
BYÅSEN HISTORIELAG
Styrets beretning

for perioden 11. april 2000 til 18. april 2001

STYRETS SAMMENSETNING:

På årsmøtet 10. april 2000 ble følgende styre valgt.
Leder Bjørn Seem
Nestleder Arne Fjelnseth
Sekretær Berit Ramberg Sæterhaug
Kasserer Bjørn-Inge Haugan
Styremedlemmer Erling Harms

Elsa Andorsen
Sigmund Solem

Varamedlemmer John-Erik Wennberg
Finn Bakke

Revisor Harald Lydersen
Valgkomite Tove Hassel

Per Alstad
Kristine Melkild
Byåsen Historielags leder Bjørn Seem døde plutselig den
15. september 2000.
En fullsatt Havstein kirke tok avskjed med Bjørn den
25. september samme år.
Med krans fra historielaget takket nestleder Arne
Fjelnseth vår avholdte leder for hans gode arbeide for
1

laget gjennom mange år, og lyste fred over hans minne.
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Etter Bjørns bortgang har Arne fungert som Historielagets leder.

Styret har i beretningsåret hatt 8 styremøter. Det har vært avholdt 4 åpne møter med til dels meget
godt besøk, 3 ekskursjoner, herunder deltakelse i fjorårets pilegrimsvandring.
Historielaget hadde pr. 31.12.2000, 273 medlemmer.(En tilbakegang på 19 fra året før).

ÅPNE MØTER
Mandag 10.april 2000.
Årsmøte avholdt i Skytterhuset i Nilsbyen. Etter årsmøteavslutning var temaet ”Lagshyttene i
Bymarka”. Bjørn Seem og Eivind Haagensli viste kartreferanser og lysbilder av kjente hytter -
krydret med aktuelle historier. Ca 70 deltagere.

Torsdag 19. oktober 2000.
Møte ble holdt på Dalgård Skole. Stein Ørnhøy refererte fra sin nyutgitte bok ”Gutten og krigen”
og røpet hvorfor hans familienavn ble endret fra Olsen til Ønhøy, sin oppvekst på Byåsen og
fortalte han opplevde forholdene under og like etter krigen.
Livlige kommentarer og historier viste at dette temaet var av stor interesse for de ca 160
frammøtte.
Mandag 4 desember 2000.
Temaet for årets julemøte var professor Arne Espelunds foredrag ”Fra møssebrønne til G45 –
norsk kosthold og brunosten” . Terje Eriksen fremførte frodige viser og noen enda frodigere
vitser for rundt 70 deltagere.

Tirsdag den 27. februar 2001.
Møte på Kystad Gård v/ organisasjonen Odd Fellow. Marit Bye - fra Ringve Museum holdt
foredrag om ”Kystadparken og beplantninger i Trøndelag ??
Ca. 30 deltok.

EKSKURSJONER.

Tirsdag 30. mai 2000.
Avreise fra Dalgård skole kl.17.oo med buss til Mostadmark Jernverk hvor Sivert Buås var omviser.
N.N.. var omviser ved tuftene av den gamle pilegrimskirken.
Bjørn var vår bussguide på turen – og visste det meste om de fleste som var bosatt langs vår rute.
Alt til en egenandel på bare kr.50,- pr. person.

Torsdag 15. juni 2000.
Historielaget var involvert arrangementet ”Tusenårs-stedet” ved Skjelbreia.
Tirsdag den 13. juni deltok Rudolf Stæli, Ivar Vådan, Sigmund Solem, Trygve Sannerud og Arne
Fjelnseth i dugnadsarbeidet med bl.a. å bygge tribune til det forestående arrangement.
Torsdag den 15 ble innledningen foretatt av ”Sivert Kvaksvik”, Sangkoret Heimklang medvirket og
Bjørn Seem orienterte om stedets historie før innvielsen ble foretatt av varaordfører Liv Sandven .
Historielaget sørget for kaffe kokt på bål.
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Pilegrimsvandring 28.7.2000.
Også i år deltok Byåsen historielag i pilegrimsvandringen fra Kastberget til Sverresborg. Denne
gang uten at noe spesielt samarbeide var kommet i stand. Som vanlig ble det var rast og kaffepause
på Frøset gård hvor Bjørn Seem orienterte om gårdens historie for ca. 10 deltakere som vandret i
godt vær

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
På grunn av mangel på selgere ble årets kalender ikke satt i trykk.

Reguleringsplaner
Historielaget har hatt til uttalelse reguleringsplan for Skistuområdet.
Bjørn Inge Haugan har utarbeidet Historielagets høringsuttalelse.

Bevaring av verneverdig bebyggelse på Byåsen skole.
Arne Fjelnseth har p.v.a. Historielaget informert aktuelle lag og foreninger på Byåsen.

Utvidelse av Skytterhuset i Nilsbyen.
Historielaget har skriftlig støttet den foreslått utvidelse.

Endring av vegnavn på Vestmarkvegen og Stavsetvegen.
Historielaget har foreslått at disse vegnavn endres til henholdsvis ……………….

Møter
* Bjørn Seem og Bjørn-Inge Haugan har deltatt på møte med Trondheim kommune
vedrørende en ”Handlingsplan for friluftsliv”.

* Arne Fjelnseth og Sigmund Solem har deltatt i kommunalt møte om ”Kulturminner i
Bymarka”.
Komite bestående av Kjell Ivar Aune, Helge Wanvik, Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes og
Sigmund Solem, er opprettet.
Komitèen er i ferd med å avmerke lokale kulturminner på kart.

* Arne Fjelnseth har deltatt i møte med Huseierlaget i Bragstads veg.



4

Sigmund Solem og John-Erik Wennberg har deltatt i møte den 27.01.2001 med
Landslaget for Lokalhistorie.

Intervjuer
Erling Harms, Arne Fjelnseth og Kjell Andersen har kontinuerlig intervjuer med gamle byåsinger.

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.

Trondheim, april 2001

Arne Fjelnseth (sign) Berit Sæterhaug (sign)

Bjørn-Inge Haugan (sign) Erling Harms (sign)

Elsa Andorsen (sign) Sigmund Solem (sign)

John-Erik Wennberg
(fung.sekr.)


