Årsberetning
for perioden 20. april 2005 til 19. april 2006.
Styrets sammensetning:
Etter årsmøtet den 20. april 2005 har styret følgende sammensetning:
Leder
Arne Fjelnseth
Nestleder
Berit Ramberg Sæterhaug
Sekretær
John-Erik Wennberg
Kasserer
Gunnar Schei
Styremedlemmer
Grete Myhre
Sigmund Solem
Marit Fordal Døvre
Varamedlemmer

Tordis Dreier
Thorvald Nakstad

Revisor

Ivar Buxrud

Valgkomite

Bjørn-Inge Haugan, Inger Rånes og Anton Tiller

Styret har i beretningsåret hatt 11 ordinære styremøter.
Det har i perioden vært avholdt 5 åpne møter. Videre har det vært arrangert 5 forskjellige
ekskursjoner.
Historielaget hadde pr 31.12.2005 totalt 469 registrerte medlemmer. Av disse er 1 person
registrert som æresmedlem.


1960-tallet er nær historie. Men se hvilke forandringer siden den gang. Munkvoll
gård består ennå med noen bygninger, og i bakgrunnen kan vi skimte fortsatt landlige
omgivelser nedover Byåsveien.
Foto: Fjellanger Widerøe 1964.
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Åpne møter.
Den 20.04.05 ble årsmøte avholdt på Byåsen videregående skole. Etter årsmøtet kåserte
Arnulf Selnes, mens Fridtjof Simonsen viste lysbilder med motiver fra ”Gamle veger på
Byåsen”. Ca. 80 personer deltok.
Den 18.11.05 ble åpent møte avholdt på Dalgård skole. Torgeir Jenssen kåserte om
korpsmusikken på Byåsen og viste bilder, noen helt tilbake fra 1930-tallet.
Ca. 70 tilhørere tilstede.
Den 30.11.05 ble Historielagets tradisjonelle julemøte avholdt på Byåsen videregående skole.
Nær 200 tilhørerne kunne høre kåsør og naturfotograf Jon Østeng Hov fortelle fra noen av
sine mange naturopplevelser.
Åresalget ble som vanlig administrert av Tordis Dreier.
Den 01.02.06 ble det arrangert åpent møte på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg.
Direktør Petter Søholt holdt foredrag for ca. 90 tilhørere om ”Kong Sverre og borgen”.
Den 14. 03.06 ble valgårets siste åpne møte avholdt på Dalgård skole.
Lektor Henry Jensås kåserte om ”Bybranner i Trondheim gjennom tidene”.
Ca. …….. tilhørere tilstede.

Ekskursjoner.
Den 08.06.05 ble det holdt åpent hus i Marken for deltakere fra Turmarsjforeningen og BIL
som arrangerte turmarsj med utgangspunkt fra Granåsen.
Den 11.06.05 dro 55 medlemmer på busstur til Frosta og Tautra, hvor det var lagt opp til
besøk på Frostatinget, Tinghaugen og Logtu kirke, Evenhus helleristningsfelt og
klosterruinene på Tautra. Arkeolog Anne Stalsberg og Roar Sæterhaug guidet under hele
omvisningen.
Etter middagen - som ble servert på Klostergården - ble det også anledning til å besøke
håndverksutsalget i Klostergårdssmia og Galleriet.
Den 11.09.05 arrangerte stiftelsen Dronning Mauds Minne og Byåsen Historielag historisk
vandring i Bymarka, med utgangspunkt fra Granåsen og samling på Frøseth, hvor
Historielagets fotomontasje var utstilt. Eivind Haagensli deltok med å fortelle fra sin barndom
og oppvekst på Frøseth.
Den 21.09.05 kunne omlag 35 deltakere se utstillingen ”Donjon – reiser i tiden”, og delta på
guidet omvisning på Kristiansten Festning.
Den 09.10.05 deltok ca. 25 personer på setervandring i Bymarka.

Representasjoner.
Medlemmer og/eller styrerepresentanter har deltatt på følgende samlinger:
03.05.05. A. Fjelnseth har holdt foredrag for ekstern gruppe i Astor I.L.
11.05.05. B. Ramberg Sæterhaug har deltatt på møte med Trondheim kommune og Dronning
Mauds Minne angående Friluftslivets uke.
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15.06.05. A. Fjelnseth og S. Solem har deltatt på befaring på Marken og Stykket sammen med
representanter for Trondheim kommune og Speiderbevegelsen.
23.08.05. A. Fjelnseth har holdt foredrag om ”Historiske minnesmerker på vegen fra Byneset
til Ugla skole”, for lærerkollegiet på Ugla skole.
28.10.05. F. Simonsen deltok på fotoseminar ved Sverresborg Museum.
14.11.05. A. Fjelnseth og B. Ramberg Sæterhaug har deltatt på Sør-Trøndelag Historielags
ledermøte i Suhmhuset.
15.02.06. B. Ramberg Sæterhaug deltok på møte på Byåsen vg. skole vedr. planlegging av
Byåsdagen 2006.

Årboka.
Årboka for 2005 ble trykket i 1.000 eksemplarer.
Salget - til kr. 50, pr. eksemplar - går utmerket. 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.
Huskomiteen for ”Marken” g.nr.299, b.nr.1.
Komiteens sammensetning: Sigmund Solem, Arne Fjelnseth og Jon Arthur Sjøflot.
Arbeidet med reparasjoner og istandsetting av Marken fortsatte så snart det ble vår. Etter en
stor innsats ble hytta klar for bruk i juni. Etter sommerferien fortsatte arbeidet, for det meste
med å sette i stand inngangspartiet. Bortsett fra at hele styret var med og rundvasket hytta
tidlig i sommer, har det i år vært et mindre antall deltagere med i dugnadsarbeide i forhold til i
fjor. Håper dette bedrer seg til oppstart i år.
Datakomiteen.
Komiteens sammensetning: Fridtjof Simonsen, Rune Simonsen og Historielagets sekretær (f.t.
J-.E. Wennberg).
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.
Navnekomiteen.
Komiteens sammensetning: Helge Wanvik, Erling Harms og John-Erik Wennberg.
Siden komiteen ble opprettet er følgende av komiteens forslag til vegnavn tatt i bruk i av
Trondheim kommune:
Lysverkvegen
Etter e-verket i Haukvannsbekken.
Magnus Åldstedts veg.
Etter far til Fritjof Åldstedt.
Beret Anna Ophaugs veg
Husfrue på Dalgård.
Halsetlia og Halsetstien
Etter Søndre Halseth gård.
Nils Uhlin Hansens veg
Motstandsmann under krigen. Skutt i Singsås på
slutten av krigen. Deltok sammen med Odd Husby.
Johnny Peviks veg
Motstandsmann under krigen. Deltok i kompani
Linge. Torturert til døde av tyskerne under krigen.
Benjamins veg
Husmann under C.M. Lysholm – ca.år 1800. Hans
husmannsplass lå like nedenfor Nyborg skole.
Anders Wigens veg
Handelsmann ved Ugla.
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Museumskomiteen.
Komiteens sammensetning: Roar Sæterhaug, Berit Ramberg Sæterhaug, Grete Myhre og
Einar Lerstad. (John Andorsen ved behov.)
Pr. 07.02.06 består våre museale samlinger totalt av 169 registrerte gjenstander.

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 og Byåsen videregående skole for all velvillig
bistand i forbindelse med lån av skolens lokaler og utstyr.
Styret takker følgende firma for gaver til siste års juleutlodning:
Rimi Ugla, Rema Byåsen Butikksenter, Byåsen Bakeri 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, den 19. april 2006
Med vennlig hilsen

Arne Fjelnseth

Berit Ramberg Sæterhaug

John-Erik Wennberg

Gunnar Schei

Sigmund Solem

Grete Myhre

Marit Fordal Døvre

Tordis Dreier

Thorvald Nakstad
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