Årsmøte i Historielaget Hommelviks Venner 28. januar 2013

Årsmelding for 2012 fra museumsgruppa.
Museumsgruppa har i 2012 bestått av Bjarne Blokkum, Jon Drøyli, Kari Hoff, Einar Lier, Arne
Thorshaug, Geir Widerøe og Jorunn Bakke.
Jorunn Bakke har vært leder for gruppa.

Arbeid som er utført i 2012.
Det er innkjøpt og montert lystette rullegardiner til alle vinduene i 2. etasje i våningshuset.
Det har vært ryddet og vasket i våningshuset og uthuset og gjort klart for innredning av snekkerbod i 1.
etasje i uthuset.
Redskaper og annet gårdsutstyr har vært sortert og plassert der de best passer inn.
Flere av ovnene i samlingen fra Hommelvik Verft og Støberi er pusset opp.
Etter avtale med kommunen er våningshuset skrapt og grunnet, vinduer er skiftet ut og kittet. Det ble
nesten ferdig til å males før vinteren kom. Kommunen dekker alle utgifter. Leder for kulturminnegruppa
og medlemmer fra museumsgruppa har gjort det praktiske arbeidet.
I april 2012 fikk HHV anvist ny lagerplass i Prix-kjelleren. Arbeid med oppsetting av hyller og rengjøring
og sortering av tidsskriftet og gjenstander kom i gang i oktober. Museumsgruppa har siden da hatt dugnad
i kjelleren hver tirsdag. Hyllene er nå ferdig montert. Årbøker og avis- og tidsskriftssamlinger er sortert og
plassert i ny-innkjøpte hyller.
Utarbeiding av lay-out til informasjonstavle som skal stå ved inngangen til gårdstunet på Jakobsli er gjort i
samarbeid med regionskonservator Birgitta Odén.

Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøk på følgende dager:
25. april: 9. klassetrinn fra Hommelvik ungdomsskole, tilsammen ca 95 elever og lærere fordelt på fire
grupper fikk omvisning i museet.
26. og 27. april og 1. mai var museet åpent i forbindelse med arbeiderfestivalen og Ivar Pettersenutstillingen. En del av bildene var utstilt i museet. Mange besøkende var innom museet disse dagene.
13. juni: 8. klassetrinn fra Vikhammer skole, ca. 90 elever og lærere fordelt på tre grupper fikk omvisning
i museet.
I perioden mai – august var museet åpent hver siste lørdag i måneden.
29. oktober: En trimgruppe fra Saksvik fikk omvisning i museet.
18. november: En gruppe ungdommer og to ledere fra Trondheimsklinikken besøkte museet og fikk
omvisning og servering.
1. desember: Museet var åpent i forbindelse med julegranstenninga på torget. Den julepyntete 50tallsleiligheten var godt besøkt.

Gaver til museet.
Et bilde av fotograf Egil N. Sund med tittel ”Tiden går---” er gitt fra Elin Stamnes.
En fane for Malvik kommunale realskole fra 1945, samt bøker om historie og kulturminner fra Tor
Haldberg.
Seks filleryer fra Randi og Terje Nilssen.
En kjøkkenovn med vanntank fra Hommelvik Verft og Støberi fra Bjarne Hammer.
En støvsuger fra 50-tallet fra Rigmor Rossbach.
Korkrammer og en sykkel av eldre dato fra Anne Britt Eriksen,

En omfattende samling med eldre bruksgjenstander fra Malvik E-verk v. Torgeir Sneisen.
Pynte- og nyttegjenstander, husgeråd og tekstiler fra Kari Hoff.
En komplett samling av Malvikbladet fra 1990 til og med juni 2008 fra Tor Byberg.
En konfirmasjonskjole og en brudekjole fra 40-tallet fra Målfrid Bjerkan.
En primus av eldre årgang fra Bjørn Jensen.
En telefon for vognvekta som ble brukt ved Hommelvik stasjon fram til 1970 fra Asbjørn Jullumstrø.
Komplette årganger av Malvik Bygdeblad fra 1980 til 1990 er gitt av Torill Johnsen.

Utfordringer
Arbeid med ytre vedlikehold av våningshuset og med lageret i Prix-kjelleren har tatt mye tid i 2012.
Det gjenstår det å sette opp en vegg med låsbar dør for skjerming samt mye arbeid med rydding,
rengjøring og flytting av gjenstander. Våningshuset skal gjøres ferdig utvendig og males.
Videre arbeid med lageret og våningshuset bør prioriteres i 2013.
Andre utfordringer er:
Ferdigstilling av det påbegynte arbeidet med skomakerverksted og tekstilutstilling i 2. etasje i uthuset.
Arbeid med å lage et snekkerverksted i 1. etasje i uthuset.
Fortsette oppussing av ovner slik at planen om en egen utstilling for Hommelvik Verft og Støberi kan
realiseres.
Lage en utstilling i uthuset som viser E-verkets historie og utvikling. Torgeir Sneisen har sammen med
kolleger fra E-verket og i samarbeid med museumsgruppa påtatt seg det praktiske arbeidet med montering
av gjenstander, bilder og plakater.
Installere belysning i 2. etasje i uthuset.
Fortsette arbeidet med registrering av museets gjenstander.

Vi takker alle som har gitt gaver til museet i 2012.
Vi takker også HHVs styre og regionkonservator Birgitta Odén for godt samarbeid, gode råd og praktisk
hjelp.

For museumsgruppa
Jorunn Bakke

