
Besøk på Ådalsbruk motormuseum og Norsk skogmuseum. 
 
 
 

 
Vi takker reisekomiteen, Erik, Liv og Arne, for en veldig hyggelig tur denne siste 
maidagen i 2018. Været var fortsatt like fantastisk (som det har vært i hele mai), og 
29 pensjonistvenner kunne nyte sommerdagen og fellesskapet. 
 
Det startet med besøk på Ådalsbruk motormuseum i Løten hvor eier Bjørn 
Monsbakken skaffet plass til det lokale telemuseet i Vang. Det måtte flyttes da 
Telenor Eiendom skulle selge huset hvor museet tidligere holdt til. 
Det ble en interessant omvisning. I tillegg til telemuseet inneholder motormuseet alt 
som tenkes kan som går på hjul, og mye mere til. Dessuten er det innredet 
landhandel, frisørsalong, legekontor, tannlegekontor og urmakerforretning slik som vi 
godt voksne folk husker at det var. 
Som gave fra Telepensjonistene på Lillehammer overrakte Odd-Kåre Kvalheim et 
morseapparat som ble brukt ved Stavanger telegraf inntil 1948. Distriktsdirektør 
Edmund Ekeland tok det i sin tid med til Lillehammer, og det har stått på utstilling i 
Kirkegaten inntil telefolket flyttet ut av bygningen. Da ble apparatet overlevert til 
telepensjonistene for oppbevaring, og det ble dermed naturlig å gi det til museet på 
Ådalsbruk. Jon Kroken, telepensjonist på Hamar, tok i mot gaven med stor takk på 
vegne av ildsjelene ved telemuseet. Kroken var den som i sin tid skjønte hvor viktig 
det var å ta vare på utstyr og dokumenter som senere skulle vise seg å ha både 
kulturell og historisk verdi. 
Siste tilskudd til telesamlingen er den røde telefonkiosken. Den hadde i flere år stått 
ensom og forlatt i et skogsnar i Mesnali. Ildsjelene for museet, som foruten Jon 
Kroken består av Kåre Garmager, Arne Eikåsen, Arild Gundersen og Hans Olav 
Olsby, hentet etter avtale kiosken og pusset den opp. Nå står den rød og stolt utenfor 
inngangen til museet. Telepensjonisten omtalte telemuseet i forbindelse med 
åpningen for halvannet år siden, du kan lese omtalen her. 
 
Haverstadbussen kjørte oss videre til Norsk skogmuseum på Elverum. En 
sprudlende og kunnskapsrik guide fortalte om livet som skogsarbeider med øks som 
eneste redskap, og åtte mann som bodde sammen i en liten tømmerkoie. Hun ga oss 
også inngående kunnskap om fotosyntesen og ellers artige presentasjoner om 
levende vesener fra små kryp til store dyr som ferdes i skogen. 
 
En hyggelig dag ble avsluttet med middag på Myklegard kro i Løten. 
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http://wpstatic.idium.no/telepensjonistene.no/2017/03/TPL-Telepensjonisten-nr-1-2017.pdf


 
 

Interesserte telepensjonister lytter til guiden  



 
 

Telefonkiosken fra Mesnali 



 
 

Odd Kåre overrekker morseapparatet til Jon Kroken 


