i
forbmdelse med Danmarks Akvariums jubileumsmarkering 19. og
20.4. i København.
tiden 27.8.-5.9. deltok Andersen på ICOMs XV generalkonferanse 1 Haag. Med bl.a. reisestipend fra Norsk ICOM og SAS var han
med på å markedsføre Norges kandidatur for generalkonferansen i
1995. Et betydelig forarbeid var dessuten nedlagt i et forsøk på å
, etablere en arbeidsgruppe innenfor ICOM-CECA (Education and
~ultural Action) som skulle ta for seg naturhistoriske emner, spesielt
mnenfor området natur- og miljøressursproblematikk, bl.a. i kjølvannet av Brundtland-kommisjonens arbeid.
Andersen deltok som leder av NNML sammen med øvrige norske
muse_umsorg_anisasjoner i forberedelsene og gjennomføringen av et
nordisk semmar om museumsutdanning på Lillehammer 22 .-24.11.
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I arbeidet med å få istand et nordisk seminar med utgangspunkt
i svenskenes prosjekt «Ekologisk kunskapsspridning» hadde Andersen et møte med sentrale personer på Naturhistoriska Riksmuseet i
Stockholm 18.12. Seminaret vil bli søkt avviklet på Norsk Skogbruksmuseum og Glomdalsmuseet i perioden 15.-18.11.1990 med
samtlige norske museumsorganisasjoner som støttespillere.
Det har ikke vært noe formelt fellesmøte i forumet for samarbeid
mellom skogsmuseene i Norden. Det har likevel vært hyppig kontakt, ikke minst i forbindelse med vandreutstillingen «Nordens
Grønne Gull ». Det kan nevnes at direktøren for det danske Jagtog Skogbrugsmuseet, Jette Baagøe, besøkte museet for første gang i
månedsskiftet februar/ mars. Dessuten hadde museet 24.11. besøk av
en studiedelegasjon fra Skogsmuseet Silvanum med daglig leder Jarl
Holmstrom og Goran Thelander i spissen.
9.2 Seminarer og konferanser
Andersen har i løpet av året bl.a. deltatt i følgende arrangementer:
14.4. Årsmøte for Landslaget Kunst i Skolen. Andersen gikk etter
fem år ut av sty ret.
15.-16.11. Forskningspolitisk konferanse arrangert av VTM på
Halvorsbøle på Jevnaker. Konferansetema var: «Forskningsretten/plikten ved museene: Faktisk rettighet eller illusjon? »
Vestheim har deltatt i:
10.2. Seminar om desentralisering av kulturminnevern på Hedmarksm useet-Domkirkeodden.
7. -9.8. Norske Historikerdager ved Historisk Institutt, Universitetet
i Trondheim. Dette var den første fellesmønstring av organisasjonene
innenfor norsk historisk forskning, nemlig Den norske historiske
forening, Norsk komite for historisk vitskap, Nasjonalt fagråd for
historie og Norsk Historikerforening.
15.-16.11. VTMs forskningspolitiske seminar på Halvorsbøle, Jevnaker.
Rugsveen har i løpet av året deltatt på følgende seminarer:
30.1.-2.2. 25. Nordiske etnolog- og folkloristkongress i Gausdal hvor
temaet var «Etnologi og folkloristikk mot år 2000 ».
10.2. Seminar om «Det desentraliserte kulturminnevern i Hedmark»
på Hedmarksmuseet, arrangert av Musea i Hedmark.
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12.8. Norsk Knivforenings årsmøte på Norsk Skogbruksmuseum.
7.10. «Lågåsild-dågå» i Øyer.
28.11. Seminar om bygningsvern i kommunene, arrangert av Fortidsforeningen i Hedmark og Norsk kommunalteknisk forening i
Hedmark, Elverum.
9.3 Studiebesøk

~dersen har i forbindelse med sine reiser og museumsfaglige engaSJementer besøkt en rekke museer i Holland. Dessuten Sundsvall
Museum i Sverige, Arbeidermuseet i København, Oslo Bymuseum,
Rørosmuseet, Informasjonssenteret i Rånåsfoss Kraftstasjon, Norsk
Folkemuseum, Zoologisk Museum i Bergen, De naturhistoriske
universitetsmuseene i Oslo, Vitenskapsmuseet i Trondheim samt
Akvariet i Bergen.

10. GAVER
10.1 Spesielle gaver
Skule Waksviks skulptur «Bjørn» i gave til Norsk Skogbruksmuseum
Skule Waksviks granittbjørn vil være velkjent for mange etter at den
lenge sto i Studenterlunden i Oslo og gledet de mange spaserende
Osloborgerne. Waksvik har hugget ut bjørnen av en stor granittblokk, et arbeid som har pågått over en 15 års periode. Han har
lenge ønsket at Bamse Brakar skulle komme til Norsk Skogbruksmuseum, og i juni ble den plassert utenfor museumsbygningen på lån.
Det ble et meget populært innslag for publikum. Barn klatret på sine
eventyrs bamse, og de voksne beundret skulpturen og frydet seg over
barnas engasjement.
Så skjedde det virkelig eventyrlige at Eleonore og Valentin Sibbern
gjennom sitt familiefirma Elicol A/S så verdien av å beholde bjørnen
på museet og i Elverum, og har skjenket bjørnen som gave til Norsk
Skogbruksmuseum ved å gi kjøpesummen på kr. 175.000.-.
Museet har fått en stor gave, og publikum har fått en stor gave, og
takken til Eleonore og Valentin Sibbern er stor. Bjørnen står foran
museumsbygningen og ønsker publikum velkommen.

Skule Waksviks granittbjørn er en storslått gave
fra Eleono re og Valentin
Sibbern . Den både beundres og brukes av
un ge og eldre og har
tilført museet viktige
verdier.
(Foto: O.T.L. )

62

63

Arne Durbans skulptur «Skogsarbeideren » er gitt til museet som
gave fra A.S. Stangeskovene.
Søskenparet Borghild og Rolf
Buviken fra Eidskog har bekostet
hovedskulpturen som står ved
Mangen i Eidskog til minne om
folket på skogen. (Foto: O .T.L.)

10.2 Givere av gjenstander i 1989

.

.

.

Aasen, Jostein, Sørskogbygda: Skomakerklemme, skJærefJøl for lær, 2 smørørsJer,
ski, barkespade
Bergsund, Trond, Hallingby: Fløterhake, knivblad
Borg, Knut, Lena: Oljeflaske, papirprøver
Bredvold, Terje, Grue: Neverlur
Brunet, Jacques, Frankrike: 2 kniver
Bråten, Gudrun, Flisa: Fiolinbue og cellobue
Eggen, Konrad, Elverum: Universaltang, skomakerhammer, alenmål, slipeanlegg
Fylkeslandbruksetaten Aust-Agder, Arendal: Kniv
Gaukerud, Jørgen, Løten : Misvekst av gran
Guthormsen, Nils A., Oslo: Kompass
.
.
Gyran, Finn, Oslo: 3 fluestenger, 2 sneller
Hagen, Bjørg Opsahl, Stange: Tømmermannsbile og blmkeøks
Haugom, Torgny, Sannidal: 2 knivblad
lnnleggen, Olav, Skien: Lauvkniv
Kleveland , Aase og Harald , Trondheim: Div. sportsfiskeutstyr
Langholen, Olai, Sørskogbygda: Fløterhake
Linderud, Tore, Oslo : 2 fiskestenger, 2 sneller, sluker
Ljøstad, Ole Thorstein, Elverum: 12 fiskefluer
Nordal, Ludvig, Elverum: Foto
Ommundsen, Ivar Bjørn, Nesgrenda: Starrljå, geværfutteral
Rustad, Alf Johan, Rustad, Herman og Carlsson, Hans Petter: Brannhake
Sand, Erling, Engerdal: Montasje med Sands egenkomponerte fluer
Strand, Lars, Ås-NLH: Regnes tav
Svendsen, Emilie, Asker: Tankering
Vevstad, Andreas, Nedenes: Høvel for spon til bærkorger, vareplakat for bær
Øien, Kristine, Oslo: Lommeur
Øigaren, Hans, Selåsvatn : 2 knivblad

10.3 Givere av litteratur og arkivalia i 1989

Ame Durbans «Skogsarbeideren »
9.2. mottok museet en verdifull gave fra A.S Stangeskovene, en miniatyr av billedhoggeren Arne Durbans skogsarbeiderstatue, som året
før ble reist ved Buvika på Vestmarka i Eidskog. Gaven ble gitt i
forbindelse med at A.S Stangeskovene hadde 90-års jubileum, og ble
overrakt ved åpningen av maleren Arne Martinsens utstilling, som
også hadde skogen som motiv. A.S Stangeskovene var representert
ved styreformannen Thomas Burehardt. Statuen har nå fått sin plass
i museumshallen.
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Ragnvald Aaheim
Reidar Abrahamsen
Agder Skogeigarlag
Jorma Ahvenainen, J yviiskylii
Arendals Vasdrags Brugseierforening
Svend Balslev
Knut Borg
Kari Skjørten Dahlbo
Direktoratet for Statens Skoger
Domiinverket
Eidskog kulturforlag v/Juel Stubberud
Elverum kommune
Elverum videregående skole
Bjørn Fjeldheim
Reidar Fritzvold
Fåberg historielag
Glommen fellesfløtingsforening
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Sigmund Hansen
Vuokko Venna Hennig, Nordiska museet
Ola Hjulstad
Burny Iversen
Lars Kardell
Ajas Kiær
Solveig Kroken
Landbruksforlaget
Landsjagtforeningen af 1923
Tore Linderud
Lista folkeboksamling
Arne Martinsen
Mathiesen-Eidsvold Værk
Mjøsen Skogeierforening
Nidarå Tømmersalslag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Folkemuseum
Norsk Institutt for Skogforskning
NSBs hovedadm ., biblioteket
Ivar Bjørn Ommundsen
Opplandsarkivet
Oslo kommuneskoger
Arne H. Rasmussen
De Sandvigske Samlinger
Nils A. Selmer
Hallfred Skau
Knut Skinnemoen
Skogbrukets kursinstitutt
Johan B. Steen
Svenska Jagareforbundet
Søgne kommune
Trysilvassdragets Skogeierforening
Verdens Naturfond
Varmlandsarkivet, Karlstad
Andreas Vevstad
Gunnar Vigerust
Våpenjournalen a/s

Dessuten har vi mottatt årsmeldinger, kataloger, brosjyrer og andre
trykk fra en rekke institusjoner i næringen.

66

11. MEDLEMMER
Årlig betalende, personer .. ............................ ..... . 302 (306)
Livsvarige, personer ..... ................... ... ..... ........... . 254 (269)
Årlig betalende, bedrifter/institusj . ..................... . 61 (62)
Livsvarige, bedrifter/institusjoner ..................... .. 256 (261)
Tallene i parantes er pr. 31.12.88 .

12.ØKONOMI
Driftsregnskapet for 1989 viser et overskudd på kr. 8.170.- som er
avsatt til disposisjonsfondet.
Inntektene økte med 1, 1 mill. kroner (13 % ) og utgiftene med nær
1,2 mill. kroner fra 1988. Under ordningen «Arbeid for trygd» er det
utbetalt kr. 600.000.-. Dette beløpet er tatt med i utgiftsøkningen.
Det er mottatt refusjoner på kr. 390.000.-, og restansen på kr.
155.000.- vil bli utbetalt i 1990. Museet har fått løst betydelige
arbeidsoppgaver gjennom ordningen «Arbeid for trygd ».
I forbindelse med videre oppbygging av fløtningsmuseet på Sørlistøa er lønnsutgifter på kr. 82.000 .- belastet den ordinære driften.
Investeringer på kr. 175.000.- i anlegg og samlinger m.v. er finansiert
eksternt.
Brannsikringstiltak i friluftsamlingene er utgiftsført med vel
467.000 kroner. Nedgraving av kabler m.v. er utført av museets
ansatte.
Museets egeninntekter utgjør 53% av driftsinntektene. Denne
andelen kan bare økes ved omfattende markedsføring og stor aktivitet. Museet har strenge økonomiske begrensninger for sitt aktivitetsnivå, og økte offentlige tilskudd er derfor nødvendige også i framtiden.
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REGNSKAP

Note r

Resultatregnskapet 1989
N oter

INNTEKTER
Billettinntekter
Billetter

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

Salgsinntekter
Salg resepsjon .. ........... ......................
Salg Fossekallen ... .. .. ... ............ .... .... .
Arrangementer ... ............ .. .. .......... ... .
Publikasjoner m.v . .. .......... .......... .... .
Leieinntekter ... ... ..... ........ ........ .. .... ..

Tilskudd m.v.
Kftitalinntekter .......... ... ........... ...... .
0 . tilskudd/ref. ..... ........ ...... ... .... .. .
Andre tilskudd/ med.kont. m.v ....... ..
Driftsinntekter ..... .. ........ ... ............ .. .
UTGIFTER
Varekostnader
Varekostnader .. .. ...... .. .... ...... ... ..... ... .
Personalkostnader
, Lønn faste stillinger .. .... ..... ... .... .. .... ..
Lønn midl. stillinger ....... ..... ..... ...... ..
Honorar m.v . ...... ........ ....... .. .... .. ... .. .
Sosiale ulifter .. ... ............... ......... ....
Reise og iett ... .......... ........ ... ... ....... .
Sivile tjenestepliktige ..... ........ ..... ..... .
68

1
2

1989

1988

1.783.013

1.341. 135

1.366.506
255.159
304.402
145.375
72 .934
2.144.376

1.151. 894
251.513
541.334
83. 546
124.607
2.152 .894

435 .696
4.439.233
700.593
5.575.522

411.615
3.834 .842
654 .683
4.901.1 40

9.502 .911

8.395.169

1.281.331

992 .420

3.329.365
1.193.228
23 .260
861.105
155.492
58 .700
5.621.150

3.238.52 1
670.224
31.844
812 .878
187.32 1
58 .600
4.999.388

Museale utgifter
Gjenst./ konservering ....... ... ...... ..... ..
Bibliotek/ arkiv ............... ...... .. ..... .... .
Forskning .. ...... ..... .. ..... .... .. ... ... ... .... .
Akvariet ....... .......... ...... ..... ........ ... ... .
Formidling ... .. ................... ........ ...... .
Arrangement ....... ... ...... .. .... .. .. ..........
Fotoutgifter ..... ..... ...... .. ... ..... ... ....... .

Administrasjonsutgifter
Inventar/ utstyr .... ... ... ......... .......... ...
Vedlikehold ............. .. ... .... .. .......... .. .
Drift av anlegg .. ......... ... ... .............. ..
Administrasion ....... .. ....... .... .. ..........
Verkstedkostnader ... ...... ................. .
Markedsføring ...... ... ................. .......
Uforutsatte utgifter ...... ..... ....... ...... ..

1989

1988

20.815
60.965
107.638
165.558
68.498
374.628
71.647
869.749

35.063
41.075
86.896
51.052
26.209
480.482
40.473
761.250

198.925
242 .940
532 .970
596 .158
53.567
91.323
950
1.716.833

126.301
187.586
561.542
547.518
35.303
74 .084
16.000
1.548.334

Låneutgifter/ov erføringer
Avdrag/ renter/ overfø nnger .......... .. .

5.678

16.502

Driftsutgifter .. .. ... .... ....... ...... ..... ..... .

9.494.741

8.317.894

Driftsoverskudd overfø rt
kapitalkonto ...... ...... .. ...... .... ...... ..... .

8. 170

77.275
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Balanse pr. 31.12.89
Eiendeler

N oter

H åndkasse .... ...... .. ... ........... .
Kassekreditt 05.01205 ...... .... .
Bankinnskudd 09.30351 .. .... .
Bankinnskudd 09.30378 ...... .
Bankinnskudd 09.34454 ...... .
Postgiro 5426325 ...... ........... .
Varelager ... ... ... .......... ........ .. .
Aksjer .......... ....... ...... .......... .
Debitorer, kunder .............. ..
Debitorer, andre ..... ............. .
Lønn/reiseforskudd ............ .
Premiefond NKP ............... ..
Omløpsmidler ...... ............. .. .

1989

1988

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

12.000
0
401.521
1.379.387
784.01 9
14.847
52.000
1.000
12.140
1.589
30.304
345.698
3.034.505

10.807.000

10.807.000

611.000
31 .000
871 .000
112.000
111.000
50.000
959.000

180.346
31.000
871.000
112.000
111.000
50.000
959.000

Museumsbygningen . ..... .. ..... .
N y bygg- 3. byg~etrmn ... ... ..
Tilkommet siste ar .. ............. .
Klokkergården ... ..... .. ..... ..... .
Magasinhallen ..... ... .......... ... .
Bru over Klokkerfossen ....... .
Bru over Prestfossen ............ .
Prestøya ..... ...... .... .. ... ...........
Fossekallen ...... ..... ........... ... .
Utendørsanlegget:
Bokført pr. 1.1. 89 ....... .... ..
Tilkommet siste år ........ .. . .

672 .000
86.000

758.000

672.000

Sørlistøa :
Bokfø rt pr. 1.1.89 ... ........ ..
Tilkommet siste år ........... .

597.000
175.000

772.000

597.000

180.346
430.654

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

1
1
1
1
1
1
15.082.003 14.390.349

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

18.074.450
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1989

1988

Kassekreditt ........... ..............
Kreditorer (tilrde) ..............
Forskuddstrek ... .. .. ..... ........
Pensjonstrekk ....... ...............
Arbeidsgiveravgift ..... .. ...... ...
Fylkesskattesj. (tilg.) ............
Kortsiktig gjeld ....................

0
285.989
175 .270
0
120.251
8.917
590.427

50.560
222.863
152.890
92.676
63.155
( 843)
581.301

Pantegjeld ····························

0

0

Livsv .medl.fond ...... ... .... ..... .
Eidefondet .. ....... ............ ......
Mathesons fond ....... .... .. ...... .
Tilgang ! 989
Renter siste ar .. .. ... ..... .. .... .
Avsatt til spes. form ål
Bokført 1.1.89 ... ...... .... .... .
Tilført siste år ................. ..
Anvendt siste år ......... .. .. ...
Vedlikeholdsfond ..... ....... .. ...
Di(øosisjonsfond 1.1.89 .......
Til ørt siste år ..... .... ... ..... ......

204 .600
900.000

204.600
900.000

20.100

15.800

1.721.948
50.000

1.694.948
50.000

69.422

61.252

0

90.000

Kapital 01.01.90 ....... ............
Overskudd drift 89 ....... .. ......
Tilført siste år ... .... .. .. ....... .....
Egenkapital ....... ........ .... .... .. .

13.826.953
0
691.000 14. 517.953
17.484.023

13.826.953
16.843 .553

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

18.074.450

17.424.854

Gjeld og egenkapital

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

0

Publikasjonsfond avs. 89 ..... .
Anvendt 1989 ... .. ... ...........

N oter

3

15.800
2.700
1.600

4
4

1.694.948
410.000
383.000
61 .252
8.170
90.000
90.000

17.424.854
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Spesifikasjon av driftskonti
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160

Salg resepsjon
Kiosk ............. ........... ............. ... ........................ .. ... ... ...... .
Souvenir ............. ........... ........ ... .... ....... ................ .. .... ...... .
Postkort ........... .. ........ ... ............ ....... .................... ........... .
Merke- og plakat ... .... ... .. .... .. .................... .. ............ .... .. ... .
Salg av førere .. .......... ........ ............. ..... .... ............ ........... .. .
Kommisjonssalg ............. .... .................. .................... ....... .
Bilder ... ........ ... ..... ... .... .. ......... ... .. ...... ............................. . .

548 .742
713 .340
56.525
13.530
32.260
2.074
35
1.366.506

3200
3220
3230
3240

Salg Fossekallen
Kiosk ...... .............................................................. ...........
253 .074
Postkort . ... . .... ..... . . . .... . . . ... . . .. . . ... . . . . . ....... ... . .. . . . . ..... . . ... . .... ..
996
939
Merkesalg . ... . .. . . . . .... . . . . .. . . . ... . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ... . .. . .
Salg førere ............................ ................ ............................ _ _ _ _ _1_5_0
255 .159

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

3400
3410
3420
3460
3461
3470

3500
3510
3520
3530
3560
3570
3580
3590
3599

3610
3690
3695

Salg av publikasjoner m .v.
Filmframvisning ......... ............. ..................... .............. .. ....
Fotoarbeider ........................... ........ ....................... ...... .. ..
Forelesninger ............................... .. .................... ............. .
Publikasjoner fri e .............................. .... ... ...... ..................
Publikasjo ner pliktige... .... ... ........ ... ...... .............................
Salg av læremidler ..... .. ....... ........ ......... .. ............................

304.402

1.536
13.841
4.903
103.482
6.160
15.453

Off. tilskudd/ refusjoner
Statstilskudd ........... ................................. .. .... .... .. ..... .... ....
2.983.000
704 .000
Fylkeskommunalt tilskudd .............. ......................... .. ......
210.661
Kommunale tilskudd ... ...... .... .. .................... ...... .. .............
Andre off. tilskudd .... .. ...... ....... ......... ...... .........................
50.000
128.863
Refusjon arb.direktoratet .... ..... ............................ ........... ..
Refusjon folketrygden ... .... ........ ......... ................. ............. _ _ _ _3_6_2_.7_0_9
4.439.233

3900
3910
3920
3945
3950

Andre tilskudd
Private driftstilskudd ........ ..... .... .... .. ......... .................. ......
225 .000
180.000
Driftstilskudd rentemidler ..... .... .. ... .... ........................ ......
40.850
Medlemskontingent .................... .. ....... .............................
192.000
Tilskudd div. tiltak .... .. ..... ........ ... .....................................
Godskrift premiefond ... .. .................. .. ..................... ......... _ _ _ _6_2_.7_4_3
700.593

4000
4001
4005
4010
4020
4050
4060
4081
4090

------

145.375
Leieinntek ter
Auditorium .............. ............. .... ....... ........ .... ........ ..... .......
7.284
Foredragssal ............................ ......... ......... ........ . ....... .......
8.400
Museumshall ........................... ............. .......... ..... .. .... ..... ..
14.125
Bibliotek ........................ ..... ... .................... .................... ..
2.050
Friluftsce ne ........... .......................... .................................
6.300
9.985
Museale bygni nger ...................................................... .....
Boliger ............................ ..................... ............................
14.200
4.890
Serveringsavgift ................ ...... ..........................................
Vaktmestergodtgjø relse .................................... ...... .......... _ _ _ _ _5_.7_0_0
72 .934

Kapitalinntekter
Renteinntekter ................... ... .... ............ .. ........ ................ .
Diverse inntekter ......... ......... ..... .... .. ... ....... ..... .... .... ..........
Agio .................. .......... .... .. ....... .. ......... ...................... ... ....

357.045
72 .436
6.215

-----435 .696
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3800
3810
3820
3830
3840
3850

5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

5100
5110

Varekostnad
Innkjøp kioskvarer .. .. ......... ..... ............ ...... ...................... .
Innkjøp varer Fossekallen .......... ......... .......... .. ... ...............
Flaskepant ... ...... ..... ................ ........ .. .... ... ... ... ..... ........ .... ..
Innkjøp souvenir ...... ..... ... ........ ......... .... ... ......... ... .. .. ........

421 .600
84.136
9.773
714 .495

4~::~:

~~;~'f

!tko;;:;::j~~·:::::::::: ::::::: :::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::::::
Kostnad solgte publikasjoner .......... ................ ..................
2.474
698
Kjøp div. varer Trys il-Knut ...... .... .. .......................... ........
Diverse varekjøp .... .................... ......................................
548
52.000
Beholdnin g varer 01 .01 . ........ .. .... ........ ..............................
Beholdning varer 31 .12 .... ................................................. _ _ __,(~52_._00_0)""1.281.331

Lønn fa st ansatte
Vitensk. personale .. .. .......................................... ............ ..
1.435.351
Ko ntorperso nale . . ... . . . .. . .. . .. ... . .. ... . .... .. .. . . . . .. . . . . . . . ... .. . . . .. .. . ..
471.419
T eknisk personale............ .................................................
651.353
356.163
Rengjøringspersonale . ... . . .. . . .. . .. ... .. . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ... . ..
Resepsjo nsperso nale................. ......... ...... .........................
159.833
Vaktmest./håndv. ........................ ............................... ......
255.246
O
Overtidsgodtgjørelse ...... .... ...... ............... .. ... ...... .............. _ _ _ _ _ _
3.329.365
Lønn midlertidige stillinger
Refusjonsstillinger ....... ... ............. ... .......... ................ ........
Korttidsansatte . . .. . . . . . . .. . . ... . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .

545 .039
648 .1 89
-----1.193.228
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5200
5210
5230

Honorar m .v.
Revisjonshonorar ...................................................... .. .... .
Bedømmelseskomiteer ... ............. .... ... .................... .. .. .. .... .
Konsulentbistand ..... ........ .. ... .. ................. ... ................. ... .
Div. honorar ........ ...................... .... ... .............. .. ....... ... .... .

22.000

0

1.260

0

23 .260

5400
5410
5420
5430

Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift ...... .. ... .. ..... ...... ............. ......... ..... ........ .
Arb.giv.andel pensjonsfors .............................................. .
Bedriftslege ............................ ... ....... ..... .. ........ ... ... .... .. .... .
Velferdstiltak .. ...... .. .. .. ... ..... ...... ................. .. ..... .... .. ... .... .. .

786.91 7
51.294
11. 970
10.924
861.105

5500/ 02
5510/ 12
5520/ 22
5530

Reise- og diettutgifter
Bilgodtgjørelse ..................... ........ ......... ...........................
Diettgodtgjørelse.. .. .. ................. .... ..... .. .. .. .... ......... .. ....... ..
Reiseutgifter etter regn . .............................. ... ..... ..... .. ...... .
Møte- og seminaravgifter .................. .. .. ... .... .....................

84.895
34.879
30.223
5.495

------

6400
6410
6420
6430
6440

165.558
6500
6510
6520
6525
6530
6535
6540
6545
6555

6710
6720

Siv ile tjenestepliktige
Dagpenger sivile tjenestepl. ........... ... ................................ .

6000
6010
6020
6040

Gjenstander/ konservering
Innkjøp museumsgjenstander ...... .....................................
Konserverin g gjenstander ................... ....................... .......
Vedlikehold museale bygn . ............ .. ................ .................
Utsty r magasi n ............. ........................ ..................... .......

6100
6110
6115
6120

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

6210
6220

Forskning
Forskning/ dokumentasjon ...... .... .... ........................ .... .....
15.009
Produksjon publikasjoner ...... ................ ... .. ............ ... ....... _ _ _ _9_2_.6_2_9

58.700

------

14.820
1.678
2.340
I .977

------

Formidling
Undervisningsmateriell. .. .......... ....... ... ........ .. .. ........... .... ...
2.851
Utstillingsmateriell . .. . . . ... ... . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. . . ... .. .
41 .200
Materiell spes.utstillinger ..... .................... .... ..... ...... .... ... ...
570
3.888
Skog - vi lt .. ... .. ....... ....... .. ................ ................. .... ... ..........
Div. rekvisita formidling........ ..... .. ........ .. .... ..... .............. ...
767
112
Div. utgifter formidling ... ... ..... ... .. .. ................. .... .......... ...
Vedlikehold utstillinger ..... ... ........................... ....... ...... ....
2.185
5.410
Temadager ...... ..... ....... ..................................... ..... .. ...... .. .
Produksjon film / video ....... ......... ............ .... ........ ............. ._ _ _ _1_1_.5_1_5
68.498

A rrangementsutgifter
6600/97 Div. arrangementsutgifter .... .... ................. .... ....... ... ........ .._ _ _ _
37_4_.6_2_8

155 .492

5610

Akvariet
For/ medisiner ......................................... ..................... ... .
9.340
Fisk .... ....... ..... ........................... ......... .......... ....................
2.324
Utstyr .. .................... .. ........ .. ............................................
116.472
18.333
Rekvisita .......... ... ...................... ................. .... ..................
Vedlikeh .utstyr ....................... ................. ..... ... ......... ....... _ _ _ _1_9_.0_89

7010
7020
7025
7030
7040

Fotoutgifter
Fotorekvisita ..... .. ....... ... ............ ......... ................. .............
43.743
Fotoutstyr ... ............ .... ...... ... ... .. ................. ............ ...... .... _ _ _ _2_7_.9_0_4
71.647
Inventarlutstyr
Kjøp ko ntormask.I inventar ........... ........... .......... ... ...... .... .
Kjøp maskiner/ tekn .utsty r ......... ........ ... ... ...... ........... .. .... .
Utstyr kioskdrift ... .... ........... .. .............. ... .................. ...... .
Tekn. installasjoner m.v ......... ... ...................... .. .. ......... .. .. .
Brannsikr. friluftsaml. ............. .. .... ...... ... ............. .... .... ... . .

65 .676
60.349
562
8.054
64.284

20.815

36.345
19.174
4.174
1.272

-----60.965

107.638
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198.925

71 10
7120
7165
7170
7175
7180
7195

Vedlikeholdsutgifter
Museumsbygningen ....................................... ..... ............ .
Klokkergården . . . ... . . . . . ... . . .. . . .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . . .. . . . . . ...... ..... .. . . .
Maskin er ..........................................................................
Bruer .. ......... ... .. ... .. .................... .................................... ...
Oppgangssaga .. ....... ...... ........................................... ........
Parkanlegg . ................ .... .. ............. .. .. ............. ........ ..... .....
Sørlistøa ...... ..... ..... ..... ........ .......................... ... .................

20.136
600
57.026
723
57.533
83 .140
23.782

-----242 .940
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7210
7220
7230
7240
7250
7270
7280

Drift bygninger/ anlegg
Brensel Klokkergården .............................................. .... ...
Elektrisk kraft . . . . . . . . . .. .. . . . ... ..... . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . ... . . .. . . .. . . . .. . . . .
Rengjøringsmidler ..... ................... ..... ..................... ..........
Lyspærerm.v. ..... .. ...................... .......... ....... ....................
Festeavgifter ........... ....... .............. .. ........... .... ... .. ...............
Feie og renovasjonsavgift ............. .......... ....... ......... .......... .
Brann og tyveriforsikring ........ ... ........... ........................ ...

7300
7305
7310
7315
7320
7330
7350
7360
7370
7390

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

4.836
309 .155
33.140
11 .093
4.122
85.763
84.861

------

7410
7420
7430
7490

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

7520
7530
7540

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

7810

Uforutsatte utgifter
Uforutsatte utgifter

532 .970

33.371
1.738
4.129
23.809
1.571
118.718
150.008
86.308
90.296
86.210
596 .158
8.080
39.923
1.679
3.885

-----53 .567

7940
7980

45.717
21.920
23.686

-----91.323

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

Låneutgifter
Renter annen gjeld .. ................ ..... .....................................
Driftsmidler avsatt fo nd ...... .. ............................................

950
950
5.678
8.170

-----13 .848
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Noter til årsregnskapet for 1989
Note 1

Herav kommunale tilskudd som fordeler seg slik:
Asker ............ .... .. ......... ....................... ...... .... ..... ........ ... .
Aurskog/ Høland .. ..... .................... .............. ............... •..
Bygland .. ....... .... .................... .............. ..... ...... ....... ....... .
Bykle .............. ........... ........ .......... .............................. .. . .
Bærum ... ....... ..... .... ...................... .... ........ .............. ....... .
Drangedal ..... ... ...... ....................... ... ... .... ... ... ........ .. ...... .
Elverum ........ .... ............................. .. ........ .. ................... .
Flatanger ......... ............................................................. .
Flå .................. ....... .................... .. ......................... ....... . .
Folldal .......... ..... ...... ... ....... ........ .. .... ..... .. ...................... .
Fyresdal .... .... ... ...... .. ........ .......... .. .... .... .... .............. ....... .
Gjøvik ........... .. ........................................ .............. ....... .
Grong ..... ........ .. ............ .. .................... .... .................... .. .
Grue ...... ........ .. ........ ........... .................... .... .................. .
Hamar .......... .... .......... ................. ................................. .
Hof ........ ... ........... .. ... ......... ... ... .......... ... .. ..... ............. ... .
Holtålen ..... ...... ..... ....................................................... .
Hurdal .......... ............. .... .. ..... ........... .. ..... .......... ............ .
Høylandet ....... ...... ............................ .................. ......... .
Iveland ... ............... ............... ..... ........................ ... ........ .
Kongsvinger ...................... .. ............................... ... .. ..... .
Krødsherad ..................................... .......... ................... ..
Lesja ............. ....... .......... ............................. .............. .. .. .
Lier ............. .. ..... ........ ....................... .. ....... .................. .
Løten ......................... .............................................. ..... .

Malvik ............................... .......................................... ..

Melhus ................... .......................................... ..... ....... .
Modum .............................................. ............... ........ ... .
Mosvik .......................................... ............................... .
Namssko gan ...... ........... ........ .............. .... .... .. ...... ... ....... .
Nissedal ......... ............................................................... .
Nord-Fron ......... .. ......... ...... ..... .................................... .
Nord-Odal ................................. .. ................................ .
Nordre Land .... .. ........ ..... ......... ..... .......................... ..... .
Os ........... ......... .... :.............................................. ...... ... .
Osen ..................... ............................ ...... ..... ................ ..
Oslo .......... ..... ............ ..... ...... ...... .. ....... ....... .... ............ ..
Rakkestad .................................... ........ .......... ............... .
Rendalen ............................ ........................... ... ......... ... .
Ringerike ..... .. ... ...................................... .................... .. .
Ringsaker .... ....... .... ...... ............. .. ................ ................. .
Rollag .......... ..... ................ .... ...................................... .. .
Rømskog ...... ........... ......... ........ ............... ........ ........ ..... .
Røyrvi k .... ........ .. ................................................. ......... .

1989

1.250
150
3.000
450
90.000
143
150
445
2.000
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

1988

4.000

500
450
70.000
606
300
2.600
260
2.000
270
500
250
200
500
240
500
1.100
500
1.200
100
120
500
1.500
600
200
17.000
800
2.700
5.000
150
500
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Sel .............................. ....................... .......... ................ ..
Selbu .. .. ..... ........ ... ....... ... ... ....... .. .... ..... .. ........... ... ......... .
Sigdal .......................... ... ...... .... ... .
Snillfjord
··································

500
500

~:ar~fu;d;j··::::::::::::::::::::::::::::::::::::································

6.000
500
350

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

Sør-Fron

·········
·······················

Sør-Odal ····················································
···········
·········
······································································
·
Tokke ...... ............... ........... ... ........ ............... ... ..... ... .... ...
Tolga ... .... ... .. .. .............. ... ... ....................................... ... .
Trysil ........... .... ... .... ........... .... .. ........... ...... .. ... .... .... ....... .

~g~hft

yVerran
o

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

v:re: ;·s~·i~·;··········
··························································
····················
···························
·················
···
o

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

f~jt;,iai,

Åsnes ·············································································

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

550
500
1.000
200
2.000
2.700
218
200
300
1.358

Note 3
400
100
5.000
350
2.000
275

2.700
218
200
500

51.500
2.580

210.661

181.669

300

Note 2

Herav private driftstilskudd som f ordeler seg slik :

;d~:sG

~togtruksetaten i Åmot .............. ..... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

M:t~i:~eg:~E~::~1!ei:rk ·ii°id·; ;·g· ·~g···G~~~"j~·; ~
f ··································
Skogbrukets Arbeids iverforenin
································
·
Skogbruksetaten i As~es ............ ~. ::::::::::: ::::::::::::: ::::::: ::: ::::: ::::: :: ::::::: ::

Note 4

Avsatt til spesielle formål:
Videre utbygging ...................... ...............
Tilkommet siste år .... .... .. ........................ ..
Sørlistøa ... ..................... .............. ...... ..... ..
Glommafløtingens historie ................ ..... ..
Tilkommet siste år ....... .............................
Brannsikring ...... ...... ....... ............. .... .... ... .
Oppløst ... ........ ............ ............ ........... .. .. .
Grunnkjøp ................ .................. ........ .....
Registrering av kulturminner ...... ..............

(1982/ 88)
(1986)
(1988)
(1986/ 87)

502 .000
59.522
784.019
90.478

5.000
30.000
115.000
20.000
10.000
3.000
7.000
15.000
20.000

561.522
25 .929
874.497

383 .000
(}83 .000

(1989)
(1989)

250.000
10.000
1.721.948

400

1.400
300
700
50.000
2.580

;S~;:t~k~e:~~~fu::~i~····::::::·································
···················
·········
N
Sk g . f
g
·············
················································
lo~::: ~k~~:fer·f~·;~·~·i~·~··:::···················································
N

Mathesons fond til utvidelse av arktisk avdeling renteberegnes med 10% p.å. i henhold til styresak 16/ 1988.

Note 5

In v estering s-1finansieringsoversikt:
Nyanlegg:
- N ybygg - 3. byggetrinn .... .................... .
- Utendørsanlegget ............. ..... ............... .
- Sørlistøa ................ .... .......... ................. .
Brannsikring .... .. ... ........ ... ....................... .
Maskiner og inventar .. ... .. .... ..... ................
Utstillinger ........... ............. .. ... .... ..... ....... .
Diverse .................................... .. ............. .
Avsatt til :
- Glommafløtingens historie ............... .... .
- N ybygg- 3. byggetrinn .........................
- Grunnkjøp ............. ..... ..... .............. .. .... .
- Registrering av kulturminner .. ......... ......
- Disposisjonsfond ........ ...................... .... .

430.654
86.000
175 .000

691 .654

467.412
58.956
27.948
1.968

556.284

90.478
59 .522
250.000
10.000
8.1 70

41 8. 170
1.666.108

Finansiering :
Investeringstilskudd rentemidler ......... ..... ................. ................... ....
Tilskudd til grunnkjøp ... ................................................................. .
Tilskudd til kulturminneregistrering .... .. ............... ......... ..... ... ......... .
Egne midler ....... ....... ...... ...................... ...................... ....... ............ ..

950 .000
250 .000
10.000
456.108
1.666.108

225 .000
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Elverum, 1. januar 1989
I styret for

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
Skogbruk, jakt og fiske

Ivar Aavatsmark

Truls Gram

Gunnar Lerfaldet

Erich Mathiesen

Ole Roen

Svein Morgenlien

formann

Erik Munthe-Kaas

varaformann

Per Søilen

Sverre Østhagen

Håkon Sæle

Tore Fossum
museumsdirektør

Asbjørn Pedersen

Harald Haug

Su tsau t. revisor

kontorsjef

Revisjonsberetning
Vi har revidert regnskap og årsoppgjøret for 1989 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. Driften viser et overskudd på kr. 8.170,- som er overført til disposisjonsfondet. Styrets forslag om disponering av overskuddet er i samsvar med gjeldende lover og museets vedtekter.
Vi kan anbefale Representantskapet å fastsette balansen og resultatregnskapet som museets regnskap for 1989.
Elverum, den 10. mars 1990

Statsauto risert revisor
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