Historielaget Hommelviks Venner. Årsmøte 2016

Årsberetning for 2016 fra museumsgruppa
Museumsgruppa i 2016:
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 12. april var det tradisjonell tirsdagsdugnad på Jakobsli museum, bare avbrutt midt på
sommeren. Dugnadsperioden ble avsluttet tirsdag 4/10. Mange vet nå at det er aktivitet på
museet tirsdag, og stikker innom med gaver eller for en samtale.
I oktober ble fanene våre fotografert for Årboka. Tilstede: representanter fra Årboka og
representanter fra museumsgruppa.

Arbeidet som ble utført i dugnadsperioden:
Malvik kommune har ansvar for alt utvendig sommervedlikehold av eiendommen og for
utvendig vedlikehold av bygningene. De har klippet plenen på tunet og på jordet bak uthuset i
sesongen. I årets samarbeidsmøte (3/5) med Malvik kommune ble det bestemt at kommunen
skulle undersøke alarmløsninger for hele museet. De ville også skifte stokken mellom 1. og 2.
etasje på hovedhuset inn mot tunet, og de nederste veggbordene som er råtne.
Museumsgruppa og leder av Kulturminnegruppa har i 2016 arbeidet med følgende
oppgaver:
• Lagt gulv og vegger i høyloftet over stallen, slik at vi fikk et nytt utstillingsrom.
• Lagt inn lys på det nye utstillingsrommet og i kottet i størhuset.
• Flyttet skomakerutstillinga og symaskinutstillinga inn på det nye rommet
• Laget en håndarbeidutstilling med beskrivelse av ulike teknikker
• Oppussing av ovner
• Skrapet og malt vindusposter i 2.etasje i hovedhuset
• Forberedt maling av vegger i det ledige rommet i 2.etasje i hovedhuset
• Arbeidet med å lage snekkerverksted i uthuset
• Malt gjerdene mot Gudmundseth- og Skauge- eiendommene
• Tunet er supplert med sittebenk og slipestein
• Lekkasjen på uthustaket er tettet
• Vedlikehold av lageret i Coop. (vi har hatt god hjelp i oversiktslistene våre når vi har hatt
behov for gjenstander fra lageret til utstillinger)
• Vanlig rengjøring og vedlikeholdsarbeid inne og ute på museet
• Kjøpt inn mapper og startet arbeidet med skriftliggjøring av historiene om gjenstandene i
utstillingsrommene
• Vært på Sverresborg Folkemuseum og fått tips om oppbevaring av fanene våre
Samarbeid med andre:
Malvik Husflidslag har lånt fantearbeid til demonstrasjon på kurs. I tillegg hadde vi et godt
samarbeid i forbindelse med håndarbeidsutstillinga på kulturminnedagen.
Damene som har skrevet om oppveksten i Løfta.
Fellesmøtet mellom historielagene i Malvik og kulturetaten i Malvik kommune ble avholdt på
Jakobsli museum.
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Åpent museum.
Museet har vært åpent for besøkende 19 ganger i løpet av 2016.
1) Tradisjonell åpent hus i forbindelse med:
Arbeiderfestivalen
I perioden mai- september er det åpent museum siste søndag i måneden
Adventsåpent 1.lørdag i advent
2) Vi har hatt besøk med omvisning fra:
Hommelvik Ungdomsskole (9. klasser)
Vikhammer ungdomsskole (8. klasser)
Foreningen Zonta fra Trondheim
Hommelvik barneskole (2. klasser)
Deltakerne på «Norsk innføringskurs for flyktninger bosatt i Malvik
Grupper og enkeltpersoner som har bedt om omvisning
Vi hadde tre store utstillingsåpninger i 2016, alle meget godt besøkt:
I forbindelse med Arbeiderfestivalen hadde vi stort besøk da vi hadde høytidelig åpning av
utstillinga av ovner fra Hommelvik Værft og Støberi
Den nyrestaurerte dukkestua ble åpnet med snorklipping av 4 damer som hadde lekt der som
barn
I forbindelse med Kulturminnedagen åpnet vi det nye rommet over stallen med en permanent
håndarbeidutstilling. Den er satt opp i samarbeid med Malvik husflidslag.

Gaver til museet.
Også i 2016 fikk museet mange og flotte gaver. Vi takker alle som har gitt gaver til museet i
løpet av året.
Ønskeliste:
• Stor skjerm til stålampen på mellomkrigsstua
• Flere benker til pultene på skolestua
• Gjenstander fra ungdomskulturen i Hommelvik fra 50- 60- og 70- tallet

Plan for videre arbeid:

• Merke gjenstandene i skomaker- og snekkerverksted
• Fortsette oppussing av ovner
• Reparere og male flere vindusposter i 2. etasje i hovedhuset
• Fortsette med skraping, maling og deretter lage utstilling på det ledige rommet i 2.etasje
av hovedhuset
• Male gangen oppe og nede i hovedhuset
• Lage mapper til hvert enkelt rom i museet for skriftlig å fortelle historiene om
gjenstandene
• Lage oppbevaringsplass for fanene
• Gjøre ferdig hatte-, veske- og hanskeutstillinga
• Hovedrengjøring på museet
Våren 2017 er det 30 år siden museet ble åpnet. Det må feires!
Vi takker HHVs styre, andre HHV– medlemmer, privatpersoner, lag, kulturetaten og teknisk
etat for praktisk hjelp, gode råd og godt samarbeid.
For museumsgruppa
Kari Hoff
Sign.
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