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Årsmelding for 2013 fra museumsgruppa.
Museumsgruppa har i 2013 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 2013.
I perioden januar - april var det dugnad i HHVs lagerlokaler hver tirsdag. Det ble satt opp
vegger til avskjerming, satt inn låsbar dør og montert hyller. Gruppa fikk god hjelp av
kulturminnegruppas leder, Harald Kringhaug til snekkerarbeidet.
Alle gjenstander ble rengjort, sortert og registrert. Bilder, plansjer, plakater, aviser, tidsskrifter
og andre papirer ble sortert og lagt i merkede esker. Klær og andre tekstiler, sko og vesker ble
sortert, listeført og pakket i syrefritt papir i esker og kister. Større gjenstander ble plassert i
hyller og på gulvet. Det ble ordnet med en egen krok for fotogruppas bildearkiv og papirer.
Fra april fram til sommerferien var det dugnad på Jakobsli hver tirsdag og torsdag. Da ble
hovedhuset malt. Harald Kringhaug ledet dette arbeidet. Medlemmer fra museumsgruppa og
kulturminnegruppa deltok. Alle vinduene i hovedhuset og uthuset er kittet og malt og knuste
vinduer skiftet ut. Arbeidet med vinduene ble utført av Geir Widerøe.
Høsten 2013 var det dugnad på Jakobsli hver tirsdag. Det ble arbeidet med å rette opp og
stabilisere stabburet. Nytt fundament ble støpt. Harald Kringhaug var leder for arbeidet.
Alt utvendig arbeid som er gjort på våningshus, uthus og stabbur har vært etter avtale med
Malvik kommune som har stått for kostnadene av materiell.
På tørkeloftet i uthuset er utstillingen som viser stell av tekstiler og ulike håndarbeidsteknikker
gjort ferdig.
Arbeidet med å lage skomakerverksted og snekkerverksted i uthuset er kommet et stykke
videre, men her gjenstår en del arbeid. Skomaker Robert v. Malvik Senter har bistått med råd
og veiledning ang. skomakerutstyret.
I uthuset er en utstilling som viser E-verket sin historie gjort ferdig. Torgeir Sneisen har vært
hovedansvarlig for montering av gjenstandene. Han har også montert spotlys i
utstillingsrommet.
I mars-april deltok museet på en utstilling i Torggården sammen med tre lokale kunstnere.
Historien om ”Bruket” og ”Støberiet” ble presentert med bilder og gjenstander. Jakobsli
Museum ble presentert med en bildemontasje.
Senhøsten 2013 startet et arbeid i lageret med å sortere aviser, papirer og bilder som ble
overtatt av HHV etter rivingen av Folkets Hus.
Ellers har det vært arbeidet med vanlig rengjøring og vedlikeholdsarbeid inne og ute på
museet.
Informasjonstavla som ble laget i samarbeid med Sverresborg Folkemuseum ble satt opp ved
inngangen til gårdstunet i juni.
Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøkende følgende dager:
21. april: 8 personer fra Trondheimsklinikken fikk omvisning.
30. april: 9. klassetrinn, ca. 90 elever fra Hommelvik ungdomsskole fikk omvisning.
1. mai: Museet var åpent i forbindelse med arbeiderfestivalen.
7. juni: 8. klassetrinn, ca 90 elever fra Vikhammer ungdomsskole fikk omvisning.
I perioden mai – august var museet åpent hver siste lørdag i måneden.

15. og 28. september: Utstillingen ”Hverdagssysler til nytte og hygge” ble vist i museet for ca.
60 besøkende. Denne utstillingen var et samarbeid mellom HHV og Malvik Historielag i
forbindelse med kulturminnedagene.
18. september: Besøk av en gruppe barn fra Grønberg barnehage.
24. september: Besøk av en gruppe lærere fra Hommelvik skole.
30. november: Adventsåpent i forbindelse med julegrantenninga på torget. Ca. 50 personer
besøkte den julepyntede 50-tallsleiligheten.
19. desember: En gruppe barn fra Hommelvik skole besøkte museet. Tema var ”Jul i gamle
dager”.
Det har også vært omvisning for mindre grupper av spesielt interesserte etter forespørsel.
Gaver til museet.
Også i 2013 fikk museet mange gaver. Det var husholdningsartikler, pyntegjenstander,
tekstiler, bilder, kart, plansjer, lærebøker og andre bøker, aviser, protokoller, hefter og div.
gamle papirer.
Spesielt må nevnes den omfattende samlingen av gjenstander fra E-verket som ble ytterligere
komplettert i løpet av året, samt samlingen av aviser, papirer, bilder og gjenstander som HHV
fikk ta over etter rivingen av Folkets Hus.
Plan for videre arbeid.
Gjøre ferdig det utvendige arbeidet med stabburet.
Male uthusene.
Flytte dukkestua inn i gårdstunet.
Rydde og sortere aviser og papirer fra Folkets Hus.
Videreføre arbeidet med skomaker- og snekkerverksted.
Montere spotlys på tørkeloftet i uthuset.
Fortsette arbeidet med oppussing av ovner slik at planen om et eget utstillingsrom for
Hommelvik Verft og Støberi kan realiseres.
Fortsette arbeidet med å registrere museets gjenstander.
Oppdatere informasjonstavla i våningshuset.
Følge opp kommunens arbeid med rydding av området bak uthuset.

Vi takker alle som har gitt gaver til museet i løpet av året.
Vi takker også HHVs styre, andre HHV-medlemmer og regionkonservator Birgitta Odén for
praktisk hjelp, gode råd og godt samarbeid.

For museumsgruppa
Jorunn Bakke

