
 

STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG 

 

 

ÅRSMELDING FOR 2006 

 
 

Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:  

 

Hans Erik Gynnild, leder 

Sverre tangstad, nestleder 

Jens Ivar Gynnild, kasserer 

Odd Steinar Reitan, sekretær 

Solveig Rogstad, styremedlem 

Per Kristian Vik, styremedlem 

Jan Erik Grytdal, styremedlem 

Eivind Vik, styremedlem 

Jon Solem, styremedlem 

 

 

Anna Therese Flatmo Bakken er valgt som Midtre Gauldal kommunes representant i 

museumsstyret. 

 

 

Revisorer: 

Ingrid Storrø 

Egil Skjærvold 

 

Valgkomite: 

Ola Haukdal, leder 

Jarle Riise 

Oddbjørg Løhre 

 

Ved årsskiftet har laget 120 medlemmer.  

 

Møter 

 
Det har vært holdt fire ordinære styremøter samt flere uformelle samrådningsmøter i 

perioden. Av saker som er styrebehandlet, kan bl.a. nevnes: Aktivitetsplan for 2006, de 

historiske vandringene sommer og høst 2006, Bygdabladet – planlegging og 

gjennomføring, drifta av museet, slektsgranskningsgruppa og samarbeidet med DIS 

Sør-Trøndelag, arbeidet med vår egen hjemmeside og utviklinga av et eget 

arkiveringsprogram for gamle foto. 

 

 

 



Innkjøp 
Både i forbindelse med Bygdabladet og diverse arrangement har gamle foto blitt viktig 

for oss. For å lette arbeidet med alle de gamle fotografiene vi til stadighet er i befatning 

med, er Jan Erik Grytdal i ferd med å lage et eget dataprogram for arkivering av gamle 

foto. I den forbindelse har vi skaffet oss en PC, som kan bli svært nyttig i arbeidet med å 

få til et oversiktelig og ryddig fotoarkiv. PC’n blir også et viktig redskap i forbindelse 

med skrive- og redigeringsarbeidet med Bygdabladet.  

 

Gaver 
Styret i SMH har i løpet av året gitt kr. 10000 til Frivillighetssentralen i kommunen, kr. 

5000 til den nye spormaskina som Støren Sportsklubb har kjøpt og kr. 5000 til aksjer i 

Gaula Laksefestival. I tillegg har vi i løpet av året bidratt med kr. 50000 til prosjekt 

”Amfi” på museumsområdet. 

 

 

Arbeidsutvalgene 
I inneværende år har fem arbeidsutvalg vært i aktivitet. De fem utvalgene er: 

 

Arbeidsutvalget for museumsdrift og arrangement. 

Leder: Per Kristian Vik 

Medlemmer: Solveig Rogstad, Sverre Tangstad, Leif Sverre Kårstad. 

 

 

Arbeidsutvalget for de historiske vandringene 

Leder: John Gunhildsøien 

Medlemmer: Jens Ivar Gynnild, Eivind Vik 

 

Arbeidsutvalget for Bygdabladet 

Leder: Hans Erik Gynnild 

Medlemmer: Arne Jakobsen, Odd Steinar Reitan 

 

Arbeidsutvalget for slektsgranskning 

Leder: Gerd Stenbro Loe 

Medlemmer: Sverre Tangstad, Jan Erik Grytdal 

 

Arbeidsutvalget for Støren museum og historielags hjemmeside 

Leder: Jan Erik Grytdal 

 

Årmelding 2006 fra arbeidsutvalget for museumsdrift og 

arrangement ved Per Kristian Vik 

 
Vanlige rutiner ble fulgt ved renholdsdugnad, plenslått og tilsyn innen- og utendørs i 

året som gikk. 

Prosjekt ”AMFI” er i gang. 

En god del gjenstander er tilført museet i løpet av året. 

Museet er benyttet ved flere arrangementer. 

 



MUSEETS DRIFT 

 

Mandag 8. mai møtte hele 16 medlemmer til vaske- og ryddedugnad. Kommunens 

tidligere feier, O. Bjerksetmyr, reparerte tak og murpipe på Raudlåna. Fint vårvær med 

kaffeservering ute. Styret takker medlemmene som villig stiller opp til dugnad. 

 

I forbindelse med prosjekt ”AMFI” ble redskapsbua bak stabburet flyttet med hjelp fra 

Støren trelast. Orientering om fremdriften prosjekt ”AMFI” vil bli gitt. 

 

Fra Folkets hus v/ M. Nordvik og fra Jordmorbakken har vi i høst fått inn mange 

gjenstander, blant annet bøker og bilder. Ennå er ikke dette registrert. 

 

Vi takker gruppen fra Lysgården som har sørget for plenslåtten. 

 

ÅPENT MUSEUM-ARRANGEMENTER 

 

Godt besøkt museum i det fine været med heggblomster på bordene den 17.mai. 

 

15. juni: Et femtitalls barn fra Støren barnehage besøkte museet og spiste sin niste ved 

bordene på tunet. 

 

Museumstunet var arena da sankthansaften ble feiret med grilling og oppvisning av 

dansegrupper. Flyktningekontoret i kommunen arrangerte sammenkomsten. 

 

Menighetsrådet fikk disponere Raudlåna til kirkekaffe etter gudstjenesten i Støren 

kirke den 25. juni. 

 

Ca 120 personer har skrevet sitt navn i gjesteboka i år. 

 
HÅPER PÅ GJENNOMFØRING I 2007 

 
Reparasjon av taket på Raudlåna 

Det er tatt kontakt med en erfaren taktekker fra Skaun som vil gi anbud på omlegging 

av skifertaket på Raudlåna. Det vil bli søkt om økonomisk tilskudd til dette 

vedlikeholdet fra Norsk Kulturminnefond og fra Midtre Gauldal kommune som eier. 

 

Ommøblering av rom i Raudlåna. 

 
 

Grillkveld på Støren museum, sommeren 2005 

Seniordanserne har sesongavslutning. 

 

Støren januar 2007 

 

Per Kristian Vik 

 

 

 



Årsmelding 2006 fra arbeidsutvalget for de historiske 

vandringene ved Jon Gunhildsøien 

 
Vi hadde i 2006 planlagt fem ”vandringer” 

Onsdag 31.mai: Historisk vandring i Folstadliene (ansvarlig Jens Ivar Gynnild) 

Onsdag 14.juni: Historisk vandring i Storrøsgrenda (ansvarlig Per Bjarne 

Bonesvoll) 

Onsdag 21.juni: Historisk vandring i Ramstad (ansvarlig Åshild Haukdal Grøtan) 

Onsdag 23.august: Omvisning på Horg Bygdatun (ansvarlig Jon Gunhildsøien) 

Onsdag 31.august: Skolekveld på Fredheim Skole (ansvarlig Eivind Vik) 

 
 

 

 Folstadliene var arena for årets første vandring. 

 

Etter en periode med regnvær var vi spente på værforholdene denne onsdagskvelden.  

49 personer møtte opp og fikk oppleve en etter trøndersk målestokk fin 

forsommerkveld.. Vi takker Tor-Odd Bones for underholdende orientering underveis.  

Takk også til Arne Jakobsen som fortalte om interessante botaniske forekomster i 

området.  Turen ble nok litt i lengste laget og i overkant strabasiøs. Mange undret seg på 

om dette ville bli den nye standarden for våre vandringer.  Per Bjarne Bonesvoll kunne 

imidlertid berolige forsamlingen med at neste vandring ikke ville by på de samme 

utfordringer. 

 

14.juni gikk ferden til Storrøsgrenda med oppmøte ved forsamlingshuset på Kleva. Per 

Bjarne Bonesvoll loset oss fra gard til gard i et lett terreng – delvis langs den gamle 

Budalsvegen – skiftevis i gamle ”Støren kommune” og i ”Budal kommune”.  Vi hadde 

kafferast opp for Innistu Storrø. Ved Båsbekken vendte vi nesen hjemover – noen 

returnerte etter samme traseen som vi kom, andre gikk langs bilvegen tilbake til Kleva.  

Per Bjarne hadde mange historier å fortelle om folket som hadde bodd i området – noe 

som gjorde turen til en minneverdig opplevelse for alle de 45 deltakerne på vandringen.  

Utmerket vær. 

 

21.juni var Ramstad stedet med start i Håggån.  Åshild Haukdal Grøtan var vår guide 

for 31 ”vandrere” denne kvelden.  I tillegg bidro Hans Rogstad og Eivind og Per Vik 

med kunnskap om området. Turen gikk langs gammelvegen fram til Ramstadsjøen.  På 

hytta til Per Vik ble vandrerne kaffetørste.  Vi var innom Åsenhus før turen ble 

avsluttet.  Oppholdsvær hele kvelden – kort sagt et fint arrangement. 

 

Etter ferien startet vandringene opp igjen onsdag 23.august – ikke noen vanlig vandring 

denne kvelden, men en omvisning på Horg Bygdemuseum 23 personer møtte opp på 

Hovin der leder for museet, Einar Tilseth, ønsket velkommen.  I tillegg til ham var 

Karin Lium, Oddny Reitan og Idar Krogstad med oss som omvisere.  Jeg tror jeg har 

alle med meg når jeg gir uttrykk for den imponerende innsatsen som hovinsbyggene har 

lagt ned i arbeidet med ”Bygdatunet”.  Samtidig vil vi berømme hvor velstelt og godt 

vedlikeholdt bygninger og omgivelser framstår.  Omvisningen ble avsluttet med et besøk 

på ”setervollen” der en flott scene og platt nylig var åpnet.  Vår egen trofaste 

vandringsdeltaker, Hans Rogstad med medbrakt trekkspill, spilte opp til en avsluttende 

svingom mens høstmørket nærmet seg. 

 



Årets siste ”vandring” måtte avlyses fordi Fredheim Skole på grunn av vandalers 

herjinger ikke lenger var egnet til å motta besøkende. Aulaen på Basmoen var og er 

fortsatt stengt for eksterne arrangement. Andre alternativer ble vurdert, men ikke 

funnet egnet. Nå fikk jo Fredheim Skole et noe tragisk endeligt få uker etter den 

planlagte møtekvelden.  Laget har imidlertid intensjoner om å gjennomføre en 

Fredheim-kveld i løpet av vinteren/våren 2007.  

 

Gjennomsnittlig oppmøte på vandringene i 2006: 37 personer. – til sammenligning 32 i 

2005. 

 

 

For vandringskomiteen 

Jon Gunhildsøien 

 

 

 
Årsmelding 2006 fra arbeidsutvalget for slektsgranskning ved Gerd 

Stenbro Loe 

 
DIS-ST-Gauldal 

 

DIS-ST-Gauldal har hatt 8 møter i løpet av året. Vi møtes 2. tirsdag i hver måned. Fra 

høsten 2006 overtok Sverre Tangstad, Jan Erik Grytdal og Gerd Stenbro Loe ansvaret 

for gruppa.  

Vi har fortsatt møtene på et datarom ved Gauldal videregående skole, og det er Støren 

Museum og Historielag som ordner med lokaler og datamaskiner for oss. I første halvår 

av 2006 var oppmøtet varierende og vi ble i gjennomsnitt færre. I september annonserte 

vi i lokalavisa og vi fikk også inn en omtale i samme avis. Det viste seg at flere fattet 

interesse, og på de siste tre møtene i året har vi hatt 15 deltakere på hvert møte, noe vi er 

ganske fornøyd med.  
 

 

Aktiviteter på møtene 
 

Vi har som regel et tema på hvert møte foruten at vi arbeider med eget slektsmateriale 

og hjelper hverandre med eventuelle problemer. 

 

Temaer i 2006 har vært: 

 Planlegging av årets møter - ønsker fra deltakerne 

 Presentasjon av slektsprogrammer 

 Omvisning ved Statsarkivet i Trondheim 

 Søking i kilder på Internett  

 Bruk av scannede kirkebøker på nettet 

 Scanning 

 Lagring, sikkerhetskopiering på ulike medier 

 

Vi har hatt god hjelp av Dagfinn Refseth på flere av møtene – det er trygt å ha garvede 

slektsgranskere i ryggen. Vår egen Jan Ove Larsen er også lett å be når vi har behov for 



hjelp. Han har skaffet seg stor erfaring innen flere områder, og skal også være lærer på 

et slektsgranskerkurs som holdes på Gauldal Ressurs nå på nyåret. Ellers er vi 

takknemlig for hjelp og tips fra DIS-ST. 

 

Vi legger vekt på det sosiale – det er viktig å bli godt kjent med hverandre. Derfor har vi 

en god kaffepause, der praten går både om slektsrelaterte emner og andre ting.  

 

 

 

Sverre Tangstad   Jan Erik Grytdal   Gerd Stenbro Loe 
 

 

 

 

     BESØK OSS PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.STORENHISTORIELAG.ORG 

 

 

 

Årsmelding 2006 fra arbeidsutvalget for Bygdabladet ved  

Hans Erik Gynnild 
 

Arbeidet med Bygdabladet pågår gjennom hele året, men intensiteten i arbeidet 

varierer. Vi starter tidlig med å planlegge årets utgivelse. Kontakten med skribentene – 

både de etablerte og de nye er viktig å få på plass utover våren og forsommeren. På 

ettersommeren og i månedene fram mot utgivelsen intensiveres arbeidet og de to siste 

ukene før bladet går i trykken, er ganske hektiske, men artige og interessante. Det er nå 

bladet blir redigert og får sin endelig utforming, og vi kan se resultatet av arbeidet vårt.  

En viktig person for oss i denne prosessen er Arne Jakobsen. Gjennom det 

ombrekkings- og formgivingsarbeidet han gjør, sparer han oss for store utgifter. 

Alternativet er å sette dette arbeidet bort til trykkeriet, som ville ha tatt seg godt betalt 

for tilsvarende jobb. Stor takk til Arne! 

I slutten av november var årets blad klart. Det spesielle ved årets utgivelse var at vi 

kunne feire et lite jubileum. I år gav vi ut den 10.årgangen av Bygdabladet 

I forbindelse med Kulturminnevernåret i 1997 fikk noen av oss den glupe ideen at vi 

skulle markere denne begivenheten med et eget årsskrift. Det skulle være Støren 

museum og historielags bidrag til Kulturminnevernåret. Målsettinga var at Bygdabladet 

ikke skulle bli ei døgnflue. I vårt stille sinn hadde vi håp om at bladet skulle bli et årlig 

foretak. Det har vi nå bevist at vi har klart i ti år. Bladets opplagstall viser en tydelig 

økning i løpet av disse åra. Årgang 1 hadde et opplag på 600 blad, som viste seg å være 

alt for lite. Pr. i dag trykkes Bygdabladet i et opplag på 1100 blad.  

Tar vi de ti åra bladet har eksistert, kan vi vel i ren beskjedenhet slå fast at Bygdabladet 

har blitt en suksess. Årsakene til den positive responsen Bygdabladet har fått, er mange. 

Slike publikasjoner tjener helt opplagt en rekke formål. For det første synliggjør 

Bygdabladet Støren museum og historielag blant andre organisasjoner i bygda, samtidig 

som bladet gir medlemmene og andre lokalhistorisk interesserte konkrete 

arbeidsoppgaver å samle seg om. For det andre er lokalhistoriske skrifter som 

Bygdabladet et utmerket middel til å komme i kontakt med og påvirke et bredt 

publikum, som i utgangspunktet gjerne ikke er spesielt interessert i historie og 

kulturvern. Vi har mang en gang spurt oss selv hva som gjør at vi kan selge rundt tusen 



Bygdablad ved hver utgivelse, når nedslagsfeltet for bladet er gamle Støren kommune. 

Årsakene er sikkert flere. I vår tid opplever vi endringer på så mange områder. Vi lever 

i en globalisert verden, som blir mer og mer ensarta. Dette tror jeg på mange måter 

fører til at vi blir enda mer opptatt av å holde på særtrekka våre og den lokale kulturen 

og historia. 

Videre har Bydabladet en sikringsfunksjon. Når for eksempel livsminne og annet ikke-

materielt kulturhistorisk stoff kommer på trykk i Bygdabladet, blir det også berga for 

framtida. Noe av det som har gjort arbeidet med Bygdabladet så spennende, er nettopp 

det at vi har klart å få fram mange lokalhistoriske skribenter. Gjennom Bygdabladet 

har disse fått en arena hvor de kan ytre seg. I de ti åra bladet har eksistert har de 

produsert i underkant av 800 sider med lokalhistorisk stoff fra Støren-området. Det er 

imponerende!  

Mange ser tydeligvis verdien i å sette fokus på lokalhistoria og lokalkulturen. Mange 

stiller opp med både tekstbidrag og billedstoff. Bygdas næringsliv er en viktig 

økonomisk støttespiller og ikke minst har vi et stort og interessert publikum som bidrar 

til at opplagstallet for Bygdabladet ligger på et overraskende høyt nivå. Uten denne 

dugnadsånda hadde et slikt prosjekt vært mye tyngre å drive. Takk til dere alle!! 

 

Økonomisk går Bygdabladet godt, og er pr. i dag den viktigste inntektskilden til laget (se 

regnskap). 

 

Opplagsoversikt: 

1997: 600 blad (utsolgt)) 

1998: 900 blad (ca 30 blad igjen) 

1999: 840 blad (utsolgt) 

2000: 1000 blad (utsolgt) 

2001: 1000 blad (ca 30 blad igjen) 

2002: 1000 blad (utsolgt) 

2003: 1000 blad (utsolgt) 

2004: 1100 blad (ca 50 blad igjen) 

2005: 1100 blad (ca 50 blad igjen) 

2006: 1100 blad (ca 60 blad igjen) 

 

Vi er nå i startfasen for 2007-årgangen av Bygdabladet. Mye tyder vel på at vi også i år 

skal klare å få til et blad. Målet for årets blad er som ved de tidligere utgivelsene, å lage 

et blad som skal være variert når det gjelder tema. Stofftilgangen ser ut til å være god, 

men vi har pr. i dag ikke helt oversikten. Med bidrag fra våre faste skribenter og 

forhåpentligvis noen nye bidragsytere, skal dette gå bra også i år. At bladet hvert år får 

nye bidragsytere, er viktig. For skal Bygdabladet fortsatt ha livets rett, er vi helt 

avhengig av at flere finner dette prosjektet verdifullt å satse på. 

 

 

Støren 04.02.07 

 

Hans Erik Gynnild 

redaktør 

 

 

 



 

 



Prosjekt ”Amfi” ved Odd Øie 

 
Framdrift av det planlagte ute-amfi  

 

Byggfagsavdelingen ved Gauldal videregående skole har hatt hovedansvaret for 

oppbygging av konstruksjonene for dette. 

Det er planlagt at det skal bli sitteplasser til ca. 400 personer. Det er en forholdsvis stor 

oppgave som framtvinger nytenking. Skolen har ikke spesielle erfaringer med denne 

type anlegg. Derfor ble det bestemt at vi skulle se hvordan Stiklestadamfien var 

oppbygd. Vi fikk et lite bidrag fra Kultur- og opplæringkontoret og tok med oss elevene 

på en ”oppdagelsestur”. Dette var veldig opplysende for oss, for det førte til at vi endret  

oppbyggingsprinsippet litt, som igjen førte til at det ble billigere og raskere å lage 

utescene. 

 

Fundament for sitteplassene er i betong. I alt 47 elementer ble laget i betong og heist på 

plass med hjelp fra kranbil. På disse fundamentene skal vi i mars starte med å bearbeide 

benker som blir laget av impregnert trevirke. Hvis alt går etter planen, skal benkene 

monteres før vi tar skoleferie i juni. 

Vi har også laget fundament til teknisk hus på toppen av amfiet. Der skal det stavlaftes 

et lite hus på ca.6 m2, som lyd og lys på scenen skal dirigeres fra. Dette arbeidet starter i 

løpet av februar. 

Dette er det som er gjort til nå. 

Neste år skal scenen med overbygd tak og tilhørende lagring/omkledningsrom bygges. 

 

 

 

Basmoen 30.01.07 

 

Odd Øie 

 

 

Sluttord 
 

Vi får mange positive tilbakemeldinger på det vi driver med, men det er helt klart at 

uten hjelp fra mange interesserte, kunne vi ikke hatt et så høyt aktivitetsnivå. Som en 

liten påskjønnelse, sendte vi et gammelt bilde av Fredheim skole som en takk til dem 

som har hjulpet oss på vandringer, dugnader og andre arrangement i løpet av året. 

 

Takk også til medlemmene i styret, alle våre medlemmer, våre samarbeidspartnere og 

annonsører for godt samarbeid. 

 

Støren 04.02.07 

 

For styret i Støren museum og historielag 

 

 

Hans Erik Gynnild 

   Leder 

 


