BYÅSEN HISTORIELAG
Styrets beretning
for perioden 27. april 1999 til 10. april 2000
STYRETS SAMMENSETNING:
På årsmøtet 27. april 1999 ble følgende styre valgt.
Leder
Bjørn Seem
Nestleder
Arne Fjelnseth
Sekretær
Berit Ramberg Sæterhaug
Kasserer
Bjørn-Inge Haugan
Styremedlemmer Erling Harms
Arne Forseth (døde juni –99)
Tove Hassel
Varamedlemmer Sigmund Solem
Elsa Andorsen
Styret har i beretningsåret hatt 8 styremøter. Det har vært avholdt 5 åpne møter med meget godt besøk, 2 ekskursjoner,
3 veddugnader og ansvaret for 1000-års ilden på Våttakammen nyttårsaften. . Historielaget hadde pr. 31.12.1998, 292
medlemmer.

ÅPNE MØTER
Onsdag 27. april 1999
Årsmøte avholdt i Skytterhuset i Nilsbyen. Etter årsmøteavslutning var temaet ”Skogselskapet og Kystadskogen” ved
Sigurd Fjær, Skogselskapet i Sør-Trøndelag. Carsten Høeg bidro med minner fra sin bestefar, Arne Høeg, som var
aktivt med i Skogselskapet i mange år. Ca 65 deltagere.
Torsdag 23. september 1999
Denne kvelden var temaet ”Lian”. Oppmøte nede ved vannet hvor Bjørn Mæhle fortalte om badelivet og tidligere
aktiviteter ved badeplassen. Ferden gikk så til Selmer-huset hvor Kristian Larsen orienterte. Ca. 50 deltagere.
Tirsdag 26. oktober 1999
Møte ble holdt på Dalgård Skole og Aud Mikkelsen Trevik fortalte om ”Framveksten av lokalhistoriebevegelsen i
Norge”. Interessant foredrag hvor det var 38 deltagere.
Onsdag 1. desember 1999
Temaet for årets julemøte var Hans Olav Aavik: ”Oppstartingsperioden for Graakalbanen – og noen historier fra senere
tid”. Det ble vist en lysbildeserie fra anleggstiden 1922-24 og det ble lagt ut endel bilder til gjennomsyn. Kunstnerisk
underholdning ved Teatergruppa i Byåsen idrettslag. Ca. 110 deltagere.
Onsdag 23. februar 2000
Møte ble holdt i den Jødiske Synagogen. Julius Paltiel holdt et gripende foredrag om noen av sine opplevelser under
krigen. Vera Kommisar orienterte om jødedommen i synagogen. 81 deltagere

EKSKURSJONER
Vårtur til Hølonda i juni.
Det var satt opp buss, og vi var 35 deltagere. Vi besøkte en restaurert mølle som var intakt. Det ble demonstrert maling
av korn av møllemester Herold Pedersen. Omvisning i Hølonda Skimuseum. Hølonda og Idrettslaget Leik har stolte
tradisjoner fra skihistorien i Trøndelag og Norge. Omviser var Erling Bredesen.
Pilegrimsvandring 28.7.1999.
Byåsen historielag ledet, i samarbeid med presten Kjell A. Skartseterhagen i Nidaros Bispedømme, pilegrimsgruppen
fra Kastberget til Sverresborg. Det var rast på Frøset gård hvor Bjørn Seem orienterte om gårdens historie. Det ble
stoppet på det høyeste punktet på Solem. Kristen Aspaas og Arnulf Selnes orienterte om Lian og andre steder under
vandringen. 35 deltagere, hvorav 20 fra laget.

1000 -års ilden – 31.12.1999.
1000 -års ilden var et arrangement over hele landet. Det skulle symbolisere håp om fred mellom menneskene. Vardene
ble tent kl. 17.00.
Byåsen historielag hadde fått ansvaret for bygging av varden og selve vardebrenningen på Våttakammen.
4. juledag var det dugnad for bygging av varden. I tillegg til lagets styremedlemmer deltok 17 medlemmer i arbeidet.
Et meget vellykket arrangement! Publikumstilstrømningen var over all forventning. Det ble anslått at det var ca. 2500
mennesker rundt Våttakammen. Meget populært var salget av kaffe og kaker. Vi hadde 3 bål hvor store kaffekjeler
sørget for skikkelig bålkaffe.
Fra prosjektleder i den offisielle komiteen, Rune Kjenstad, har vi mottatt brev med takk til alle som deltok. BHL har
ellers mottatt mange positive tilbakemeldinger om arrangemenet.

SAKER
Blant de mange saker styret har behandlet i perioden nevnes:
Årboka
Redaktør for årboka har vært Fridtjof Simonsen. Interessen for årboka er fortsatt stor.
Kalender
Samarbeidet med Byåsen Idrettslag om Byåsenkalenderen fortsetter, og årets kalender ble utsolgt på julemøtet.
Redaktører for kalenderen har vært Arne Fjelnseth og Fridtjof Simonsen.
Byste av Bøckmann
Utlodningen på julemøtet innbragte kr. 2.320,-. Til sammen har vi kr. 4.525,- avsatt til formålet. For øvrig er det
innkommet få midler fra private givere. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen historielag, Sporveishistorisk
forening og Graakalbanens Venner.
Selmerhuset
Arbeidet fortsetter. Huset skal ferdigstilles sommeren 2000. Historielaget har også denne sesongen bidratt med arbeid.
Reguleringsplaner
Historielaget har hatt til uttalelse reguleringsplan for Skistuområdet.
Møter
Arne Fjelnset og Bjørn Seem var på møte i fylkeshuset angående navn på ny videregående skole. Vårt forslag var
”Munkvold videregående skole”.
Arne Fjelnseth møte 11.3 på Dragvoll arr. Landslaget for lokalhistorie.
Intervjuer
Erling Harms, Arne Fjelnseth og Kjell Andersen har kontinuerlig intervjuer med gamle byåsinger.
NRK
Bjørn Seem deltok sammen med Arne Håbjørg fra Byneset Historielag, i et radioprogram 14.6.99 og de gamle møller
ved Skjelbreia.

DELTAKELSE I EKSTERNE ARRANGEMENT
Bjørn Seem:
 deltatt i flere møter i 1000-års ilden komiteen.
 er medlem i komiteen for arrangementet 1000-års stedet ved Skjelbreia 14.6.2000.
 har holdt foredrag ”Minner fra Byåsen” i Arnebyveien og Bragstadvegen Grunneierlag
 deltatt i skogbefaring i Bymarka 21.9.99 om skogsdrifta tar tilstrekkelig hensyn til friluftslivet.
 foredrag for Trondheim Turistforening, Veteranene, 11.03.00 på Lavolden. Emne er gamle ferdselsveger på Byåsen
og Bymarka.
 foredrag i Kiwianis Club, Trondheim ”Byåsen fra bygd til by”.
Sigmund Solem:
 foredrag i Byåsen Idrettslag Trim (Stolpstua).

ARBEIDSPROGRAM
Styret drøfter fortløpende møteprogram og arbeidsplan for Historielaget der lagets aktiviteter og møter programmessig
blir satt opp for et halvt år fremover.

STYRETS OPPSUMMERING
Styret takker medlemmene for god oppslutning om historielagets møter og turer og benytter samtidig anledning til å
takke våre foredragsholdere som har stilt sine kunnskaper og sin tid til rådighet for Historielaget.
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