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Styret i 2014 
 
Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer: 



 
 

   
 
 
 
 
 
 

Leder Jan Erik Kregnes           Styremedlem              Styremedlem  
           Erling Bøhle                              Arne Myrvang 

 
 

 

   
 
 
 
 
 

Styremedlem              Styremedlem              Erik Tofte, Redaktør av 
Ronald Nygård                       Ingeborg Nideng                       Melhusbyggen 
 
 
 
1.varamedlem Harold Pedersen 
2.varamedlem  Tove Børseth 
3.varamedlem Halfvdan Stendahl  
 
Lederen velges for 1 år. 
Styremedlemmene velges for 2 år. 
Varamedlemmene velges for 1 år. 
 
Valgkomite: 
Solfrid Parow 
Jostein Myhr 
Magnar Engen 

 
Webmaster, Joakim Kålås   
 
 
 
 
 

Arrangementer og møter i 2014 
 
Årsmøte på Buen 27. februar. 



 

Det var godt oppmøte til årsmøtet i peisestua på Buen torsdag kveld 27. februar. 
Over 40 personer var på plass da leder Jan Erik Kregnes ønsket alle vel møtt. Før 
årsmøtet ledet virksomhetsleder for helse og omsorg, Arne Løvseth, 
forsamlingen på en omvisningsrunde i bygningene. Først inn i den opprinnelige 
Buen som er under ombygging, og så inn i en del av nybygget så langt tida rakk. 
Leder Jan Erik Kregnes åpnet årsmøtet og var møteleder. En fyldig årsmelding 
ble godkjent etter noen få spørsmål fra salen. Det reviderte regnskapet ble også 
referert og godkjent.  

Økonomien ser ut til å være god, og medlemstallet går riktig vei. 
Medlemsbladet Melhusbyggen har fått en stabil leserkrets, og kom i 2013 med 
sin 12. årgang. Valgene gikk unna på rekordtid med gjenvalg på de som var på 
valg. Leder er Jan Erik Kregnes, og med seg i styret har han Ingeborg Nideng, 
Arne Myrvang, Ronald Nygård og Erling Bøhle. Styret skal nå sette opp 
programmet for året, og medlemsbrevet blir sendt ut før påske. Etter 
årsmøtesakene sang Solveig Tofte noen sanger av Ragna Rytter til egne melodier. 
Hun fortalte også om hvordan hun oppdaget hvor stor dikter Ragna Rytter var, 
og at hun på ingen måte har fått den hederen hun burde ha fått i heimbygda. På 
bildet framfører Solveig Tofte sanger av Ragna Rytter. Ved lederbordet sitter 
leder Jan Erik Kregnes og skriver Ronald Nygård. På tilhørerplassene sitter 
Mathias Klomstad, Astrid Klomstad og Ola Storhaugen.  

21. mai – Størenbanen 150 år. 
 



 
Hans Olav Sveia holdt et interessant 
kåseri om jernbanen gjennom 
Gauldalen, ispedd muntre anekdoter. 
 
Arrangementet ble grunnet 
møtekollisjon på bygdatunet flytta til 
putballhuset på Ler. Dessverre gikk 
vi glipp av den planlagte turen langs 
gammellina ved Gaulfossen. 
Et tjuetalls personer var møtt opp 
for å høre på "jernbanepresten" 
Hans Olav Sveia. 
 

 
Konsentrerte tilhørere er Ola 
Storhaugen, Berit og Johan Strengen, 
Evjen ( konferer fornavn med Erik) 
Sverre Vigdal og Olav Rimol. 
 
2. – 6 juni – Sagauka. 
 

 
 
Melhus Historielag deltok med en 
rekke foredrag og arrangement 
under Sagauka i Melhus; Professor 
Arne Myrvang foredro om geologi og 
landheving i Gauldalen, historiker 
Merethe Røskaft om syke og sykdom 
i middelalderens Norge, arkeolog 
Eskil Følstad om 
langhuskonstruksjoner og 
byggeskikk i vikingtid, historiker 
Ronald Nygård ga et tilbakeblikk på 
melhushistorien gjennom 12000 år 
på 120 minutter, samt ledet an på en 
historisk vandring i kulturlandslapet 
på Gimsan. 
 

 
 
23. august – Busstur til Værnes og 
Hegra. 
 

 
Værnes kirke. 
 
Første stopp var vakre Værnes kirke, 
landets eldste bygning i bruk, bygd 



1070-1100 og med den flotte 
prestegårdshagen like ved. Arkeolog 
Helle Vangen Stuedal ga en meget 
god og interessant omvisning både 
utenfor og inne i kirka. 
Neste stopp var helleristningsfeltet 
på Leirfall i Hegra, hvor arkeolog 
Helle Vangen Stuedal igjen ga en flott 
omvisning. 
 

 
Helleristningsfeltet på Leirfall i Hegra. 
 
Deretter bar det opp til Hegra 
festning for omvisning.  
 

 
Hegra festning 
 
Siste stopp på turen var Granås gård, 
med demonstrasjon av maltøl-
brygging ved Morten Granås.  

 
Maltølbrygging ved Morten Granås. 
 
Arne Myrvang var kunnskapsrik 
guide under hele turen. 
 
13. november – Medlemsmøte på 
Trøndertun 
Som vanlig var det fullt hus i 
auditoriet på Trøndertun ved årets 
siste møte. Her kåserte først John 
Tore Kvernmo om sæterdrifta til 
mange gårder i Melhus i 
Geitastrandas utmark. 
Før utdelingen av Melhusbyggen 
2014, ga redaktør Erik Tofte et 
sammendrag av innholdet. 

Trøndertun bød på kaffe og kaker. 

 

 
 

Styret takker alle som har deltatt i lagets virksomhet i året som gikk! 

 
Jan Erik Kregnes  Erling S. Bøhle  Arne Myrvang  
 leder   nestleder   kasserer 
 
Ronald Nygård  Ingeborg Nideng  Harold Pedersen 
skriver   styremedlem  1. vara  
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