Melhus Historielag
Årsmelding 2017

Årsmøte på Buen tirsdag 6. mars 2018

Styret i 2017
Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer:
Leder Bjarne Sommersel
Nestleder Ronald Nygård
Sekretær Randi Kregnes
Kasserer Harold Pedersen
Styremedlem Leif Engen
Redaktør for «Melhusbyggen» Signy R. Overbye er fast deltaker på styremøtene.
Varamedlem Tove Børseth
Varamedlem Halfdan Stendahl
Varamedlem Kirsten Øyaas Berg
Lederen velges for 1 år.
Styremedlemmene velges for 2 år.
Varamedlemmene velges for 1 år.
Valgkomite:
Ole Bjørseth
Bjørn Blokkum
Berit Tofte Høvik
Styremøter
Det har i løpet av 2017 vært avholdt 7 styremøter, og vi kan nevne noen av sakene:
•
•

•

•

•

Det som nok har tatt mest tid er planlegging og gjennomføring av aktivitetene,
turene og møtene som er nevnt senere i årsmeldingen.
Melhus Historielag betaler kontingent og er medlem i «Landslaget for lokalhistorie»
som er paraplyorganisasjonen for lokalhistorielagene i Norge. Melhus Historielags
hjemmeside har i flere år vært utdatert, så vi kontaktet Landslaget tidlig på våren og
fikk vite at de var i ferd med å få laget en mal som skulle kunne brukes av flere
Historielag. Først i oktober forsto styret at ingenting hadde skjedd i løpet av
sommerhalvåret og skrev derfor kontrakt med et privat firma om å utvikle en ny
hjemmeside. Den nye hjemmesiden, som er laget i WordPress, var ved utgangen av
januar 2018 operativ og er så enkel å oppdatere at det fortløpende vil bli gjort av
styret uten programmeringsekspertise. Se www.melhushistorielag.no
Historielaget ønsker flere nye medlemmer og har etter profilering bl. a. på
utstillinger i løpet av året fått 42 nye medlemmer, 18 er dessverre gått ut, men det
blir netto 24 flere betalende, totalt 306, herav ca. halvparten familiemedlemskap.
Med minimum 2 i hvert familiemedlemsskap betyr det at ca. 500 personer er
medlemmer i laget.
Melhus Historielag har sammen med Melhus Rotary vært på befaring på Sagastien
og sendt høringsuttalelse til kommunen ang. oppgradering og merking av Sagastien,
som er en del av Melhus Kommunes 1000 års sted. Vi vil fortsette å følge opp denne
saken.
Melhusbyggen og andre lokalhistoriske kilder bør være tilgjengelig for flest mulig.
Derfor har nå alle skoler i Melhus fått hvert sitt sett med alle utgaver av
Melhusbyggen fra og med 2003 til og med 2017. I årene fremover vil samlingen bli

•

supplert med den årlige utgaven. Alle utgaver av Melhusbyggen er nå også
tilgjengelig på Melhus bibliotek. I samarbeid med historielaget har Melhus
kommune også sørget for at alle utgaver av Melhusbyggen er skannet og videresendt
Nasjonalbiblioteket slik at tidsskriftet blir tilgjengelig elektronisk. I vår digitale
verden er det viktig.
De siste to månedene av året samlet styret bilder og gjenstander for å lage en
utstilling på Rådhuset om krigen i Melhus, om hendelser og om hvordan folk levde i
krigsårene. Utstillingen var i forbindelse med visningen av filmen «Den 12. mann»
som forteller historien om Jan Baalsruds flukt fra nazistene under andre verdenskrig.

Aktiviteter, turer og møter i 2017
Årsmøte på Buen 28. februar.
Det var godt oppmøte til årsmøtet på Buen tirsdag kveld 28. februar. Nestleder Ronald
Nygård ønsket velkommen og ledet møtet i Jan Erik Kregnes´ sykefravær. Innkalling og
saksliste ble godkjent. Ronald Nygård ble valgt til møteleder og referent, og han gjennomgikk
årsmeldingen, som ble godkjent etter noen få spørsmål fra salen. Regnskapet ble gjennomgått
av kasserer Harold Pedersen og det ble godkjent med et underskudd på kr, 2987,79.
Karen Laugen la fram valgkomitéens forslag, og Bjarne Sommersel ble valgt til ny leder for 1
år. Styrerepresentantene Ronald Nygård og Leif Engen ble gjenvalgt for 2 nye år. De to andre
styrerepresentantene Randi Kregnes og Harold Pedersen var ikke på valg.
Signy R. Overbye hadde i 2016 redaktør-ansvaret for Melhusbyggen, etter at hun i mange år
vært medlem av redaksjonskomitéen. Etterat årsmøtesakene var unnagjort, viste hun bilder fra
året som hadde gått, mens deltakerne koste seg med kaffe og kaker.
Sagatur til Gotland 4 – 8 mai
Tema for Sagauka 2017 var «Handel» som var noe av årsaken til at temareisen ble lagt til
Gotland. Utgravninger av havnebyen Fröjel bekrefter at Gotland var sentrum i et vidt
forgreinet handelsnettverk som strakte seg fra Birka til Bysants. Middelalderbyen Visby er
naturligvis interessant for en festival som fokuserer på sagatid.
Historielagets nestleder var med som historisk ekspertkommentator på turen, i tillegg til
reiseleder fra Orklareiser på Gotland.
Turen ble nok ikke markedsført tidlig nok til at mange meldte seg på, men de som deltok fikk
mange interessante og uforglemmelige opplevelser.
Sagauka i Melhus, 6 – 11 juni
Sagauka arrangeres
årlig i samarbeid
mellom frivillige
organisasjoner, lokalt
næringsliv og Melhus
kommune. Barn og
unge er en spesielt
viktig målgruppe.

Melhus Historielag deltok med en utstilling av
gamle bilder og bøker på Melhustorget.
Utstillingen var et samarbeid med Melhus
Rotary, som viste en animasjonsfilm fra de
arkeologiske utgravningene som NTNU
Vitenskapsmuseet hadde gjennomført på
Gravråk.
Historielagets representanter på utstillingen
hadde mange samtaler med et interessert
publikum, solgte nye og gamle utgaver av
Melhusbyggen og tegnet mange nye
medlemmer, slik at målet med utstillingen ble
oppnådd.

Tur til Gudrunhula Søndag 18 juni

Turen ble arrangert for å markere at det var 110 år siden «Hølet oppi Flå» var samtaleemne
over hele landet under den store taterjakta i 1907.
Letingen etter den forsvunne seksåringen Gudrun og jakten på taterne som ble beskylt for å ha
bortført henne, skapte et massehysteri som i dag har et komisk skjær over seg, men som har
tragiske undertoner. En synsk 14-åring fra Singsås, Johan Fløttum, mente Gudrun ble holdt
fanget av tatere i ei berghule i Hørvåsen i Flå. Over 1000 mann lette og 100 var med å bore og
sprenge hula større, men de fant verken tatere eller Gudrun.
Melhus Historielag deltok sammen med Flå Idrettslag som årlig arrangerer turer til
Gudrunhula, der bare barn og de tynneste tør smyge seg inn i hula.
Det var en skikkelig regnsøndag, men det ble en
trivelig 2 km tur med medbrakt niste og
kaffeservering ved hula.

Heldags busstur til Ersgard, Steinvikholm, Tautra og Frostating.
Bussen som lørdag 9. september rullet
ut fra parkeringsplassen ved Melhus
Rådhus, var fulltegnet med 50 personer
allerede midt i juni.
Første stopp var Ersgard i Stjørdal,
hvor vi fikk omvisning på gården som
har en særegen bebyggelse med gamle
og godt vedlikeholdte hus, og som i
dag er møtested og gårdshotell. Vi fikk
høre om gårdens historie med en
spennende tidslinje fra 1750 og fram til
vår tid, samtidig som vi fikk servert
formiddagskaffe i fjøset som er omgjort
til et lokale for møter og selskaper.
Vi fortsatte turen til Steinvikholmen hvor en veltalende og kunnskapsrik omviser fortalte
historien om dette festningsanlegget som ble bygget fra 1524 til 1532 av Erkebiskop Olav
Engelbrektsson, og hvorfra han rømte som følge av reformasjonen i 1537.
Etter en times kjøretur kom vi til Tautra med klosterruinene fra 1207, som i 1846 ble
Fortidsminneforeningens første eiendom. På Klostergården fikk vi servert et utmerket
middagsmåltid av kortreiste råvarer.
Der fant vi også en gårdsbutikk hvor
de selger keramikk, gårdsmat og øl
fra eget bryggeri. Dagens kloster,
Mariaklosteret, med klosterkirken er
en flott bygning som i 2006 ble kåret
til «årets bygg».
På hjemturen kjørte vi via gamle
Logtun kirke fra 1500 tallet og
Frostating/Tinghaugen, - plassen
hvor en mener Frostatinget i sin tid
ble holdt og som er markert med 13
bautasteiner.

Åpen Gård på Øya Videregående Skole Lørdag 23 september
Arrangementet Åpen Gård har som målsetting å
gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om
norsk landbruk. Årets tema var skog og utmark
og Melhus Historielag deltok på den historiske
(og moderne) utstillingen med å stille ut en
rekke forskjellige redskaper som for lang tid
siden er tatt ut av bruk.
Melhus Historielags representanter fortalte om
aktiviteten i historielaget, solgte de siste
utgavene av årboken «Melhusbyggen», og
vervet flere medlemmer til laget.

Medlemsmøte på Trøndertun 23 november.
I 2018 vil det bli storstilt markering av at
det er 300 år siden General Armfeldts
felttog gjennom Trøndelag. Melhus
Historielag startet allerede i november
2017 ved å invitere til foredrag av Frode
Lindgjerdet som er Rådgiver ved
Rustkammeret Forsvarets Museer, og
leder i Jämt-Trøndersk forening Armfeldts
Karoliner, som koordinerer 300årsmarkeringen for Armfeldts felttog.
Etter et interessant foredrag fortalte
redaktøren Signy R. Overbye om innholdet i årsskriftet Melhusbyggen 2017 som er på til
sammen 74 A4-sider, spekket med lokalhistorisk stoff.
Det årlige tidsskriftet er et resultat av stoff som blir sendt redaksjonskomiteen fra
historieinteresserte medlemmer og andre, i tillegg til stoff og bilder fra redaksjonskomitéen
som i tillegg til Signy R. Overbye består av Ronald Nygård, Berit Tofte Høvik og Olav
Harald Langås. Bladet er gratis for alle lagets medlemmer.
De 120 som møtte opp på årets medlemsmøte fikk utdelt sitt blad i kantina, og koste seg lenge
med kaffe, kaker og sosialt samvær.

Styret takker alle som har deltatt i lagets virksomhet i året som gikk.
Bjarne Sommersel
leder

Ronald Nygård
nestleder

Harold Pedersen
kasserer

Leif Engen
styremedlem

Randi Kregnes
sekretær

