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Årsberetning
for perioden fra 15. april 2008 til 22. april 2009.

Styrets sammensetning:
Etter valget på årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning:

Leder Kjell Ivar Aune
Nestleder Knut E. Møller
Sekretær Roar Sæterhaug
Kasserer Gunnar Schei
Styremedlemmer Arne Fjelnseth

Thorvald Nakstad
Erik Solem

Varamedlemmer Solveig Lerstad
Tove Hassel

Revisor Ivar Buxrud
Valgkomité John Erik Wennberg (leder)

Grethe Myhre
Berit Ramberg Sæterhaug

Styret har i beretningsåret hatt 10 ordinære styremøter med protokoll og 5 arbeidsmøter.
Det har i perioden vært avholdt 7 åpne møter. Videre har det vært arrangert 1 ekskursjon.
Byåsen Historielag hadde 468 registrerte medlemmer pr. 31.12.08. Av disse er to æresmedlemmer.

Fra vandringen i nedre Ilavassdraget 27. mai som samlet over 100 deltakere.
Detlakerne på vei mot kryssingen av elva og Roald Amundsens vei.
Foto: Fridtjof Simonsen
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Åpne møter.
27.05.08. Vandring i Ilavassdraget fra Ferista til Ilsvikøra. Guider: Gaute Myhre, Ole Ivar Folstad, Knut
Møller og Kjell Ivar Aune.
17.09.08. Ferstad Gård. Orientering og omvisning ute ved Frithjof Riis og Arne Fjelnseth.
22.10.08. Besøk på Trøndelag Folkemuseum. Petter Søholt foredrag: Et museum i utvikling.
26.11.08. Dalgård skole, julemøte. Rolf Rolfsen og Ivar Mølsknes: Minner fra 1958. Kunstnerisk innslag fra
Heimdal vg. skole. Utlodding og presentasjon av Årboka.
14.02.09. Dalgård skole. Knut E. Møller: Pilegrimsleden Dovre-Nidaros. Kjell Ivar Aune: Kulturminneåret.
04.03.09. Dalgård skole. Kristin Prestvold: Svalbard - forvaltning av kulturminner på 78 grader nord.
22.04.09. Dalgård skole. Årsmøte. Etter møtet vil John-Erik Wennberg og Sigmund Solem fortelle fra
Byåsen i perioden 1935-1955.

Møtene har vært godt besøkt med 70-90 deltakere, mens arrangementene ute har trukket over 100 deltakere.

Ekskursjon
Årets ekskursjon gikk med buss til Byneset med 53 deltakere. Med Arnt Frøseth som guide fikk vi innblikk
i historie og dagliglivet på Byneset. Det ble omvisning i Byneset kirke og lunch ble servert i lavoen til Arnt.

Representasjon/seminar
Landslaget for Lokalhistorie. Seminar 04.11.08. Tema: Innsamling av lokalhistorie. Fra oss deltok Arne
Fjelnseth, Arnulf Selnes, Fridtjof Simonsen og Berit Sæterhaug.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Seminar 26.11.08. Tema: Kulturminneåret 2009. Fra oss deltok Knut
E.Møller.
Byvandringer. Arne Fjelnseth har hatt byvandringer med en gruppe fra Oslo og 2 skoleklasser fra
Levanger.
Foredrag. ”Det gamle Byåsen”. Arne Fjelnseth. Sted: Offentlige Pensjonisters Landsforening, Trondheim.

Historielaget i media
Adresseavisen 05.02.09. Tema: Barnehage på Kystad Gård. Kjell Ivar Aune intervjuet.
Byåsen Menighetsblad. Artikkel om gårdene på Selsbakk og Halset før utbygging av Berit Sæterhaug
Byåsenmagasinet. Presentasjon av Byåsminner 2008 ved Fridtjof Simonsen.

Trykksaker/brosjyrer
Byåsminner. Årbok 2008 . Redaktør Fridtjof Simonsen. Årboka ble trykket i 1000 eksemplarer med 72
sider og presentert på julemøtet. Salget til kr. 60,- pr. eksemplar går godt. Det samme gjelder også tidligere
utgaver som kan bestilles hos Fridtjof Simonsen tlf.72 56 55 06. E-post: fridtjof.simon@c2i.net
”Munkvoll gård - under skiftende tider”. Fra Byåsen Historielag har Fridtjof Simonsen og Arnulf Selnes
vært redaksjonsmedlemmer. Utgitt av St Olavs Hospital i 2008.
Ilavassdraget, infobrosjyre . Kjell Ivar Aune. Utgitt i forbindelse med vandringen 27.05.08 og orientering
for elever ved Byåsen Videregående skole i sept 2009.

Tilskudd, offentlige midler
Byåsen Historielag har mottatt kr. 8.000,- fra Trondheim kommune for sitt arbeid i Bymarka og Marken.

Prosjekter i perioden
1. Intervju av Byåsinger. Flere i gruppen har vært på seminar om innsamling av lokalhistorie. Det er satt
opp en plan der det ønskelig å intervjue over 20 byåsinger.
2. Eiendommen Stykket. Historielaget har hatt samtaler med kommunen og politikere for mulig å redde
fjøset på Stykket. Kostnadene for eventuell restaurering ble for omfattende slik at fjøset, med hovedkasse
opprinnelig fra Marken, ble revet i 2008. Når det gjelder bevaring/vedlikehold av stabburet skal dette taes
opp med kommunen.
3. Samarbeid med andre lag. Vi har avholdt et fellesmøte med Strinda Historielag. Enighet om å fortsette
samarbeidet hvor vi sammen kan ha møter med kommunen når det gjelder dokumentasjon og registreringer
av kulturminner og bygninger i gamle Strinda kommune. Strinda historielag har en database for
kulturminner og bygninger som vi også kan benytte for våre registreringer.
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4. Dokumentasjon og registrering av kulturminner.
A. Steingjerdene i Ilavassdraget. Otto Martens har registrert steingjerder ved Sommerseter, Helkanseter og
Lavollen, og levert en rapport til styret.
B. Gamle hoppbakker. Det er samlet inn en del materiale som skal bearbeides.
C. Eldre bygninger. Det er startet opp et arbeid med å registrere de eldste nåværende bygninger på Byåsen.
D. Innsamling av eldre kart på Byåsen. Kartkomite: Kjell Andersen og Kjell Ivar Aune
5. Kulturminneåret 2009. Byåsen Historielag har startet opp arbeidet med flere prosjekter som skal
presenteres i forbindelse med kulturminneåret i år:
A. Pilegrimsleden fra Smistadskaret til Lian med gravhaugene på Vaadan. Rydding og oppdatering av skilt
og brosjyrer. Samarbeid med fylket, kommune og grunneiere.
B. Ruinene etter møllebruket og stampa ved Skjellbreidammen. Rydding, sikring og skilting. Samarbeid
med kommunen.

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. I 2008 begynte vi å sende ut invitasjoner på e-mail og så langt har vi registrert 160 e-post
adresser. Vi oppfordrer medlemmene som har e-mail til å melde dette inn til historielaget fordi det sparer
oss for mye portoutgifter. 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 Thorvald Nakstad.
Vi har fått henvendelse fra Trondheim kommune om gate- og veinavn i nordlige deler av marka og i
Okstadområdet.. Komiteen har levert forslag på navn til Halset Barnehage og gitt uttalelse om bruken av
Kulsås-navnet.

Rapport fra huskomiteen for ”Marken” g.nr.299, b.nr.1.
Komiteens sammensetning: Johan Vigtil, Jon Arthur Sjøflot og Arne Fjelnseth.
Høsten 2006 ble det avtalt med kommunen at de skulle felle en god del trær rundt huset og nedover jordet
mot sør. Dette er enda ikke gjort, men skogsjefen har nå i brev lovt å foreta en befaring våren 2009.
Komiteen foretar regelmessig tilsyn.

Rapport fra historisk fagkomité.
Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes og Arne Fjelnseth.
Komiteen har arbeidet med Byåsminner 2008 som ble utgitt i november 2008. Arbeidet med ”Munkvoll
gård - under skiftende tider” ble ferdig i 2008 med Fridtjof Simonsen og Arnulf Selnes som
redaksjonsmedlemmer. St. Olavs Hospital ønsket en bok som fortalte historien fra gård til
rehabiliteringssenter. Fridtjof Simonsen har fortsatt arbeidet med fotoarkivet og digitalisering av gamle
trykksaker er startet opp. Arbeidet med å intervjue byåsinger fortsetter og det er satt opp en langsiktig plan
for å få gjennomført prosjektet. 4 fra Byåsen Historielag har deltatt i seminar over temaet hvordan
lokalhistorie samles inn og dette var nyttig i det videre arbeid for fagkomiteen.

Rapport fra museumskomiteen.
Komiteens sammensetning: Roar Sæterhaug, Berit R. Sæterhaug, Grete Myhre og Einar Lerstad.
Historielagets samling ble flyttet fra Dalgård skole til RIMI Ugla vinteren 2007/2008. Her er det satt inn
magasinreoler som nå tilhører oss. Det har ikke blitt samlet inn nye gjenstander i denne perioden.
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Forslag til prioriterte oppgaver for perioden 2009/2010.
Nåværende styre vil anbefale at Byåsen Historielag skal arbeide med følgende oppgaver:

Arrangere åpne møter, ekskursjoner og besøk til andre institusjoner.
 Samle inn lokalhistorie gjennom intervjurunder med byåsinger.
Dokumentere og registrere kulturminner, bygninger på Byåsen og Bymarka
 Fortsette vedlikeholdet av ”Marken” i samarbeid med Trondheim kommune. På sikt utvide

området til en kulturvandring omkring Skjellbreia og Møllebrukene.
Ta vare på lagets museale samling, billedarkiv og øvrige arkiver.
Utgi årlig utgave av Byåsminner.
Engasjere laget i Kulturminneåret 2009 med flere prosjekter
 Samarbeide med andre lag og organisasjoner.
 Samarbeide med fylkeskommunen og kommunen i arbeid med bevaring, dokumentering og

registrering av kulturminner.

Historielagets arbeid vurderes kontinuerlig av styret. Alle forslag eller innspill fra medlemmene mottas med
takk.

Styrets oppsummering.
Styret har fortsatt arbeidet med å 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. Likeså vil styret spesielt få takke Helge Wanvik som stiller Steinbua på Havstein gratis til
disposisjon for styremøter og arbeidsmøter.

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, 22. april, 2009.

Kjell Ivar Aune Knut E. Møller Erik Solem

Arne Fjelnseth Thorvald Nakstad Gunnar Schei

Roar Sæterhaug Solveig Lerstad Tove Hassel


