Årsberetning
for perioden 16. april 2015 til 20. april 2016
Styrets sammensetning, valgt på årsmøte 15. april 2015:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlemmer

Varamedlemmer
Revisor
Valgkomité

Karl Kristian Eggan (valgt for 2 år)
Knut E. Møller (valgt for 1 år)
Torgeir Jensen (sittende)
Aase Hegle (valgt for 2 år)
Eva Hov (valgt for 2 år)
Gunnar Schei (valgt for 1 år)
Hans Olav Aavik (valgt for 2 år)
Per Johan Jørgensen (valgt for 1 år)
Sverre Løseth (valgt for 1 år)
Birger Lykke (valgt for 1 år)
Ivar Buxrud (valgt for 1 år)
Roar Sæterhaug (valgt for 1 år)
Kjell Ivar Aune (valgt for 1 år)

Foto fra Ørnulf Sneve

Stabburet slik det sto på Stykket på 1940-tallet.

Styret har i beretningsåret hatt 11 ordinære styremøter med protokoll. Aase Hegle gikk ut av vervet
som kasserer ved årsskifte, og Sverre Løseth har fungert som kasserer siden da. Per Johan
Jørgensen døde brått den 3. mars. Det har i perioden vært avholdt 6 medlemsmøter og 3 åpne dager
på Marken gård, hvorav én med friluftsgudstjeneste. Byåsen Historielag hadde 472 registrerte
medlemmer pr. 31.12.15 (438 pr. 31.12.14). To av disse er æresmedlemmer.

Medlemsmøter, vandringer og turer
15.04.15

Årsmøte med påfølgende vanlig medlemsmøte ved Trøndelag Folkemuseum. Til
årsmøtet møtte 57 personer, og ytterligere 10 ankom til det ordinære medlemsmøtet.
Arne Asphjell og Arnstein Lund kåserte over temaet «Gatebilder og biler i
Trondheim i gamle dager», med tilbakeblikk på datidens moter, hus, gater og biler.

28.05.15

Vandring til Holstvollen og Løften i Trolla. I overkant av 40 personer deltok denne
fine vårkvelden i marka. Kåsører var historielagets Eva Hov og Roar Sæterhaug. I
tillegg fortalte biolog og friluftsmann Nils Røv om «Løftkallen» som dyrket opp og
bygde husmannsplassen Løften.

14.06.15

Åpen dag på Marken. Servering av vafler, skuffkake og kaffe til ca. 50 personer som
valgte å ta turen til Marken denne dagen. Arne Fjelnseth og Tormod Solem ga de
frammøtte en orientering om Marken og menneskene som vi vet har bodd der.

06.09.15

Friluftsgudstjeneste på Marken, en årlig tradisjon i samarbeid med Byåsen
Menighet. Spesielt ved årets arrangement var at et guttebarn ble døpt under
gudstjenesten. Etter gudstjenesten inviterte historielaget til kirkekaffe på tunet, med
vafler og annet godt. Om lag 50 besøkende.

14.10.15

Medlemsmøte med Fridtjof som kåsør. Temaet var «Byåsen under utvikling – et
blikk på fortid og nåtid», hvor Fridtjof tok oss med på en spennende reise over
Byåsen fra gamle dager og helt opp til vår tid. Over 100 tilhørere fylte auditoriet.

18.11.15

Medlemsmøte. Kåsør var avdelingsleder Daniel Johansen ved Trøndelag
Folkemuseum, med temaet «Hvordan fokusere historiske minoriteter som samer,
tatere og jøder». Mer enn 60 personer fikk høre hvordan vårt kulturelle landskap har
utviklet seg gjennom tidene.

20.12.15

Åpent hus på Marken på årets «svartsøndag», et tradisjonelt arrangement med
servering av Gløgg, pepperkaker og annet godt til et tyvetalls personer som tok
turen innom denne dagen. Og tradisjonen tro fikk fuglene sitt årlige julenek…

17.02.16

Medlemsmøte med Lars Samdahl, som viste filmen «Det grodde fram» av Lyder
Selvik. Filmen er tatt opp under krigen, og forteller hvordan motstandsbevegelsen
grodde fram. Flere kjente motstandsfolk har roller i filmen, og hele 120 personer
fylte auditoriet til randen.

17.03.16

Medlemsmøte ved Byåsen vgs. denne gangen. Kåsør var Bjørn Erik Jensen,
prosjektleder for konserverings- og skjøtselsarbeidet på Selja kloster og
helgenanlegg i Sogn og Fjordane. Temaet var Sankta Sunniva og hvordan kysten
knyttet oss sammen i vikingtid og middelalder. Omtrent 50 personer var til stede.

Representasjon/seminar/møter
15.06.2015: Møte med kommunen om pilegrimsleden. Karl Kristian Eggan og Erik Solem møtte.
19.11.2015: Ledermøte i Sør-Trøndelag historielag. Karl Kristian deltok.
26.01.2016: Trondheim kulturnettverk inviterte til møte. Gunnar og Torgeir deltok.
13.02.2016: Møte med Kulturvernforbundet. Eva Hov deltok.
12.03.2016: Årsmøte i Sør-Trøndelag historielag. Karl Kristian og Knut deltok.

Kåserier/foredrag
04. juni 2015: Knut E. Møller viste Martin Stokkens treningsfilm for Skiveteranene i SørTrøndelag.

11. august 2015: Heimdal Rotary, «Greina» i Bymarka. Arne Fjelnseth holdt kåseri om Byåsen
bygdeallmenning og forskjellen på stats- og bygdeallmenninger.
7. oktober 2015: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Munkvoll v/Fridtjof Simonsen: Byåsen
under utvikling – en bildekavalkade.
23. november 2015: Uglamarka Velforening, Myra. «Åpen temakveld», hvor Arne Fjelnseth viste
bilder og fortalte om Byåsen i gamle dager.
15. desember 2015: Karl Kristian Eggan og Torgeir Jensen deltok på Eldretreff i Byåsen kirke og
fortalte om lagets opprinnelse og pågående aktiviteter.
18. februar 2016: Sverresborg menighet, Kirkesenteret ved Valset v/Fridtjof Simonsen:
Gårdshistorie fra Byåsen og infrastruktur på 1900-tallet.
3. mars 2016: Ilen Menighet, Ila v/Fridtjof Simonsen: Byåsen under utvikling de siste 150 år.

Utsmykning
På vegne av Byåsen Historielag har Fridtjof Simonsen bidratt med alle bildene til en fotomontasje i
fellesarealene ved Byåsen Butikksenter, på veggen mot REMA. Montasjen består av 34 gamle
bilder i stort format med motiver fra det gamle Byåsen.

Uttalelser
Uttalelse vedr. navneforslag på den nye brua over Nidelva. Historielaget v/ Navnekomitéen støttet
forslaget om å bruke navnet «Nydalsbrua». Uttalelsen er svar på en forespørsel fra kommunen.

Historielaget i media
Historielaget har fått mediedekning i «Bydelsavisa Byåsen» 10.02.2016.

Tilskudd, offentlige midler, gaver 2015
Trondheim Kommune, kr 8.000 for skjøtsel av Pilegrimsleden.
Minnegave i forbindelse med Rolf Hegles begravelse, kr 18.300.
Trondheim kommune, refusjon forsikringskostnader, kr 2.336.
Andre gaver: kr 14.850.

Komitéarbeidet - rapporter fra noen av komitéene
Prosjekt- og dugnadskomitéen
Komitéens sammensetning: Erik Solem leder. Øvrige medlemmer: Kjell Ivar Aune, Roar
Sæterhaug, Tormod Solem, Knut E. Møller, Nils H. Eggen og Karl Kristian Eggan.
Sikring og presentasjon av kulturminner og landskap
Pilegrimsleden fra Lerdal til Steinberget. Samarbeid med Trondheim kommune. Traséen ryddes
og merkestolper ettersees. Det har vært to dugnader i denne periode. Erik Solem.
Gravhaugene på Våddan. Dette er et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune, hvor historielaget har ansvaret for skjøtsel av disse fornminnene. Det har
ikke vært behov for innsats i denne perioden, men prosjektet fortsetter. Erik Solem og Roar
Sæterhaug.
Stabburet fra Stykket. Stabburet er nå ferdig restaurert, og alle delene/materialene er fraktet til
Marken og ligger klare for montering til sommeren. Vi er i god dialog med kommunen, og alle
formaliteter forventes å være avklart innen kort tid. Karl Kristian Eggan, Kjell Ivar Aune, Erik
Solem.

Saga på Våddan. Historielaget har tatt initiativ til at saga bevares. Det har ikke vært noe aktivitet
med prosjektet i denne perioden, men prosjektet fortsetter når vi får ledig kapasitet. Karl Kristian
Eggan og Torgeir Jensen.
Det har vært gjennomført 13 dugnader og nedlagt 150 timer på de forskjellige områdene.
Historielaget har hatt 14 medlemmer som deltatt på dugnader og gjort en god innsats i arbeidet
med kulturminner, landskap og bygninger. Flest timer i denne perioden er brukt til arbeid med
stabburet. Våre samarbeidspartnere, kommunen og fylkeskommunen, er svært godt fornøyd med
arbeidet. Dugnadsfolket ble invitert på kaffe og kake på Myra før jul, som takk for god innsats.

Utviklingsplan Marken og stabburet fra Stykket
Restaureringen av stabburet fra Stykket er nå i løpet av vinteren sluttført av Terje Hanssen. Alle
delene/materialene ble fraktet fra Myrsundet, Byneset, til Marken 30.10.15 og ligger klare for
montering på Marken våren 2016. Historielaget ønsker å benytte stabburet til å utstille diverse
gårdsgjenstander som laget har liggende lagret i tilfluktsrommet på Ugla, nå Coop Ekstra.
I henhold til samarbeidsavtalen med Speiderne på Stykket har historielaget høsten 2015 snekret
platting der stabburet tidligere sto.

Snekring av platting på Stykket

Stabburet lagret på Marken

Byggesakskontoret krever søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Vi er i god
dialog med kommunen, dvs. byantikvaren, eierskapsenheten og byggesakskontoret og det ble
31.03.16 innsendt byggesøknad. Byggesakskontoret ved Bård Buseth har antydet at saken skal
behandles av bygningsrådet/formannskapet 18.05.16. Vi følger opp slik at saken forhåpentligvis
blir behandlet og godkjent i dette møtet.
Utviklingsplanen: I forbindelse med søknaden om oppføring av stabburet på Marken er også
diverse andre tiltak i området Marken og Møllermarken drøftet og plankomiteen for Marken har
utarbeidet en foreløpig utviklingsplan som beskriver en del aktuelle tiltak som har vært drøftet
gjennom de siste årene. Planen er vedlagt byggesøknaden for stabburet.
Plankomiteen v/ Kjell Ivar Aune, Roar Sæterhaug, Erik Solem (dugnadskomiteen), Tormod Solem
(huskomiteen), Nils Henrik Eggen (arkitekt), Bjørn G. Petersen (siv.ing) og Karl Kristian Eggan
(leder BH)

Historisk fagkomité
Komitéens sammensetning: Kjell Ivar Aune (leder), Fridtjof Simonsen, Arnulf Selnes, Arne
Fjelnseth, Eva Hov og Hilde Bente Lund.
Fridtjof Simonsen har fortsatt arbeidet med fotoarkivet og digitalisering av gamle trykksaker.
Komitéen har innsamlet diverse historisk materiale, og noen info-foldere og presentasjoner er
oppdatert i siste periode. Ellers har komitéen bidratt vesentlig med stoff og bilder til Byåsminner
2015 og 2016. Som en liten takk for innsatsen, var komitéen invitert sammen med
Dugnadskomitéen til kaffe og kake på Myra i desember 2015.

Redaksjonskomitéen
Redaksjonskomitéen for Byåsminner 2015 har bestått av: Knut E Møller, redaktør, Fridtjof
Simonsen, billedredaktør, Arne Sellæg, Marit Henriksen og Kristin Prestvold.
I tillegg til oppsummeringsmøte for BM 2014, er det gjennomført 6 møter i perioden februarseptember. Også i år ble det valgt å ha et hovedtema, og valget falt på 70-årsmarkeringen av freden
i 1945 og det som hadde skjedd de 5 årene forut. Veiledende 50 % «krigsstoff» og 50 % annet
stoff. Sidetall som året før, 152 sider rikt illustrert med fotos. 11 skribenter har bidratt med 21
artikler. Opplag 1500. Boka selges i 3 bokhandler i tillegg til salg via hjemmeside og egne
medlemmer. Vi valgte i år å engasjere egen grafisk designer, noe som lettet arbeidet, og faktisk
førte til reduserte kostnader.
Som tradisjonen er, var boka ferdig i midten av november, og ble presentert på lagets
medlemsmøte 18. november. Pressemelding og bok ble levert til NRK Trøndelag, Adresseavisen,
Byavisa og Byåsen idrettslags medlemsblad «Byåsenavisa». Responsen var best i det siste, men
Adressa kom med en rapport sammen med andre historielagsbøker, relativt lenge etterpå. Vi er
ikke helt fornøyd! Positive tilbakemeldinger fra egne lesere. Vi er usikker på hvordan fokus på krig
og med tyske soldater på omslaget slo ut på salget, men årboka yter positivt bidrag til lagets
økonomi. Vi er godt fornøyd med samarbeidet med grafisk designer og trykkeri.
Arbeidet med ny årbok for 2016 er i godt gjenge, og med idrett som hovedtema denne gang.

Forslag til prioriterte oppgaver for perioden 2016/2017
Historielagets styre skal i kommende periode arbeide med følgende oppgaver:











Arrangere åpne møter, ekskursjoner og besøk til andre institusjoner.
Samle inn lokalhistorie gjennom intervjurunder med byåsinger.
Samarbeide med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune i arbeid med
bevaring, dokumentering og registrering av kulturminner og kulturlandskap på Byåsen,
Bymarka og Byåsen bygdeallmenning.
Foreta dokumentasjon og registrering av eldre bygninger, gårdsdrift og seterdrift i vårt
distrikt.
Fortsette skjøtsel av ”Marken” og møllebrukene ved Skjellbreia.
Oppsetting av det restaurerte stabburet på Marken.
Skjøtsel og informasjon av pilegrimsleden fra Lerdal til Steinberget i samarbeid med
Trondheim kommune. Skjøtsel av gravhaugene ved Våddan i samarbeid med SørTrøndelag fylkeskommune.
Ta vare på lagets museale samling, billedarkiv og øvrige arkiver.
Utgi historielagets årlige årbok: ”Byåsminner 2016”.
Samarbeide med Sør-Trøndelag Historielag og andre relevante organisasjoner og skoler.

Styrets oppsummering
Marken har stått i fokus siste år. Først og fremst har det vært arbeidet med stabburet. Vi fikk flyttet
det, etter at det var ferdig restaurert, fra Byneset til Marken. Der er det nå stablet under 2
presenninger. Vi mangler fortsatt tillatelse til å sette det opp. Søknad er nå sendt bygningsrådet
med anbefaling fra bl.a. byantikvaren. Prosjektgruppa som jobber med dette har gjort en flott jobb.
I juni hadde vi en åpen dag på Marken med godt besøk. Første helga i september hadde vi i
samarbeid med Byåsen menighet en friluftsgudstjeneste inkludert en barnedåp. Det var på mange
måter en flott opplevelse.

Styret vil også denne gang takke redaksjonskomitéen for en flott og innholdsrik årbok.
Våre åpne møter med foredrag og de historiske vandringene er populære og svært godt besøkt.
Dette vil vi fortsette med.
Styret vil spesielt takke Helge Wanvik som har stilt Steinbua på Havstein gratis til disposisjon for
historielagets møter.
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 2016.
Karl Kristian Eggan
Leder

Knut E. Møller
Nestleder

Torgeir Jensen
Sekretær

Sverre Løseth
Kasserer (fung.)

Eva Hov
Styremedlem

Gunnar Schei
Styremedlem

Hans Olav Aavik
Styremedlem

