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Årsberetning
for perioden 09. april 2003 til 21. april 2004.

Styrets sammensetning:
På årsmøtet den 9. april 2003 ble følgende styre valgt:

Leder Arne Fjelnseth
Nestleder John-Erik Wennberg
Sekretær Grete Myhre
Kasserer Gunnar Schei
Styremedlemmer Sigmund Solem

Marit Fordal Døvre
Berit Ramberg Sæterhaug

Varamedlemmer Finn Bakke
Tordis Dreier

Revisor Ivar Buxrud

Valgkomite Bjørn-Inge Haugan, Helge Wanvik og Inger Rånes.

Styret har i beretningsåret hatt 7 ordinære styremøter samt et tradisjonelt jule- og
styremøte den 04.12.03 på Tavern.
Det har i perioden vært avholdet 6 åpne møter. Videre har det vært arrangert 1
ekskursjon.
Historielaget hadde pr. 31.12.2003 totalt 329 medlemskap, hvorav 267 ekelt-
medlemmer,61 familiemedlemskap og ett æresmedlem, som til sammen utgjør 390
personer.

”Marken” ved Skjelbreia fotografert ved
styrets befaring høsten 2003

Åpne møter.
Onsdag den 09. april 2003 ble årsmøte avholdt på Dalgård skole. Etter årsmøtet
kåserte Finn Bjørgum ved Trondheim Bydrift – for 56 lydhøre tilhørere - om
virksomheten i og rundt Ilavassdraget fra 1600 – 1700 tallet og frem til våre dager.
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Onsdag den 17.september 2003 var rundt 50 interesserte medlemmer samlet i i
Vitenskapsmuseet, hvor forsker og arkeolog Lars Stenvik kåserte under omvisningen
i Middelalderutstillingen.

Onsdag den 29. oktober 2003 møtte 120 medlemmer på Dalgård skole for å høre
journalist Karl H. Brox kåsere om både kjente og ukjente steder i Bymarka. Et meget
godt oppmøte til tross for en forventet spennende fotballkamp på TV.

Mandag den 01. desember 2003 ble Historielagets tradisjonelle julemøte avholdt
på Dalgård skole.
Rundt 120 medlemmer ble møtt med fakler, gløgg og bakverk av ”gammel årgang”.
Arrangementet – som for anledningen ble avviklet i samarbeid med Byåsen
Husflidlag – bød på kunstnerisk innslag av Eva Hov.
Direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Jan Lauritsz Opstad, ga oss
videre et levende inntrykk av hvordan mat og selskapsskikker var på 1800-1900
tallet, og hvordan man som gjest ble ”taget imot på Trondhjæmsk vis”.

Tirsdag den 17. februar 2004 ble det avholdt medlemsmøte på Dalgård skole.
Utkast til kontrakt mellom Trondheim kommune og Byåsen Historielag om
tidsbegrenset kostnadsbelagt overtakelse/disposisjonsrett over det gjenværende
huset med tilhørende del av på eiendommen ”Marken” ved Skjelbreia, ble fremlagt
og gjennomgått.
Etter dette overtok journalist og forfatter Gerd Søraa podiet. Hun ga en lydhør
forsamling på om lag 115 personer et fargerikt innblikk i primstavens mysterier,
godt krydret med tro og overtro i middelalderen.

Torsdag den 25. mars 2004.
Medlemsmøte på Dalgård skole. Møtet ble arrangert i samarbeid med foreningen
Norden. ………..
…….

Ekskursjon.
Lørdag den 14. juni 2003 dro 41 medlemmer til Fosen.
Turen gikk med buss fra Dalgård, med besøk på kystmuseet Kystens Arv, videre til
Reinsklosteret og med avsluttende middag på Råkvåg.

Representasjoner.
Medlemmer og/eller stryrerepresentanter har deltatt på følgende samlinger:

02.06.03. A. Fjelnseth, J.E. Wennberg. og F. Bakke deltok på møte i Byarkivet
på Dora.

18.06.03. A. Fjelnseth deltok som leder på en ”Bli kjent-tur” for trim-avd. i
B.I.L.

05.07.03. A. Fjelnseth deltok på historielagstreff i Selbu.
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27.09.03. A. Fjelnseth, Kr. Aspaas og J.E. Wennberg deltok med historiske
bidrag ved et privat arrangement på Kystadhaugen.

07.11.03 Kr. Aspaas har holdt kåseri og vist lysbilder på Bylistas fest.
27.11.03 J.E. Wennberg og F. Bakke har deltatt på ledermøte i Sør Trøndelag

Historielag.
18.12.03 A. Fjelnseth og S. Solem har deltatt i møte med Trondheim

kommune i forb. med restaurering av mølleruinene ved Skjelbreia.
26.01.04. A. Fjelnseth og J.E. Wennberg har deltatt på møte med Trondheim

kommune med tanke på videreutvikling av Byåsen og Ila til å bli enda bedre
bydeler å bo i.

27.01.04. A. Fjelnseth og J.E. Wennberg i møte med Trondheim kommune
angående vilkår m.v. for eventuell tidsbegrenset overtakelse/ disposisjon
over hus samt del av eiendommen ”Marken” ved Skjelbreia.

02.02.04 A. Fjelnseth har holdt foredrag på Trøndelag folkemuseum –
Sverresborg - om ”Byåsen gjennom 200 år.”

Dalgård skole.
Styret har på dugnad foretatt registrering og katalogisering av Historielagets 152
museale gjenstander som befinner seg i eget rom på Dalgård skole.
Ved skolejubileet den 06.06.03 deltok Jon Andorsen og J.E. Wennberg under
Historielagets presentasjon av samlingen for skolens lærere og elever.

Historielaget har dessuten utarbeidet en gårdshistorikk for Dalgård skolekrets.
Historikken er del av en permanent utstilling på skolen.

Årets kalender.
Kalenderen for 2004 er også i år utarbeidet i samarbeid med B.I.L.
Den ble trykket i 700 eksemplarer hvorav B.I.L. fikk 400 og Historielaget de
resterende 300 eksemplarer.
Salget har gått som forventet - relativt godt.

Årboka.
Årboka, Byåsminner 2003, ble trykket i 1000 eksemplarer. Også her er det oppnådd
et godt salgsmessig resultat. Ellers selger vi jevnt av alle årganger, samt av
bildeboka av 2001, ”Det gamle Byåsen i tekst og bilder”.

Marken G.nr.299.B.nr.1.
Etter et avisoppslag i Adresseavisen den 04.11.03, hvor det fremgikk at Trondheim
kommune vurderte å rive det eneste gjenstående huset på eiendommen, rettet
styret v/ leder Arne Fjelnseth en skriftlig henvendelse til de kommunale
myndigheter. I brevet ble det påpekt hvilket kulturhistorisk tap det vil få for området
om riving blir foretatt.
Som svar på dette mottok Historielaget forespørsel om mulig tidsbegrenset
overtakelse/disposisjonsrett over huset med en tilhørende del av eiendommen.
På kommunalt møte den 27.01.04 hvor leder og nestleder møtte fra Historielaget,
ble utkast til kontrakt gjennomgått og diskutert. Dette utkastet ble fremlagt og
gjennomgått på Historielagets medlemsmøte den 17.02.04.
Videre behandling av saken vil bli fremmet på årsmøtet den 21.04.2004.
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Hjemmesider.
Både medlemmer og ikke-medlemmer vil på våre hjemmesider
www.byasenhistorielag.no kunne holde seg orientert om Historielagets aktiviteter.
Medlemmer vil fortsatt også få tilsendt innbydelser m.v. til de forskjellige
arrangementer pr. post. Hjemmesidene er godt besøkt, og vi får via den veien
innmelding av mange nye medlemmer og bestillinger av lagets trykksaker.

Kommende års arbeidsprogram.
Med forbehold av det nye styrets godkjenning, foreslås at:

 Byåsen Historielag arrangerer åpne møter, ekskursjoner/museumsbesøk i
samme omfang som før.

At intervjuer med ”gamle byåsinger” fortsetter.
At det ved eventuell tidsbegrenset overtakelse nedsettes en arbeidsgruppe

med ansvar for vedlikehold/restaurering av ”Marken” i samarbeid med
Trondheim kommune, avd. Bydrift og eventuelle andre historielag.

At det nedsettes en arbeidsgruppe med ansvar for å ta vare på og å utvide
Historielagets samling av museale gjenstander.

At det i kommende år også vil bli utgitt årbok og kalender.
At samarbeidet med andre lag og organisasjoner utvides.
At unionsoppløsningen i 1905 blir behørig marker i samarbeidet med Sør-

Trøndelag Historielag.

Historielagets arbeid vurderes kontinuerlig av styret. Alle innspill/forslag fra
medlemmene er kjærkomne

Styrets oppsummering.
Styret vil fortsatt være opptatt av å tilby medlemmene interessante ekskursjoner og
engasjerte foredragsholdere til våre fremtidige arrangementer.
Vi takker rektor og ansatte ved Dalgård skole for all velvillig bistand i forbindelse
med lån av skolens lokaler.
Videre takker styret medlemmene for god oppslutning om Historielagets møter og
turer. Takk også til våre foredragsholdere og alle andre som har stilt sine
kunnskaper og sin tid til rådighet for Historielaget.

Trondheim, den 8. mars 2004.
Med vennlig hilsen

Arne Fjelnseth (s) John-Erik Wennberg (s) Berit Ramberg Sæterhaug (s)

Gunnar Schei (s) Marit Fordal Døvre (s) Tordis Dreier (s)

Sigmund Solem(s) Finn Bakke (s) Grete Myhre (s)
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