Årsmelding 2021

Årsmøte onsdag 23. februar 2022
Kommunestyresalen, Melhus rådhus
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Styret i 2021
Styret for Melhus Historielag har bestått av følgende medlemmer:
Bjarne Sommersel, Leder
Ronald Nygård, Nestleder
Ola Huke, Kasserer
Per Erik Kufås, Sekretær
Gunn Inger Løvseth, Styremedlem
Varamedlemmer:
Jan Steinar Rønning, Varamedlem
Aud Bjørgen, Varamedlem
Rita Bollingmo, Varamedlem
Lederen velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.
Valgkomite:
Gunn Tove Stai Eidsmo, Torbjørn Tranmæl, Erling Bøhle.
Redaksjonskomité Melhusbyggen.
Jens Granøien, leder, Signy R. Overbye, Ronald Nygård, Berit Tofte Høvik, Olav Harald Langås.
Historielaget ønsker flere medlemmer, noen nye kommer til, men i år har flere gått ut.
Medlemstallet var totalt 315 ved årsskiftet, herav omtrent halvparten par-medlemskap. Det betyr
at laget har nesten 500 fullverdige medlemmer med stemmerett.
Styremøter
Det har i løpet av 2021 vært avholdt bare 3 styremøter, mot 7-8 før pandemi-årene.
• 2021 ble i likhet med 2020 et år med lite aktivitet på grunn av pandemien, selv om vi fikk
gjennomført 8 av 10 planlagte aktiviteter. Vi måtte avlyse en del aktiviteter i begynnelsen
av året, slik at årsmøtet ble utsatt helt til 6. mai. I styremøtene, og i kommunikasjon
mellom møtene, diskuterte vi gjennomføring eller avlysning. På slutten av året var de
viktigste styresakene planlegging av kommende aktiviteter i 2022.
• Etter å ha sendt en felles henvendelse til kommunen i 2020, fikk Melhus Historielag og
Melhus Rotary 26. oktober 2021 muligheten til å legge fram vårt syn på tilstanden for
Sagastien og Kulturstien.
Begge er i forfall p.g.a. manglende tilrettelegging og vedlikehold, og det blir foretatt
irreversible inngrep. Verken Sagastien eller Kulturstien er kartfestet på arealplankartet og
angitt med spesiell hensynssone.
Formannskapet takket for innspillene og kalte det en viktig påminnelse om at Sagastien og
Kulturstien er nasjonale severdigheter som kan være et helt naturlig inngangspunkt for
turisme og reiseliv. Vi er spente på hva som videre vil skje……
Melhus Historielag og Melhus Rotary har også i årevis prøvd å foreslå løsninger slik at
tusenårsstedet med bautaen på Gimse ikke benyttes som sykkelstativ for skolene, men
dessverre uten å lykkes hittil. Sist sommer ble det lagt ut et stativ på plenen, men det er
ubrukelig fordi det er for lite og så lavt slik at bare sykkelhjulet kan låses fast.
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•

Styret har i flere år ønsket å opprette en Foto-gruppe for å arbeide med gamle bilder. Vi
har ca. 2000 bilder som er digitalisert, og som vi ønsker å sortere i temaer og gjøre
tilgjengelig på vår hjemmeside. Nå har Jan Steinar Rønning, som er vararepresentant i
styret, startet dette omfattende arbeidet som nok vil ta tid. I neste fase kan det bli aktuelt å
be om flere gamle bilder som medlemmene har liggende, og som er dokumentert med
navn og helst også årstall.

•

Historielaget er innmeldt i Frivillighetsregisteret, som innebærer at:
1) Vi er med i Grasrotandelen. Vi håper at alle medlemmer som spiller Norsk Tippings
spill vil velge Melhus Historielag som mottaker av grasrotandelen, slik at vi får 7% av
spillerinnsatsen.
2) Vi søker direkte om Momskompensasjon, -må ikke via Landslaget for Lokalhistorie.

Aktiviteter, turer og møter i 2021.
Årsmøte torsdag 6. mai 2021.
Årsmøtet ble avholdt på Kroa med behandling av vanlige årsmøtesaker som Årsmelding, Revidert
regnskap, Valg, Kontingentfastsettelse, Aktivitetsplan, Innkomne forslag og annet nevnt i
vedtektene.

På grunn av koronaen var det denne gang ikke annet
program etter årsmøtesakene, og heller ikke servering.
Årsmøtet ble gjennomført ifølge gjeldende smitteregler, vi
måtte ha påmelding til møtet og kun 17 personer deltok.
Oddbjørg Moan la fram Valgkomiteens forslag og alle
foreslåtte kandidater ble valgt.

Styret overrasket Signy Overbye ved å foreslå henne som
æresmedlem, som takk for mangeårig fortjenestefull innsats for
Melhus Historielag. Hun var styremedlem fra 2003 til 2013, i
redaksjonen fra 2004 og redaktør de siste 5 år. Hun har gjort en
utmerket jobb med «Melhusbyggen», som er så viktig for laget og
medlemmene. Årsmøtet applauderte straks forslaget, alle visste at
hun har gjort seg vel fortjent til æresmedlemskap. For 2 år siden ble
Erik Tofte og Ronald Nygård æresmedlemmer.
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Levende tidsbilder, samtale om skolehistorien i Melhus.
Tirsdag 1. juni Gimse skole.

Skolesystemet i Norge har endret seg mye siden vi i
1739 fikk skoleloven, og lærerne reiste rundt og
underviste. I 1860 kom Fastskoleloven som påla
kommunene å bygge faste skoler i grender der det
bodde minst 30 elever. I det som nå er Melhus
kommune ble det etter hvert 20 grendeskoler, som var i
drift til sentralskolene ble bygd på 1950-60 tallet.

Historielaget inviterte 4 personer, som selv har
gått på, eller hatt tilknytning til grendeskolene i
bygda, til å fortelle om hvordan det var å være
elev på disse skolene. De 4 var Eigil Reitan,
Harald Langås, Torbjørn Tranmæl og Per
Hugdal. Det ble en interessant ettermiddag med
mange historier om skole annenhver dag for
småskolen 1-3 klasse og storskolen 4-7 klasse,
lang skolevei, kalde klasserom, besøk av pirquet-helsesøster og tannlege, tvungen tran-foring, og
om skolefagene lesing, regning, geografi, historie og pugging av salmevers.
Før samtalene fikk vi et strålende musikalsk innslag med Eigil Reitan og Brit Inger Granmo Aune
som hadde laget et musikk-tablå med tema fra etableringen av grendaskolene.
Planen var at vi til slutt skulle få en omvisning i lokalene på Gimse skole som skal rives til
vinteren. Mange gamle elever hadde nok lyst å til å ha en tur rundt i de gamle lokalene, men
avstandsregler og smittesituasjonen gjorde av vi måtte kansellere omvisningen.

Utstilling skolehistorie, foajéen Melhus rådhus.
Tirsdag 1. juni – onsdag 30. juni.
Melhus Historielag var med i
utarbeidelsen av Sagaukeprogrammet, og satte opp en
utstilling i Melhus rådhus
med de gamle grendeskolene
i Melhus som tema.

Utstillingen besto av gjenstander og bilder, bl.a. ble det laget
et stort kart som viste hvor grendeskolene var lokalisert.

4

Omvisning på Landbruksmuseet, Gåsbakken Hølonda. Onsdag 2. juni.
Melhus Historielag er med i utarbeidelsen av Sagaukeprogrammet «Fra jord til bord», og arrangerte besøk på
Hølonda Landbruksmuseum, Gåsbakken. Landbruksmuseet
er en institusjon med formål å samle inn og bevare
landbruksutstyr fra eldre tider fram til etter overgangen fra
hest til traktor.
Det var en flott sommerdag da vi
besøkte Landbruksmuseet. Mellom omvisningene i gammel og ny
bygning satt vi ute og fikk servert kaffe, kaker og nystekte vafler. De
karene som i mange ti-år har gjort en imponerende dugnadsinnsats har
stor kunnskap om landbruk i gamle dager. Vi fikk fortalt om bruken av
skogs- og landbruks-utstyr, alt sirlig plassert etter bruksområde.
I det nyeste bygget som også er et dugnadsprosjekt, er det
samling av traktorer, motorer og annet maskinelt utstyr som
vedlikeholdes.
Vi avsluttet besøket ved
kvenna ved elva oppe i dalen.
Det var for lite vann slik at vi
ikke fikk sett maling av kornet,
men ble igjen imponert over
innsatsen som er gjort.

Kaldvella, hovedpulsåra i Flå gjennom århundrer.
Flå Skytterhus, Ler, torsdag 19. august.
Vi inviterte denne gang uten å be om forhåndspåmelding, så vi var spente på hvor mange som
ville komme. Vi var forpliktet til å følge
smittevernregler som innbefatter 1 meter avstand.
Det nye lokalet til Flå Skytterlag har plass til 100
personer når det ikke er smittebegrensning, så vi
var svært fornøyd med at det kom 53 personer. Det
er mer enn de fleste møtene vi arrangerer, men
dette var tydelig temaer som fenget,
-spesielt kom mange Flåbygg.
Hjalmar Hugdal fortalte, med utgangspunkt i Endre Hugdals 50
siders skriv fra 1990, om industribedrifters utnyttelse av
energien i Kaldvella til sagbruk, kvernsteiner, trøskeverk og
strømproduksjon. Bedriftene lå fram til 2. verdenskrig tett
langs elva, så vatnet ble brukt 8-10 ganger før det nådde Gaula.
Geologien i Kaldvelldalen er så spesiell at den omtales som et
stort, naturlig museum. Grunnvann siger inn fra grusmorenen /
Langvatnet, slik at Kaldvella holder konstant 4-5 grader, så
elva kunne utnyttes hele året.
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Historien om Flå Skytterlag ble gjennomgått av leder i Flå Skytterlag Eimund Økdal.
Oddvar Stensås, som var primus motor for byggingen av det nye huset, fortalte om den
imponerende dugnadsinnsatsen som er lagt ned for å få opp det nye huset.

Heldags busstur til Gammelgården Haltdalen, Røros Museum, Gjetbergsvollen,
lørdag 18. september.
Bussturen skulle vært arrangert i 2020, men da måtte vi dessverre avlyse p.g.a. korona. Nå var vi
glade for at vi klarte å gjennomføre.
Bussen var som vanlig tidlig fulltegnet, og vi kjørte med Svein Evjen som sjåfør og underholder
fra Melhus Rådhus kl. 9.
Første stopp var Gammelgården i Haltdalen, hvor de hadde forberedt besøket godt med omvisning
og kaffe/hjemmelaget lefse. Lederen i Haltdalen Historielag
Asbjørn Flatberg orienterte om den originale Haltdalen stavkirke
fra ca. 1170, som nå står på Sverresborg Museum, og kopien
som ble vigslet i 2004. Denne er lik kirken som ble reist på
Kolbrandstad i 1999.
Jann Rønning som er leder for Gammelgården fortalte og viste
om i det lokale Armfeldt, Karoliner Museet i Galleribygningen,
og vi var også innom krigsutstillingen.

Vi fortsatte turen til Røros Museum hvor vi også
delte gruppen i to, først omvisning i Smelthytta og
så i Bygningsvern-avdelingen.
Det er like imponerende hver gang å se modellene
av hvordan gruvedriften var dengang, - og tenkningen om bygningsvern er en annen på Røros
Museum enn andre steder !! hvor alt verneverdig
rives.
Når vi er i Røros-området må Gjetbergsvollen besøkes. Det er ei
restaurert gammel seter omgjort til restaurant som er viden kjent
for sin gode hjemmelagede mat. Det har siden koronaen kom
vært vanskelig for restaurant-bransjen, så vi hadde avtalt en
enklere bespisning med noen få retter, men det ble det ikke !!
Der i gården er stort matbord
en livsstil og hobby, så det
ble kalde og varme rette,
dessert, kaker og kaffe.

Etter all maten var det nok noen som duppet av på bussturen
hjem. Vi var tilbake på Melhus kl. 18:30, og "alle var enige
om at det hadde vært en fin tur".
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Omvisning Justismuseet, Trondheim, torsdag 14. oktober.
Justismuseet er Norges nasjonale museum for justissektoren. Det har siden opprettelsen i 2001
vært i det tidligere Kriminalasylet på Kalvskinnet, men har nå ny utstilling og lokaler i bygget ved
siden av. (adr. Kongens gt. 95, men inngang fra Erling Skakkes gt. vis a vis nr. 57).
Vi møttes i Rettssalen og fikk deretter omvisning i
utstillinger som viser norsk rettshistorie fra 1600-tallet
og fram til i dag. Justismuseets Kristine Eriksen var en
engasjert og kunnskapsrik formidler som ledet oss
gjennom utstillingens tre tema:
Spor og etterforskning; Rett og urett; Straff.

Kristine fortalte høyt og tydelig om
etterforskningsmetoder, -fingeravtrykk ble tatt i
bruk for bare 100 år siden, om hvorfor det ikke er
bilder, men tegninger fra rettssaler, om
justismord, om utbryterkongen Ole Høiland, og
om grusomme straffemetoder som gapestokker,
pisking, brennemerking og halshugging.
Adresseavisen hadde 2. oktober en meget interessant
artikkel om Kriminalasylet helt fra det ble bygget
som straffeanstalt for tvangsarbeid og derfor ble
hetende Slaveriet. Fra 1898 til 1963 ble det brukt
som Kriminalasyl for «sinnslidende forbrytere og
forbryterske sinnslidende» fra hele landet. Etter å ha
lest avisartikkelen ba vi spesielt om også å få komme
inn i dette bygget, og det var en virkelig bonus. Vi
fikk sett krigsutstillingen og skarpretterrommet med
bøddel-øks og andre strafferedskaper. Vi kunne
virkelig kjenne historien i veggene.
Bygget er nå under oppussing, bl.a. bygges heis og
vil deretter bli åpnet som museum igjen.
Etter omvisningen ble vi sittende i kafeen der vi kunne kjøpe «Straffekaffe» og andre
forfriskninger, og samtale om det vi hadde hørt og sett. Mange tenkte nok at det ikke er lenge
siden synet på straff var helt forskjellig fra i dag.
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Medlemsmøte Trøndertun, torsdag 11. november.
Vi var spente på om hvor mange som ville komme når
avisene forteller om smitteøkning igjen, men det ble
nesten fullt også denne gang, - og det er 120 seter i
auditoriet.
Det var et interessant tema på
programmet denne kvelden:
Militærleiren i Melhus.
Åsmund Snøfugl viste bilder og fortalte om hendelser under krigen. Om
militærbrakkene, offisersmessen, stallene m.m. som en tid dominerte
bebyggelsen i sentrum, og som det i dag er få spor igjen av. Åsmund imponerer
stadig med kunnskap om hendelser, datoer og navn på personer, -alt uten
jukselapp.
Denne kvelden ble også årsskriftet Melhusbyggen 2021 delt ut til medlemmene.
Redaktøren Jens Granøien fortalte om innholdet i årets utgave, hvor det som
vanlig er mange interessante artikler og bilder. Melhusbyggen deles gratis ut til
medlemmene, og andre kan fra desember t.o.m. februar kjøpe årsskriftet på Ark
Bokhandel i Melhus og på alle Coop-butikkene i dalføret.
Styret i historielaget har også salg av alle utgavene på
Melhustorget tre lørdager i desember.
Melhusbyggen har siden starten hatt mange artikler om krigen, en oversikt
samt bilder, kan dere se på hjemmesiden www.melhushistorielag.no
"Bilder fra gamle dager"
Til slutt ble alle invitert inn i kantina til utdeling av blad og sosialt samvær med servering.

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

Bjarne Sommersel
leder

Ronald Nygård
nestleder

Per Erik Kufås
sekretær

Gunn Inger Løvseth
styremedlem

Jan Steinar Rønning
Vararepresentant

Aud Bjørgen
Vararepresentant

Ola Huke
kasserer

Rita Bollingmo
Vararepresentant
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