Historielaget Hommelviks Venner. Årsmøte 2015

Årsberetning for 2014 fra museumsgruppa.
Museumsgruppa 2014:
Jorunn Bakke, Bjarne Blokkum, Jon Drøyli, Einar Lier, Arne Thorshaug og Geir Widerøe.
Kari Hoff har vært leder for gruppa.
I tillegg har leder av kulturminnegruppa Harald Kringhaug deltatt på alle dugnadsdagene.
I vårsemesteret jobbet vi i HHVs lager på Coop med organisering og oversikter over papirer og
gjenstander etter omorganiseringen av lageret. Dette vil sluttføres i våren 2015.
I sommer var det en lekkasje grunnet kondens på rørene i taket der. Trondos var rask til å
reparere dette. Vi har også fått paller slik at ingen gjenstander må stå på gulvet.
Fra april var det hver tirsdag dugnadsdag på Jakobsli, bare avbrutt midt på sommeren.
Dugnadsperioden ble avsluttet tirsdag 28/10 med kaffe og vafler, hvor samarbeidspartnere ved
teknisk etat og kulturetaten i tillegg til ordfører og regionkonservator var invitert.
Arbeidet som ble utført i dugnadsperioden:
Malvik kommune har ansvar for alt utvendig sommervedlikehold av eiendommen og for
utvendig vedlikehold av bygningene.
Museumsgruppa og leder av kulturminnegruppa har utført det utvendige vedlikeholdet også i
2014. Vedlikeholdsarbeidet på stabburet ble sluttført våren 2014. Skarping og maling av
uthuset ble hovedbeskjeftigelsen ute. Maling av 2 vegger på uthuset står igjen. Vinduene ble
kittet og malt, og knuste vinduer skiftet ut.
Alt utvendig arbeid som er gjort på uthus og stabbur har vært etter avtale med Malvik
kommune som har stått for kostnadene av materiell. Sommervedlikeholdet vil komme i gjenge
til våren, da kommunen har engasjert Østre Lunden til klipping av plenen på tunet og jordet
bak uthuset. Teknisk etat skal i vår gjøre ferdig arbeidet med fjerning av masse for å hindre
råte på veggbordene på uthuset.
Arbeidet med utstillingsrommet for ”Hommelvik Værft og Støberi” er godt i gang. Vi har fått
flere ovner, og montering og pussing er i gang. Harald Kringhaug arbeider med å få tak i
gjenstander/papirer fra ”Værftet”. Utstillingshyller er laget, der har vi også permer med
informasjon fra drifta. Halses tegninger fra støpeprosessen av ovner er laget som tegneserie og
pryder veggen.
En utstilling av ulike håndarbeidsteknikker med beskrivelse av arbeidsprosessen og redskaper
er kommet i gang. Vi har invitert Malvik Husflidslag til et samarbeid om dette.
Arbeidet med å lage skomakerverksted og snekkerverksted i uthuset arbeides det videre med.
Det ble skiftet røropplegg i kjøkkenbenken og satt inn ny kurs m/ stikkontakt på kjøkkenet i 50
– tallsleiligheten.
Barnekultur – rommet og klasserommet er omorganisert, og vi mener vi har fått en mer
oversiktlig visning av gjenstandene på disse rommene.
Vi har også etter eget ønske, hatt en gjenomgang av rommene i hovedhuset med
regionkonservator Birgitta Oden og fått gode råd i forhold til å ha riktig tidsuttrykk på
gjenstandene i de forskjellige utstillingene.
Ellers har det vært arbeidet med vanlig rengjøring og vedlikeholdsarbeid inne og ute på
museet.
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Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøkende 23 ganger i løpet av 2014.
1) Tradisjonell åpent hus i forbindelse med Arbeiderfestivalen, siste lørdag i måneden åpent i
perioden mai – august, og adventsåpent 1.lørdag i advent.
2) Museet har tatt i mot elever fra Malvik Videregående skole, Hommelvik ungdomsskole,
Hommelvik barneskole og Hommelvik barnehage. I tillegg har vi hatt besøk fra Motrøtunet og
Lavollen Voksenrehabilitering.
Det har også vært omvisning for mindre grupper av spesielt interesserte etter forespørsel.
Gaver til museet.
Også i 2014 fikk museet mange gaver. Det har vært til stor hjelp når det gjelder å komplettere
de forskjellige utstillingene våre. Folk fra området er veldig flinke til å gi oss gaver, og spesielt
hyggelig er det når vi får historier som knytter gjenstandene til distriktet her. Vi lager lister
over hvilke gaver vi får fra hvem, og hvor de blir plassert i samlingen.
Vi takker alle som har gitt gaver til museet i løpet av året.

Plan for videre arbeid.
Male ferdig uthuset.
Flytte dukkestua inn i gårdstunet.
Videreføre arbeidet med skomaker- og snekkerverksted.
Fortsette arbeidet med oppussing av ovner og gjenstander i utstillingsrommet for Hommelvik
Værft og Støberi.
Oppdatere informasjonstavla i våningshuset.
Følge opp kommunens arbeid med rydding av området bak uthuset.
Gjøre ferdig utstillinga med håndarbeidsteknikker
Vi takker HHVs styre, andre HHV – medlemmer, regionkonservator Birgitta Odén,
kulturetaten og teknisk etat for praktisk hjelp, gode råd og godt samarbeid.

For museumsgruppa
Kari Hoff
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