
 

                 Årsberetning 
                  for perioden fra 17. april 2007 til 15. april 2008. 
 
Styrets sammensetning: 
Etter årsmøtet den 17. april 2007 har styret følgende sammensetning:   
 Leder    John-Erik Wennberg  
 Nestleder  Knut E. Møller  
 Sekretær  Erik Solem 
 Kasserer  Gunnar Schei  
 Styremedlemmer Arne Fjelnseth 
    Thorvald Nakstad  
    Kjell Ivar Aune 
 Varamedlemmer Oddbjørg Kjøsnes 
    Marie Aunaas 
     
 Revisor   Ivar Buxrud 
 Valgkomité  Grethe Myhre (leder), Berit Ramberg Sæterhaug og Sigmund Solem 
 
Styret har i beretningsåret hatt 9 ordinære styremøter.  
Det har i perioden vært avholdt 6 åpne møter. Videre har det vært arrangert 1 ekskursjon. 
Historielaget hadde pr 31.12.2007 totalt 485 registrerte medlemmer. Av disse er 2 personer registrert som 
æresmedlemmer. 
 
Åpne møter. 
2. oktober på Dalgård, Gaute Myhre fortalte om N.F.D.S.  
30. oktober på Sverresborg, Arnt Frøseth fortalte historier fra Leinstrand og Rønningen. 
27. november på Dalgård, julemøte hvor Gerd Søraa fortalte om Jul i gamle dager. 
6. februar på Selsbakk, Per Harald Nymark fortalte om Stasjonsbyen Selsbakk gjennom tidene. 
4. mars på Byåsen VGS, Fridtjof Simonsen fortalte om Munkvold under skiftende tider. 
15. april etter årsmøtet på Dalgård, vil Gaute Myhre fortelle om Bymarka og Ilavassdraget. 
 
Alle møtene har vært godt besøkt, med fra 50 – 100 deltakere. 
 

Ekskursjoner. 
 
Årets ekskursjon 9. juni, gikk til 
nonneklosteret på Tautra og Falstadsenteret, 
med 46 deltakere. 
 
Foto: Turid Skjervø
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Representasjoner. 
John-Erik Wennberg har deltatt på følgende arrangementer: 
Landsmøte i Landslaget for Lokalhistorie på Steinkjer i tiden 08. - 10. juni 2007. 
Sør-Trøndelag Historielags museumsseminar på Skårvold Gård på Støren den 22. september 2007. 
Møte med Trondheim krets av Norges Speiderforbund den 06. desember 2007, angående bevaring av låven 
på Stykket sammen med Arne Fjelnseth. 
Arne Fjelnseth kåserte på julemøte i Zion sykehjem, Tyholt, i desember 2007 om "Byåsen gjennom tidene". 
Knut E. Møller deltok på Sør-Trøndelag Historielags årsmøte på Røros 8. mars 2008. 
Fridtjof Simonsen holdt foredrag om Havstein Kirke på Trøndelag Folkemuseum 30.11.2007. 
 
Årboka. 
Årboka for 2007 ble trykket i 1.000 eksemplarer, fortsatt med 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 og Erik Solem. 
På våre hjemmesider www.byasenhistorielag.no vil alle kunne holde seg oppdatert om Historielagets 
aktiviteter. 
Fra januar 2008 begynte vi å sende ut invitasjoner på e-mail. Så langt er det ca 125 mailadresser, og det 
sparer oss for mye portoutgifter. 
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, Fridtjof Simonsen og John-Erik Wennberg. 
Komiteen har i år ikke fått henvendelse fra Trondheim Kommune om forslag til nye gate- eller vegnavn. 
Det har imidlertid kommet henvendelse fra Munkvold Helse- og Velferdssenter om forslag til en 
navneforandring som stemmer bedre med gamle navn fra området. Området hvor senteret ligger har 
tidligere ligget under gården Nordre Halset, og komiteen vil foreslå navnet endret til Halset Helse- og 
Velferdssenter. 
 
Rapport fra huskomiteen for ”Marken” g.nr.299, b.nr.1. 
Komiteens sammensetning: Johan Vigtil, Jon Arthur Sjøflot og Arne Fjelnseth. 
Nytt golv er lagt i gangen, ventiler er montert i kjøkken og stue, toalett er innbygd i uthusbygningen, golvet 
i gangen er malt, hele toalettet i uthuset er malt. 
 
Høsten 2006 ble det avtalt med kommunen at de skulle felle en god del trær rundt huset og nedover jordet 
mot sør, noe som beklageligvis enda ikke er gjort. 
 
 
Rapport fra historisk fagkomite. 
Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes og Arne Fjelnseth. 
Komiteen har i år blant annet hatt som oppgaver: 
Arbeid med Byåsminner 
Jubileumsbok for Munkvoll rehabiliteringssenter 
Fotoarkivet 
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Rapport fra museumskomiteen. 
Komiteens sammensetning: Roar Sæterhaug, Berit R. Sæterhaug, Grete Myhre, Einar Lerstad, og John-Erik 
Wennberg. 
Siden Dalgård Skole ønsket å benytte lokalet hvor vi hadde våre gjenstander selv, måtte vi finne et nytt sted 
for våre samlinger. Vi har nå fått avtale med Stein Ole Eide om å få benytte en del av kjelleren under RIMI 
Ugla. Dette medførte en del arbeid med å sette opp nettingvegg, reoler og ikke minst flytte alle 
gjenstandene. Det siste ble gjennomført med en stor dugnad 29. oktober hvor nesten hele styret deltok 
sammen med komiteens medlemmer. 
 
 
Øvrige saker som historielaget har befattet seg med i året som har gått: 
2 årig partnerskapsavtale med Byåsen Videregående Skole inngått fra 1. oktober, 2007.       
Bevaring av låvebygningen på Stykket 
Bevaring av mølleruinene ved Skjellbreia. 
Reguleringsplan for Havstein. 
 
Arbeidsprogram, forslag til prioriterte oppgaver for kommende år. 
Med forbehold om 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. 
• At partnerskapsavtalen med Byåsen Videregående Skole aktiviseres. 

 
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. 
 
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, 15. april, 2008. Med korreksjon etter årsmøtet markert i kursiv. 
 
 
John-Erik Wennberg    Knut E. Møller     Erik Solem 
 
 
Arne Fjelnseth     Thorvald Nakstad   Gunnar Schei 
 
 
Kjell Ivar Aune    Oddbjørg Kjøsnes   Marie Aunaas 


