Historielaget Hommelviks Venner. Årsmøte 2016
Årsberetning for 2015 fra museumsgruppa.
Museumsgruppa 2015:
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.
Fra starten av april var det tradisjonell tirsdagsdugnad på Jakobsli museum, bare avbrutt midt
på sommeren. Dugnadsperioden ble avsluttet tirsdag 27/10. I november ble det arbeidet med
fotografering og flytting av orgelet som nå er flyttet til Orgelmuseet/pipebanken på Austrått.

Arbeidet som ble utført i dugnadsperioden:
Malvik kommune har ansvar for alt utvendig sommervedlikehold av eiendommen og for
utvendig vedlikehold av bygningene.
Teknisk etat har:
• Klippet plenen på tunet og på jordet bak uthuset.
• Gjort ferdig arbeidet med fjerning av masse for å hindre råte på veggbordene på uthuset.
• Pusset og malt muren på hovedhuset
• Uthuset har fått galvaniserte takrenner og nedløpsrør.
Museumsgruppa og leder av Kulturminnegruppa har i 2015 arbeidet med følgende
oppgaver:
Malt ferdig dukkestua og uthuset. Dukkestua er flyttet inn i tunet. Fargekonsulenten fra
Sverresborg, Lisa Monner har tatt fargeprøver av den, og laget en rapport om det. Vi har
samarbeidet med brukere av dukkestua gjennom tidene, og laget en perm med historien til
dukkestua.
Utstillingsrommet for” Hommelvik Værft og Støberi” er klar for framvisning. Vi har fått flere
ovner, museet har nå 18 ovner, noen er plassert i rommene i hovedhuset, de fleste står i
utstillingsrommet i uthuset. Undersøkelser i offentlige arkiver og bibliotek for å finne ut om det
finns noe skriftlig om Hommelvik Værft og Støberi, har ikke gitt resultater. Vi har en katalog
fra 1934.
En utstilling av ulike håndarbeidsteknikker med beskrivelse av arbeidsprosesser og redskaper,
hvor vi har invitert Malvik husflidslag til samarbeid, er så vidt startet.
Regionkonservator Birgitta Odén har også bidratt med eksempler av teknikkene.
Arbeidet med å lage snekkerverksted i uthuset arbeides det videre med.
Gjerdet mot Fossen Haugen eiendommen er skiftet ut.
Informasjonstavla i hovedhuset er oppdatert.
I samarbeid med Solveig H. Dahl er det laget en perm med leker/sangleker brukt av barn i 5060 årene i Hommelvik
Stallen er ryddet og rengjort.
Kjeller-rommet under hovedhuset er ryddet og rengjort.
Størhuset har fått hyller i kottet. Ovnen er pusset og grua er malt
Arbeidet med organisering og oversikter over papirer og gjenstander etter omorganiseringen i
HHVs lager på Coop er ferdig, men må stadig holdes vedlike.
Ellers har det vært arbeidet med vanlig rengjøring og vedlikeholdsarbeid inne og ute på
museet.
Etter ønske fra museumsgruppa ordnet Birgitta Odén en omvisning på Sverresborg
Folkemuseum for museumsgruppa og styret.
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Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøkende 20 ganger i løpet av 2015.
1) Tradisjonell åpent hus i forbindelse med Arbeiderfestivalen, siste lørdag i måneden åpent i
perioden mai – august, og adventsåpent 1.lørdag i advent.
2) Vi har hatt besøk med omvisning fra Malvik husflidslag, Hommelviks menighetsråd og Sør
-Trøndelag Historielag.
På forespørsel har det vært åpent for spesielt interesserte, grupper og enkeltpersoner.

Gaver til museet.
Også i 2015 fikk museet mange gaver. 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. Takkekort sendes til giverne.
Vi takker alle som har gitt gaver til museet i løpet av året.
Ønskeliste:
• Radio til mellomkrigsstua
• Møblement til 50 -60 talls soverom
• Stor skjerm til stålampen på mellomkrigsstua
• Flere benker til pultene på skolestua

Plan for videre arbeid:

• Videreføre arbeidet med skomaker- og snekkerverksted bl.a. med å merke gjenstandene
• Reparere og male vindusposter i 2. etasje i hovedhuset
• Male gangen opp og nede i hovedhuset
• Legge gulv på loftet over stallen.
• Legg inn flere lyspunkter i rommene i uthusene.
• Samarbeidet med Malvik Husflidslag om håndarbeidsteknikker videreføres.
• Lage mapper til hvert enkelt rom i museet for skriftlig å fortelle historiene om
gjenstandene.
• Lage 50-talls soverom i 2. etasje

Vi takker HHVs styre, andre HHV– medlemmer, regionkonservator Birgitta Odén, kulturetaten
og teknisk etat for praktisk hjelp, gode råd og godt samarbeid. Vi vil spesielt takke Birgitta. Vi
har hatt stor nytte av hjelpen hennes gjennom alle disse årene og vil savne den.
For museumsgruppa
Kari Hoff
Sign.

2

