Årsberetning

for perioden fra 22. april 2009 til 21. april 2010.
Styrets sammensetning:

Etter valget på årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning:
Leder
Kjell Ivar Aune
Nestleder
Knut E. Møller
Sekretær
Roar Sæterhaug
Kasserer
Gunnar Schei
Styremedlemmer
Arne Fjelnseth
Thorvald Nakstad
Erik Solem
Varamedlemmer
Eva Hov
Birger Lykke
Revisor
Ivar Buxrud
Valgkomité
Tove Hassel
John-Erik Wennberg
Grete Myhre
Styret har i beretningsåret hatt 8 ordinære styremøter med protokoll og 7 arbeidsmøter. Det har i perioden
vært avholdt 5 åpne møter, 2 historiske vandringer i Bymarka og en ekskursjon til Selbu. Byåsen Historielag
hadde 504 registrerte medlemmer pr. 31.12.09 (468 pr. 31.12.08). Av disse er to æresmedlemmer.

Kulturminnedagen 13. september. Vandring til mølleruinene nedenfor demningen på
Skjelbreia. Foto: Erik Solem
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Åpne møter.
21.10.09. Trøndelag Folkemuseum. Knut Lillealteren, leder av Pilgrimskontoret:
Pilgrimsvandring fra Sverige til Nidaros (Romboleden).
25.11.09. Trøndelag Folkemuseum. Trondheim Balldans:
”Med snippkjole og krinoline på ball”. Et innblikk i byens og Byåsens tidligere selskapsliv gjennom
dans, musikk, drakt og lokalhistorie.
3.02.10. Trøndelag Folkemuseum. Kristen Mo:
”Allmenninger og setring i Bymarka”
3.03.10. Trøndelag Folkemuseum. Inger Johanne Glasø Røkke fra Gunnerusbiblioteket:
”Noen godbiter fra fotoarkivet til biblioteket.”
21.04.10. Trøndelag Folkemuseum. Årsmøte.
Møtene har vært godt besøkt med ca 70 deltakere på hvert møte. Kaffe og servering etter foredragene.

Vandringer

Øvre Iladalen. 27.05.09. Oppmøte Ferista med vandring mot Lavollen. Kjell Ivar Aune og Arne Fjelnseth
ga deltakerne opplysninger om gårdshistorie, industri og skogshistorie. Ragnhild Berge fortalte om de
arkeologiske undersøkelser nær Lavollen, tufta og hvor det var funnet rester av åker helt tilbake fra 90-240
eKr. Mat og drikke ble inntatt på Lavollen. Deltakerne fikk anledning til å kjøpe en informasjonsfolder
utarbeidet av Kjell Ivar. Kaldt vær med regnbyger og ca 40 deltakere.
Møllebrukene og Marka 13.09.09. Kulturminneåret 2009. Tema: Vann – ”Dagliglivets kulturminner”.
Presentasjon av møllebrukene mellom Skjelbreia og Lille Leirsjø og Marka. Oppmøte Storfurua med
vandring til møllebrukene som historielaget har ryddet for trær og buskas. Kaffeservering på Marka. Til
tross for været møtte 40 deltakere opp. Deltakerne fikk anledning til å kjøpe 2 informasjonsfoldere som
Kjell Ivar hadde utarbeidet.

Ekskursjon

Buss og båttur til Selbu 13.06.09. Årets ekskursjon gikk til Selbu. Først med buss til Klæbu og videre med
båt til Radiomuseet. Innehaver Jan Erik Steen ga oss en variert omvisning og et innblikk i radioens og
lydens historie. Etterpå ble det karbonader og kaffe. Turen gikk videre med buss til Selbu Museum med
omvisning på Strikkemuseet. Kaffe på Bjørkhov før turen gikk tilbake til Byåsen. Bare 28 deltakere; dvs
færre påmeldte enn hva styret hadde kalkulert med.

Representasjon/seminar/befaring

Sør-Trøndelag fylke. 19.05.09. Befaring med arkeolog Kristian Pettersen ved gravhaugene på Vådan og
pilegrimsleden fra Vådan til Solem. Fra historielaget: Kjell Ivar Aune, Knut E Møller, Erik Solem og Roar
Sæterhaug.
Trondheim Kommune. 28.05.09 Befaring med Espen Skovhus Braathen (skogsjefen) og Andreas
Glimstad til gravhaugene på Vådan, Mølleruinene og Marka angående rydding. Fra historielaget: Kjell Ivar
Aune, Erik Solem og Knut E. Møller.
Trondheim Kommune. 24.09.09. Møte med Andreas Glimstad. Historielaget la fram planene for
kulturminene området Vådan og Skjelbreia. Fra historielaget møtte Kjell Ivar Aune og Knut E. Møller.
Sør-Trøndelag Historielag. Ledermøte 19.11.09. Kjell Ivar Aune deltok fra historielaget
Strinda Landbrukslag. 200-årsubileum i 2011. Gunnar Schei og Fridtjof Simonsen er representert i
jubileumsutstillingen. Flere møter.

Historielaget i media
Byåsminner 2009 ble presentert i Adresseavisen og i Byåsenmagasinet.

Trykksaker/brosjyrer

Byåsminner. Årbok 2009. 16. hefte. Redaktør Fridtjof Simonsen. Årboka ble trykket i 1000 eksemplarer
med 72 sider og presentert på julemøtet. Litt av innholdet: Else Solem forteller fra oppveksten på Byåsen.
Sommerlyst, en del av Hoemgården av Arne Fjelnseth og Kjell Andersen. Skiminner fra Byåsen av Åke
Midtlid. Jens Esmarks reisebeskrivelse fra 1827 av Arnulf Selnes. Aktuell veisak i 1946 av Fridtjof
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Simonsen. Lengdemål og andre mål i gammel tid ved Arnulf Selnes, Oscar Holte; kjent idrettsmann på
Byåsen av Fridtjof Simonsen.
Salget til kr. 60,- pr. eksemplar går godt. Det samme gjelder også tidligere utgaver som kan bestilles hos
Fridtjof Simonsen tlf.72 56 55 06, eller bestillingssystemet på www.byasenhistorielag.no, eller kjøpes på
møtene.
Informasjonsfoldere:
1. Utgitt i forbindelse med vandringen 27.05.09. Vandring i Iladalen. Kjell Ivar Aune.
2. Utgitt i forbindelse med kulturminnedagen 13 sept. a) Kulturhistorisk vandring Vådan-Marka.
b) Kulturhistorie ved Skjelbreia og Marka og c) Pilegrimsleden over Byåsen. Alle ved Kjell Ivar Aune.
Informasjonsfolderne kan kjøpes på møtene.

Tilskudd, offentlige midler
Gjennom dugnad for Byåsen Idrettslag-langrennnsavdeligen i forbindelse med parkering på Nilsbyen har
historielaget mottatt 10.000. Erik Solem har organisert dette arbeidet.

Prosjekter i perioden
1. Sikring og presentasjon av kulturminner.
I forbindelse med Kulturminneåret 2009 har Byåsen Historielag startet opp arbeidet med flere prosjekter
som ble presentert i år og som fortsetter videre.
A. Pilegrimsleden fra Leirdalen til Lian med gravhaugene på Vaadan.
Samarbeid med fylket, kommune og grunneiere. Rydding og oppdatering av skilt og brosjyrer. Rydding ved
gravhaugene er startet opp ved dugnad høsten 2009. Kommunen bekoster informasjonsplakater som settes
opp i 2010.
B. Ruinene etter møllebruket og stampa ved Skjelbreidammen.
Rydding, sikring og skilting. Samarbeid med kommunen. Området ble ryddet i år ved dugnad og presentert
13.09.09 for medlemmene i forbindelse med kulturminnedagen. Kommunen bekoster informasjonsplakater
som settes opp i 2010.
C. Marka. Sikring rydding og skilting. Samarbeid med kommunen. Sikring av husene er tidligere startet opp
og fortsetter. Rydding av trær rundt husene er startet opp ved dugnad. Kommunen bekoster
informasjonsplakater som settes opp i 2010.
2. Dokumentasjon og registrering av kulturminner.
A. Steingjerdene i Ilavassdraget. Otto Martens har registrert steingjerder ved Sommerseter, Helkanseter og
Lavollen, og levert første rapport til styret. Prosjektet fortsetter
B. Gamle hoppbakker. Det er samlet inn en del materiale som skal bearbeides. Thorvald Nakstad
C. Eldre bygninger. Det er startet opp et arbeid med å registrere de eldste nåværende bygninger på Byåsen.
Kjell Ivar Aune og Erik Solem.
D. Innsamling av eldre kart på Byåsen. Kartkomite: Kjell Andersen og Kjell Ivar Aune
3. Intervju av Byåsinger. Det er satt opp en plan der det ønskelig å intervjue over 20 byåsinger. Arne
Fjelnseth leder arbeidet sammen med en gruppe.
.

Komitéarbeidet.
Datakomiteen.

Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Rune Simonsen og Erik Solem.
På våre hjemmesider www.byasenhistorielag.no vil alle kunne holde seg oppdatert om Historielagets
aktiviteter. Flere benytter nettsidene våre til medlemsservise, innmelding og til bestilling av lagets
trykksaker. Vi oppfordrer medlemmene som har e-mail til å melde dette inn til historielaget fordi det sparer
oss for mye portoutgifter.

Rapport fra navnekomiteen.
Komiteens sammensetning: Helge Wanvik, Fridtjof Simonsen og Thorvald Nakstad.
Komiteen har fått forespørsel til navn på Gamle Bynesvei/Tømmerdalsveien. Historielaget valgte Gamle
Bynesvei.

Rapport fra huskomiteen for ”Marken” g.nr.299, b.nr.1.
Komiteens sammensetning: Johan Vigtil, Jon Arthur Sjøflot og Arne Fjelnseth.
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Trær rundt husene er felt på dugnad sommeren 2009. Komiteen foretar regelmessig tilsyn.

Rapport fra historisk fagkomité.

Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes og Arne Fjelnseth.
Komiteen har arbeidet med Byåsminner 2009 som ble utgitt i november 2008. Fridtjof Simonsen har fortsatt
arbeidet med fotoarkivet og digitalisering av gamle trykksaker er startet opp. Arbeidet med å intervjue
byåsinger fortsetter og det er satt opp en langsiktig plan for å få gjennomført prosjektet.

Rapport fra museumskomiteen.
Komiteens sammensetning: Roar Sæterhaug, Berit R. Sæterhaug, Grete Myhre og Einar Lerstad.
Historielagets samling er fortiden i kjelleren til RIMI Ugla. Her er det satt inn magasinreoler som nå tilhører
oss. Det har ikke blitt samlet inn nye gjenstander i denne perioden.

Forslag til prioriterte oppgaver for perioden 2010/2011.
Nåværende styre vil anbefale at Byåsen Historielag skal arbeide med følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangere åpne møter, ekskursjoner og besøk til andre institusjoner.
Samle inn lokalhistorie gjennom intervjurunder med byåsinger.
Samarbeide med fylkeskommunen og kommunen i arbeid med bevaring, dokumentering og
registrering av kulturminner.
Dokumentere og registrere kulturminner og bygninger på Byåsen og Bymarka
Fortsette vedlikeholdet av ”Marken” i samarbeid med Trondheim kommune. På sikt å utvide
området til en kulturvandring omkring Skjelbreia og Møllebrukene.
Skjøtsel og informasjon av pilegrimsleden fra Leirdal til Lian med gravhaugene på Vådan.
Ta vare på lagets museale samling, billedarkiv og øvrige arkiver.
Utgi årlig utgave av Byåsminner. Vurdere å utgi jubileumskrift/bok i 2011.
Samarbeide med Sør-Trøndelag Historielag og andre relevante organisasjoner og skoler

Styrets oppsummering.
Arbeidet med registrering og sikring av kulturminner i vært område har blitt prioritert i år i forbindelse med
kulturminneåret. Spesielt gjelder dette pilegrimsleden ved Vådan med gravhaugene og mølleruinene ved
Skjelbreia samt Marka som tidligere bruk.
Styren vil fortsette å tilby alle medlemmer interessante ekskursjoner og engasjerte foredragsholdere til våre
fremtidige arrangementer. Siden Dalgård skole er under reparasjon har vi år benyttet lokalene til Trøndelag
Folkemuseum som vi takker.
Likeså vil styret spesielt få takke Helge Wanvik som stiller Steinbua på Havstein gratis til disposisjon for
styremøter og arbeidsmøter.
Videre takker styret medlemmene for god oppslutning om Historielagets møter og turer.
Takk også til alle våre foredragsholdere og alle andre som har stilt sine kunnskaper og sin tid til rådighet for
Byåsen Historielag.
Byåsen, 21. april, 2010.
Kjell Ivar Aune
Leder

Knut E. Møller
Nestleder

Erik Solem
Styremdl.

Arne Fjelnseth
Styremedl

Thorvald Nakstad
Styremdl

Gunnar Schei
Kasserer

Roar Sæterhaug
Sektretær

Eva Hov
Varamedl

Birger Lykke
Varamedl
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