
 

                 Årsberetning 
                  for perioden 20. april 2006 til 17. april 2007. 
 
Styrets sammensetning: 
Etter årsmøtet den 19. april 2006 har styret følgende sammensetning:   
 Leder    Arne Fjelnseth 
 Nestleder  John-Erik Wennberg  
 Sekretær  Erik Solem 
 Kasserer  Gunnar Schei  
 Styremedlemmer Grete Myhre 
    Thorvald Nakstad  
    Marit Fordal Døvre 
 Varamedlemmer Tordis Dreier 
    Knut E. Møller 
     
 Revisor   Ivar Buxrud 
 Valgkomité  Berit Ramberg Sæterhaug, Sigmund Solem og Anton Tiller 
 
Styret har i beretningsåret hatt 9 ordinære styremøter.  
Det har i perioden vært avholdt 6 åpne møter. Videre har det vært arrangert 2 forskjellige ekskursjoner. 
Historielaget hadde pr 31.12.2006 totalt 479 registrerte medlemmer. Av disse er 2 personer registrert som 
æresmedlemmer.   
     
 
 
 

 

Havstein kirke 150 år i 2007. 
Kirken er fra 1857, men tretårnet er 
fra 1900. Bildet er fra en gang på 
1930-tallet. Før tårnet ble bygget var 
det bare en takrytter over 
inngangsdøren. 
Flere skorsteiner stikker opp og vitner 
om vedfyring i den kalde årstid. 
Porten inn til kirkebakken var også 
forseggjort. 
 
Foto fra Else Fløttum.  
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Åpne møter. 
Møte på Selsbakk 19. oktober med ca. 50 deltakere fikk høre Erik Ianssen, Knut Fordal og Marit Fordal 
Døvre fortelle om sine familiers virksomheter på Selsbakk. Bente Aune underholdt. 
 
Møte på Sverresborg 1. november også med ca 50 deltakere. Jørn Sandnes kåserte om Øretinget. 
 
Julemøte på Dalgård 29. november med vel 100 deltakere. Johan Petter Hesselberg fortalte om idrett på 
Byåsen. Det var musikkinnslag fra Kulturskolen og åresalget sørget Tordis for. 
 
Møte på Dalgård 14. februar, ca. 80 deltakere fikk høre Ola Svein Stugu fortelle om ”Byåsen – fra bygd til 
by”. 
 
Møte på Dalgård 14. mars med Johan Helberg ”Med skarprettere og nattmenn i Trondheim på 1700-tallet”. 
55 deltakere. 
 
Etter årsmøtet 17. april, forteller Christopher Mclees om "Landskap og bosetning på Nidarnes-
halvøya i jernalderen". 
 
Ekskursjoner. 
Busstur til Austrått 10. juni. 57 deltakere fikk en flott tur i et nydelig vær langs sjøen til Orkanger. Videre til 
Agdenes og ferja over til Brekstad og Austrått hvor det ble en interessant omvisning. Etterpå ble det middag 
på Ørland Kysthotell. Retur om Rissa og Stadsbygd og ferja til Flakk. Arne fortalte om historiske personer, 
steder og begivenheter underveis, mens Knut fortalte om Thams og hans virksomheter i Orkdalen. 
 
Kulturminnedagen 10. september hadde vi felles arrangement med Byneset HL på Marken. Rundt 20 
deltakere fra hvert historielag deltok. Bynesingene kom gående over Bergskardet, mens Terje Vådan hadde 
hesteskyss for de som hadde behov for transport. Sivert Løvset og Arne Fjelnseth fortalte om Marken og 
aktiviteter i området. 
 
Representasjoner. 
På Sør-Trøndelag historielags årsmøte og årbokseminar deltok Arne Fjelnseth. 
John-Erik Wennberg har hatt en orientering for elever ved Dalgård skole. 
Fridtjof Simonsen har kåsert om og vist bilder fra området Nyborg-Havstad på et medlemsmøte i Øvre 
Havstad Borettslag. 
 
Årboka. 
Årboka for 2006 ble trykket i 1.000 eksemplarer, og ble utvidet fra 48 til 72 sider. 
Salget - til kr. 50, pr. eksemplar - går godt. Det samme gjelder også for tidligere utgaver som fortsatt kan 
bestilles hos Fridtjof Simonsen tlf.72 56 55 06. 
E-post: fridtjof.simon@c2i.net 
 
Komitéarbeidet. 
Datakomiteen. 
Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Rune Simonsen. 
På våre hjemmesider www.byasenhistorielag.no vil alle kunne holde seg oppdatert om Historielagets 
aktiviteter. 
Medlemmer som ønsker det, vil imidlertid fortsatt få tilsendt invitasjoner og orienteringer m.v. pr. post. 
Hjemmesidene er godt besøkt, og mange benytter også vår e-postadresse både til innmelding av nye 
medlemmer og til bestilling av lagets trykksaker. 
 
 
Rapport fra navnekomiteen. 
Komiteens sammensetning: Helge Wanvik og John-Erik Wennberg. 
Følgende av komiteens forslag til vegnavn er tatt i bruk av Trondheim kommune: 
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Benjamins veg  
Ny veg mellom nye Nyborg Skole og blokkbebyggelsen som bygges opp. Navnet er fra en husmann under 
Havstein rundt år 1800, som hadde sin husmannsplass i området. 
 
Kolsås 
Nå sist den 11.09.2006 kom det forespørsel om skrivemåten og navnet Kolsås i tidligere Leinstrand 
kommune. Navneeksperter hadde ment Kolsås med o, og at Kulsås med u var dansk skrivemåte. Komiteen 
sluttet seg også til skrivemåten Kolsås. 

 
Rapport fra huskomiteen for ”Marken” g.nr.299, b.nr.1. 
Komiteens sammensetning: Johan Vigtil, Jon Arthur Sjøflot og Arne Fjelnseth. 
Fra april 2006 til april 2007 er det stort sett gjort forefallende vedlikeholdsarbeid.  Kjøkkeninnredning er 
skiftet ut (gave fra Thorvald Nakstad), og i tillegg er det satt på lufteventiler på kjøkken og stue. Til våren 
vil det bli lagt nytt golv i gangen. 
Høsten 2006 hadde komiteen befaring sammen med Ole-Johan Sætre på eiendommen. Tre 
organisasjoner/grupper har benyttet muligheten til å bruke huset.  Et styremøte har også vært lagt dit.  
 
Rapport fra historisk fagkomite. 
Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes og Arne Fjelnseth. 
Komiteen har i det inneværende år ikke hatt noen møter.  Medlemmene av komiteen er allikevel involvert i 
det vesentligste av arbeidet som foregår i historielaget – arrangement av medlemsmøter, valg av temaer for 
møtene, forslag til ekskursjoner, arbeidet med årboka, representasjon på fagseminarer osv. 
 
Rapport fra museumskomiteen. 
Komiteens sammensetning: Grete Myhre, Einar Lerstad, Roar Sæterhaug og Berit R. Sæterhaug. 
Komiteens mål i perioden var å skaffe reoler i lokalet til oppbevaring av gjenstandene. Reolene er skaffet og 
ligger lagret i lokalet, men de er ikke montert.  Det skyldes at vi har fått signaler om at rommet kanskje ikke 
er disponibelt for oss fra høsten av.  Når lokalitet blir avklart vil komiteen fullføre utstillingen. Arbeidet 
med å skaffe lokale, eller få til en forlenget bruk av nåværende, er en sak som styret skal få avklart. 
 
Vi har i dag 169 registrerte gjenstander.  I tillegg har vi fått noen gjenstander som ligger for registrering.  
Disse er skaffet av Kjell Andersen.  
 
Øvrige saker som historielaget har befattet seg med i året som har gått: 
Stykket: 
Kjell Andersen, John-Erik Wennberg og Arne Fjelnseth hadde på forsommeren en befaring på Stykket 
sammen med Ole-Johan Sætre, Kristen Moe, Tore Moe og Karl H. Brox.  Det var da enighet om at 
historielaget skulle ta kontakt med Speiderne for videre drøfting av saken. Kjell Andersen og Arne Fjelnseth 
hadde da noe seinere et møte med tre av speiderlederne i Sør-Trøndelag, saken må avklares innen juni. 
 
Havstein: 
Det er lagt fram forslag fra eieren av parken mellom kirkegården og bygningene på gårdene om oppføring 
av boliger på dette området.  Historielaget har gjennom et åpent brev til kommunen kontakt med berørte 
myndigheter, da området er en verdifull del av det gamle kulturlandskapet på Havstein. 
 
Munkvoll rehabiliteringssenter: 
Arne Fjelnseth er kontaktet av lederen for Munkvoll rehabiliteringssenter for å drøfte muligheten for et 
samarbeid senteret – historielaget og et jubileumsskrift for senteret, som nå skal flytte til Haukåsen. 
Arnulf Selnes og Fridtjof Simonsen har sagt seg villig til å være medlemmer av redaksjonskommiteen. 
 
Bymarka naturbarnehage: 
Vil gjerne ha et samarbeid med historielaget.  Blant annet ønsker de kopier av bilder fra området rundt 
Kyvatnet med navn på steder som ungene kan bli kjent med, og seinere besøk i barnehagen av folk fra 
historielaget. 
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Intervjuer: 
Kjell Andersen og Arne Fjelnseth har fortsatt arbeidet med å intervjue gamle byåsinger. 
 
Samarbeid velforeninger: 
Polhøgda velforening (polfarerveiene nedenfor Sverresborg) er interessert i et samarbeid med 
Byåsen Historielag. 
 
Byåsen menighet ønsker et samarbeid med historielaget om et jubileumsskrift eller et utvidet 
menighetsblad i anledning av 150-års jubileum for Havstein kirke. 
 
 
Kommende års arbeidsprogram. 
Med forbehold av det nye styrets godkjenning, foreslås:  

• At Byåsen Historielag fortsetter å arrangere åpne møter, ekskursjoner og museumsbesøk 
m.v. i samme omfang som før. 

• At intervjurunden med ”gamle byåsinger” fortsetter. 
• At restaureringen/vedlikeholdet av ”Marken” foretas i samarbeid med Trondheim 

kommune, avd. Bydrift og – om nødvendig – i samarbeid med eventuelle andre historielag. 
• At arbeidet med å ta vare på og å utvide Historielagets samling av museale gjenstander 

fortsetter. 
• At det også i kommende år blir utgitt årbok, eventuelt også kalender. 
• At samarbeidet med andre lag og organisasjoner utvides. 

 
Historielagets arbeid vurderes kontinuerlig av styret. Alle forslag eller innspill fra medlemmene mottas med 
takk. 
 
Styrets oppsummering. 
Styret vil fortsatt være opptatt av å kunne tilby alle medlemmer 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 og utstyr. 
 
Styret takker følgende firma for gaver til siste års juleutlodning: 
Alliance Apotek Tempe, Rimi Ugla, Rema Byåsen Butikksenter og Klæburuten AS. 
 
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. 
 
 
Trondheim, 17. april, 2007. 
 
 
 
 
Arne Fjelnseth    John-Erik Wennberg    Erik Solem 
(sign.)    (sign.)     (sign.) 
 
 
Gunnar Schei   Thorvald Nakstad   Grete Myhre  
(sign.)    (sign.)     (sign.) 
 
 
Marit Fordal Døvre  Tordis Dreier    Knut E. Møller 
(sign.)    (sign.)     (sign.) 


