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BYÅSEN HISTORIELAG
Styrets beretning

for perioden 18. april 2001 til 18. april 2002

STYRETS SAMMENSETNING:

På årsmøtet 18. april 2001 ble følgende styre valgt.
Leder Arne Fjelnseth
Nestleder Berit Ramberg Sæterhaug
Sekretær Grete Myhre
Kasserer Gunnar Schei
Styremedlemmer Erling Harms

Elsa Andorsen
Sigmund Solem
Marit Fordal Døvre

Varamedlemmer John-Erik Wennberg
Finn Bakke

Revisor Harald Lydersen
Valgkomite Tove Hassel

Bjørn-Inge Haugan
Helge Wanvik

Berit Ramberg Sæterhaug har fungert som sekretær i Grete Myhres permisjonstid.

Styret har i beretningsåret hatt 10 styremøter. Det har vært avholdt 5 godt besøkte åpne møter. Vi
har arrangert 2 ekskursjoner, den ene i samarbeid med Byåsen Idrettslag.
Historielaget hadde pr. 31.12.2001 341 medlemmer.

Berit Ramberg Sæterhaug takker Arne Fjelnseth (t.v.), Fridtjof Simonsen og Arnulf Selnes for
deres arbeid med boken "Det gamle Byåsen i tekst og bilder". Jubileumsfestens konferansier,
Marvin Wiseth, med ryggen mot fotografen helt til venstre. Foto: Olaug Simonsen 1.2.2002.
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ÅPNE MØTER.

Onsdag 18. april 2001.
Årsmøte avholdt på Dalgård skole. Etter årsmøteavslutningen var temaet ”Byoriginaler i
Trondhjem”, et utrolig engasjerende kåseri om fargerike personligheter av Esther Nordmark.
57 var møtt frem.

Torsdag 13. september 2001. Åpent møte på Trøndelag Folkemuseum.
Orientering om utbygging og utstillinger, besøk i basisutstillingen ”Livsbilder” og i Gammelbyen.
38 svært godt fornøyde personer deltok i arrangementet.

Torsdag 18. oktober 2001 på Dalgård skole.
Arkeolog Ragnhild Berge holdt en meget interessant foredrag om arkeologiske undersøkelser i
Iladalen – ”Trondheim Bymark fra jernalder til nyere tid.” 70 personer fikk mye ny kunnskap om
Trondheims gamle historie.

Torsdag 28. november 2001 på Dalgård skole.
Kristen Mo kåserte og viste lysbilder over temaet ”Fra byens takmark og byens beitemark til
friluftområde.” Ca. 120 personer fikk høre en engasjerende og svært dyktig foredragsholder, som
hadde forsamlingen i sin hule hånd

Jubileumsfest fredag 1. februar 2002 på Kafé Bagle, Trøndelag folkemuseum.
Jubileumskomitéen, Marit Fordal Døvre, John Erik Wennberg og Berit R. Sæterhaug hadde lagt
opp til et meget vellykket arrangement for 68 deltakere. Marvin Wiseth var en inspirert toastmaster
og Snaustrinda Spelemannslag sørget for underholdningen. Arne Fjelnseth, Fridtjof Simonsen og
Arnulf Selnes fikk stor takk for arbeidet med jubileumsboka.

Tirsdag 12. mars 2002.
Åpent møte i samarbeid med Foreningen Norden og Forsvarsforeningen i Sør-Trøndelag.
Erik Wigert holdt et meget interessant foredrag over ”Norske polititropper i Sverige under krigen”.
Ca. 90 personer var tilstede.

EKSKURSJONER.

Søndag 10. juni 2001.
41 deltakere var med på en tur til Løkken, først med buss til Fannrem, derfra med Thamshavnbanen
til Løkken, hvor det var omvisning i Informasjonssenteret med utstillingen der, deretter omvisning i
Gammelgruva og konsert inne i gruva av Malvik kammerorkester. Turen gikk også til Nyplassen
Smeltehygge hvor vi fikk se den gamle gravplassen, hustufter og slagghaugen som viser at det har
vært smeltehytter. Asle Bjørgen var en meget dyktig omviser.

Torsdag 14. juni 2001.
Tur i Byåsallmenningen langs gamle veier og stier og til gamle setervoller, sammen med
trimgjengen i Byåsen Idrettslag og under ledelse av Arne Belsaas og Arne Fjelnseth. En frisk og fin
tur!
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SAKER

Blant de mange saker styret har behandlet i perioden nevnes:

Jubileumsboka.
En arbeidsgruppe bestående av Arne Fjelnseth, Fridtjof Simonsen og Arnulf Selnes har i lengre tid
arbeidd med jubileumsboka. Boka ble ferdig til julemøtet 28. november 2001 som planlagt. Boka
ble trykt i 1500 eksemplar, og den har fått bare rosende omtale. Det er få eksemplar igjen.

Kalender
Arbeidet med jubileumsboka gjorde at det ikke ble tid til å lage en Byåsenkalender, men svært
mange savner kalenderen, som vi nok bør få til for året 2003.

Markaplanen 2001.
Sigmund Solem har deltatt på møte med Kommunen om bruken av Marka, vedlikehold av stier,
brøyting, hogst osv.

Bevaring av verneverdig bebyggelse.
John-Erik Wennberg har vært på befaring sammen med representanter for Folkemuséet om
eventuell bevaring av hytte i Lianvegen. Kjell Andersen har en stor del av æren for at
Graakalbanens gamle salgsbu for billetter er bevart og nå befinner seg på Folkemuséet.
Historielaget arbeider også med datering av tømmeret i Lagmannssetra. Foreløpig later det til at
kostnadene blir vel store.

Arbeidet med ajourføring av stedsnavn.
Historielagets stedsnavnkomité, Helge Wanvik, Erling Harms og Fritjof Åldstedt, har i perioden
nedlagt mye arbeid for at vi skal få akseptable stedsnavn i vårt område, og i mange tilfelle har vårt
syn fått tilslutning i kommunen.

Annet
Sigmund Solem og Arne Fjelnseth har bidratt med stoff til en prosjektoppgave om Stavsetområdet
som en elev i videregående skole har arbeidd med.

I forbindelse med lagets jubileum har vi vedtatt å få produsert T-skjorte m/logo.

Sigmund Solem og John-Erik Wennberg har laget en ny, fin logo for Historielaget.

Møter
Arne Fjelnseth og Finn Bakke deltok på forberedende møter foran Sporveiens dag på

Munkvoll 2. september. Historielaget bekostet plakett til minne om Nils C. Bøckmans store
innsats som leder for Graakalbanen gjennom mange, mange år. På arrangementsdagen
hadde Finn Bakke og Arne Fjelnseth ansvaret for utstilling av en del av lagets fotosamling.

John-Erik Wennberg representerte Byåsen historielag på stiftelsesmøtet for Sør-Trøndelag
historielag, hvor Gudbrand Grøt ble valgt til leder.

Arne Fjelnseth og Sigmund Solem deltok på samarbeidsmøte mellom bydelslagene
(historie) i Trondheim, hvor det blant annet ble vedtatt å lage en felles brosjyre for byens
historielag. Historielagene skal også forsøke å lage en konkurranse for byens skoleungdom,
noe vi på Byåsen allerede har gjennomført!

Sigmund Solem, John-Erik Wennberg og Erling Harms deltok på Sør-Trøndelag
Historielags seminar.
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Intervjuer
Erling Harms, Arne Fjelnseth, Kjell Andersen og Sigmund Solem har fortsatt arbeidet med å
intervjue gamle byåsinger.

DELTAKELSE I EKSTERNE ARRANGEMENT.

Arne Fjelnseth har nok en gang kåsert i møte med Huseierlaget i Bragstads veg, denne gangen
om idrettsbevegelsen på Byåsen gjennom tidene.

Arne Fjelnseth var guide på Gråkallbanen i forbindelse med feiring av en 60-årsdag.

Deltakelse på Sporveiens dag 2. september – se ovenfor.

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 anledningen til å takke våre foredragsholdere som har stilt sine kunnskaper og sin tid til
rådighet for Historielaget.

Trondheim, april 2002

Arne Fjelnseth (sign) Berit Ramberg Sæterhaug (sign)

Gunnar Schei (sign) Grete Myhre (sign)

Elsa Andorsen (sign) Sigmund Solem (sign)

Marit Fordal Døvre (sign) Finn Bakke (sign)

John-Erik Wennberg (sign) Erling Harms (sign)


