Årsmøte i Historielaget Hommelviks Venner 30. januar 2012

Årsmelding for 2011 fra museumsgruppa.
Museumsgruppa har i 2011 bestått av Liv Aksnes, Jon Drøyli, Kari Hoff, Kristian Nevermo,
Arne Thorshaug, Geir Widerøe og Jorunn Bakke.
Kristian Nevermo har vært vikar for Bjarne Blokkum.
Jorunn Bakke har vært leder for gruppa.

Arbeid med utvikling av museet.
Arbeidet med opprydding i uthuset har vært prioritert også i 2011. Med styrets godkjenning har vi
foretatt en omdisponering fra den opprinnelige planen for bruk av uthusrommene.
I andre etasje, i rommet som vender mot våningshuset, er det innredet et skomakerverksted.
Her gjenstår bare arbeid med oversiktslister og skriftlig informasjon om gjenstandene. Tørkeloftet i
rommet innenfor skal brukes til å vise arbeid med tekstiler, rulling, stryking, lapping, stopping og
lignende. Arbeidet med denne utstillingen er kommet godt i gang. Bruk av høyloftet over stallen er
det ikke ennå tatt stilling til. Loftet er nå brukt til lagring av materiale og div. andre ting. Gulvet må
utbedres og tilgjengeligheten gjøres bedre før det kan tas i bruk til andre formål.
I første etasje skal rommet som vender mot våningshuset brukes til snekkerverksted. Der vil det bli
plass til en stor høvelbenk som nå står lagret i Prixkjelleren og mye annet snekkerutstyr som vi har
ryddet og sortert.
Det mellomste rommet er forbeholdt Hommelvik Støberi. Arbeidet med oppussing av ovnene er godt
i gang. Det er lagt ned mange arbeidstimer, men ennå gjenstår det mye. Vi ser for oss et rom som
skal gi god informasjon om Støberiet med ovner, tekst og bilder.
To av de ovnene som er ferdig oppusset er flyttet inn i våningshuset. Den som sto i skolestua er
skiftet ut med en større. En mindre ovn er plassert i kammerset i 2. etasje.
Stallen som vender mot bakhagen tenkes brukt til gårds- og landbruksutstyr, hesteutstyr og syklene
fra sykkelmaker Hansen. Her gjenstår det en god del oppryddings- og sorteringsarbeid.
Under oppryddingsarbeidet på størhusloftet ble det mellom mye verdiløst skrot funnet et par
barneski, en liten kjelke, en garnvinde og mange gamle trekasser. Skiene og kjelken er sannsynligvis
fra rundt forrige århundreskifte og trolig laget av husets eier Haagen Jacobsen. Det sies at han var en
hendig mann som likte å snekre. Gjenstandene er nå plassert i samlinger på stabburet og i uthuset.

Besøk i museet.
Museet har vært åpent for besøk på følgende dager:
28. april: 9. klassetrinn, ca. 90 elever og lærere fra Hommelvik Ungdomsskole fikk omvisning i
museet. Fire personer fra museumsgruppa var omvisere.
30. april: Museet var åpent i forbindelse med arbeiderfestivalen. Det ble servert kaffe og vafler
til de ca. 25 besøkende og gitt tilbud om omvisning til de som ønsket det.
4. mai: 15 lærere ved Hommelvik skole besøkte museet.

8., 10., og 15. juni var de fire første klassetrinnene, til sammen ca. 200 elever ved Hommelvik skole
på besøk i museet. De fikk bl.a. oppleve en gammeldags skoletime i skolestua.
9. september: 8 personer fra Motrøtunet besøkte museet og fikk servering, orientering og omvisning.
11. september: Museet var åpent i forbindelse med kulturminnedagen. Det ble arrangert tur opp
tyskertrappene og servert kaffe og vafler i museet før og etter turen. Ca. 20 personer deltok på turen.
I sommerhalvåret 2011, fra mai til og med september, var museet åpent hver siste lørdag i måneden.
Selv om besøkstallene ikke var så store, er erfaringene med lørdagsåpent gode.
26. november: Museet var åpent i forbindelse med advent og julegranstenning på torget. Ca. 30
personer besøkte den julepyntete 50-tallsleiligheten.

Registrering av gjenstander.
Registreringsarbeidet går langsomt framover. I 2011 var det utfylling av registreringsskjema på de ca.
300 gjenstandene som er fotografert som var prioritert. Dette er et møysommelig og tidkrevende
arbeid som en på ingen måte klarer å se enden på.

Ytre vedlikehold.
Malvik kommune som har ansvar for det ytre vedlikeholdet, utbedret høsten 2011 nordveggen på
våningshuset, der panelet hadde slått seg og bulet ut.
Mot gårdstunet er nederste panelbord og vannbord mot grunnmuren skiftet ut.
Nå gjenstår skraping og maling av huset og ettersyn av vinduene med kitt, grunning og maling. Når
dette arbeidet blir utført vet vi ennå ikke.

Gaver til museet.
Også i 2011 har museet fått gaver fra familier i lokalmiljøet.
En samling snekkerutstyr og husgeråd er gitt av etterkommere etter Olav Sæther.
Et nattbord fra 30-tallet er gitt av Birgit og Kristian Nevermo.
En ovn fra Hommelvik Støberi er gitt av Iris Smiseth.
Et par kombinerte hopp- og slalomski fra 1950 er gitt av Asbjørn Jullumstrø.
Museet har også mottatt en samling hefter, vimpler og bilder fra Speiderguttforbundet, avd.
Hommelvik og en fane som har tilhørt Hommelvik buekorps.
Også i år har Kari Hoff og Solveig H. Dahl bidratt med mange gaver; bøker, klær, husgeråd og
pyntegjenstander.

Videre utfordringer.
I 2012 bør uthuset og de planlagte utstillingene der prioriteres. Fortsatt arbeid med pussing av ovner er
en del av dette arbeidet. Registrering av museets gjenstander bør også få høy prioritet.
Informasjonstavla i gangen på våningshuset bør ferdigstilles slik at den blir i samsvar med de
endringene som er gjort.
Så venter et storarbeid når vi får tildelt et nytt lagerrom i Prix-kjelleren etter ombyggingen. Dette vil
trolig skje i løpet av våren. Alle museets gjenstander ligger nå i en stor og uoversiktlig haug. Det vil
kreve en stor dugnadsinnsats å få dem på plass i nytt rom på en måte som gir god oversikt og
tilgjengelighet.
Vi takker alle som har gitt gaver til museet i 2011.
Vi takker også styret og andre HHV-medlemmer for godt samarbeid, gode råd og praktisk hjelp.

For museumsgruppa
Jorunn Bakke

