ÅRSMELDING FOR 2005
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
Anna Therese Flatmo Bakken er valgt som Midtre Gauldal kommunes representant i
museumsstyret.
Varamedlemmer:
Jan Erik Grytdal
Eivind Vik
Revisorer:
John Brekke
Egil Skjærvold
Valgkomite:
Ola Haukdal, leder
Jarle Riise
Oddbjørg Løhre
Lager har nå 128 medlemmer.

Møter
Det har vært holdt 7 ordinære styremøter samt flere uformelle samrådningsmøter i
perioden. Av saker som er styrebehandlet, kan bl.a. nevnes: Aktivitetsplan for 2005, de
historiske vandringene sommer og høst 2005, 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 bærbar PC, som kan bli svært nyttig i
arbeidet med å få til et oversiktelig og ryddig fotoarkiv. I tillegg har vi kjøpt en
projektor som helt sikkert blir et svært praktisk hjelpemiddel når vi skal vise bilder ved
ulike arrangement.

Gaver
Styret i SMH har i løpet av året vedtatt å gi tre pengegaver til tre ulike prosjekter.
Stiftelsen for Tusenårstedet (Buosen) og den nye ungdomsklubben på Støren har begge

fått en gave på kr. 5000,- . Det tredje prosjektet, Basmotun ved Gauldal videregående
skole, mottok kr.15000,-.

Arbeidsutvalgene
I inneværende år har fire arbeidsutvalg vært i aktivitet. Gruppene har selv laget forslag
til instruks og arbeidsoppgaver, som styret har godkjent. De fire 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: Jarle Riise
Medlemmer: Gerd Stenbro Loe, Svein Håkon Granlund

Årsrapport fra arbeidsutvalget for museumsdrift og arrangement
V/Per Vik
Museets drift.
På slutten av fjoråret ble det gjort avtale med eieren av Snurruhagen leir om leia av
egnede lokaler for sikker oppbevaring av gjenstander fra museet. Leieavtalen med
Midtre Gauldal kommune i Engan leir ble avsluttet, og museets gjenstander ble flyttet
til Snurruhagen leir i januar. Seinere i år er også Jens Haukdal-arkivet flyttet dit.
I vår hadde flere steiner av Raudlåna falt ned eller kommet ut av stilling, og en del
Av mønekammen var ødelagt etter å ha fulgt med taksnøen ned. Vi fikk laget ny
mønekam og kommunens byggansvarlige og feier lovte å ta saken, men dessverre,
ingenting er blitt gjort.
Til vern mot regn ved utearrangement er det anskaffet en presenning som enkelt festes
på stabburets sidevegg og spennes ut som skåtak. En liten vedovn er flyttet fra 2. etasje
og oppmontert i rom i 1.etasjen i Raudlåna.

Elever fra byggfaglinja ved Gauldal videregående skole har i høst tatt ned trær bak
stabburet, der det planlagte amfiet skal være. Vi har også fått hjelp fra skolen til å få
fjernet trær fra taket på Klokkerstua.
For å komplettere utstyret som benyttes til foredling av melk, har vi kjøpt en brukt
separator. Den skal monteres på en egnet plass og vil kanskje til sommeren bli
prøvekjørt.
Fra flere hold har vi mottatt saker til museet, for det meste bøker og bilder. Disse er nå
registrert og kartotekført, og museet har pr. 31.12.05 en samling gjenstander på til
sammen 2468 stk., fordelt på 1837 kartotekkort.
Torsdag 12.mai var mange medlemmer møtt opp for å være med på vår årlige vaskeryddedugnad. Været kunne vært bedre, men de planlagte oppgavene ble utført.
I år har en gruppe fra Lysgården sørget for plenslåtten.
Åpent museum og andre arrangement.
Årets første besøk på museet var den 11.april da klasser fra Støren Ungdomsskole var
på omvisning.
På en heller kjølig nasjonaldag fikk museet ekstra stort besøk på tunet da elever fra
ungdomsskoen fremførte noen historiske tablåer i forbindelse med 100 års jubileet for
unionsoppløsningen med Sverige. Vår tradisjonelle natur- og kultursti og Støren jegerog fiskeforenings ungdomsgruppes forskjellige konkurranser er som før alltid populære.
Også i år en stor takk til Solveig og Gudrun Rogstad, som sørget for kaffe og lapper til
de mange kaffetørste besøkende.
24.mai markerte 25 seniordansere sesongslutt med dans og grilling på tunet etter en kort
omvisning på museet.
25.mai. Takk igjen til Gudrun og Solveig som serverte kaffe med noggo attåt på museet
etter den historiske vandringa fra Hofs Minde til Jernbanebrua.
9.juni/15.juni ble museet benyttet i forbindelse med tilstelninger Kulturkontoret og
Kulturskolen arrangerte.
I løpet av høsten har museet hatt besøk av to grupper med amerikanere.
Støren 03.01.06
Per Kr. Vik

Årsmelding fra Vandringskomiteen i Støren Museum og
Historielag 2005
Området Hofs Minde - Folstadbrua var arena for den første vandringen i 2005.
43 personer hadde møtt og trosset den kalde vårkvelden. Vandringen startet ved Hofs
Minde (eller ”gammelhjemmet” som stedet i sin tid ble kjent som). Mange historier ble
fortalt - spesielt da vi gjorde en stopp ved Folkets Hus – et sted som mange Støresbygger
har hatt et forhold til. Vi takker Ivar Røskaft, John Flåteplass, John Brekke, Hans Ole
Sveia og Eilif Peder Folstad for interessante innslag.
8.juni gikk ferden til Nordbjørgja. Oddny Busklein bidro med levende historier om sin
tid som ungjente hos familien i Øvergjerdet. Olav Løkken orienterte om plassene Råa
og Nordbjørga. Dette ble årets best besøkte vandring. 60 personer møtte opp en fin
forsommerkveld.
22.juni var gamle Snøan stasjon oppmøte for vandringen. Kvelden startet værmessig
bra. Etter en orientering om stasjonen og miljøet der gikk ferden først til
husmannsplassen ”Tukthusøia” som ligger på Soknedalsgrunn. Arnold Bakken beskrev
en tilværelse preget av slit som endte opp med Amerikareise for familien som bodde der.
I løpet av kvelden passerte vi de fleste av de 18 småplassene som tidlig på 1900-tallet ble
utskilt fra Snøansgardene. Eivind Bolme orienterte om noen av disse plassene. Kvelden
ble avsluttet i en sammenhengende regnskur med en engasjert Arnold Bakken på
trammen i Nymoen. 16 vandrere møtte opp.
Etter ferien startet vandringene opp igjen lørdag 13.august. Setrene i Bjørbekkdalen
var målet for den eneste turen utenfor gamle Størens grenser. 17 personer møtte opp på
Enmoen. Are Kroken, Per Bjarne Bonesvold, Helge Sætermo, Kari Moen og John
Solem bidro med fortellinger under ferden.
Årets siste vandring gikk til Kjelden og Bonesplassene. John Kjelden og Arvid
Johansson fortalte først om driften ved gamle Kjelden Mølle. Deretter gikk vi ut til
Buosen der det var kafferast og orientering om Buosen og Bonesgardene. Her tegnet 26
personer seg i vandringsprotokollen. Via Bonesplassene gikk ferden til Bonesrønningen
der kveldens vandring ble avsluttet den 24.august.
For vandringskomiteen
Jon Gunhildsøien

Årsrapport fra arbeidsutvalget for slektsgranskning
Organisasjon.
Til å administrere gruppa ble følgende valgt på Støren museum -og historielags årsmøte
i 2004. (Krav: Medlemskap i DIS-NORGE og Støren museum- og historielag)
Jarle Riise, leder
Gerd Stenbro Loe, annonsering
Svein Håkon Granlund, ”medlemskontakt ”.”Medlemmene” har ikke personlig
medlemskap i gruppa, de betaler en kontingent på 50 kr. pr. kveld / samling, og dette
går til servering, husleie og bruk av IT. De framøtte er oppfordret til å melde seg inn i
DIS-NORGE.

Aktivitet.
Gruppas aktiviteter siste år har vært:


Søk på nett
Innenlandske og utenlandske kilder





Brothers Keeper
Avskrift av kirkebøker
Eget arbeid/materiale

Gruppa har møtekvelder på Gauldal videregående skole (Basmoen) hver andre tirsdag i
måneden, hvor vi har 30 PC-maskiner til disposisjon.
Koordinator har vært Jan Ove Larsen, medhjelper er i første rekke Dagfinn Refseth.
Koordinatoren har også sporadisk hatt andre med i registreringsarbeidet. Dette er et
møysommelig arbeid, da skriftspråket er delvis gotisk og ikke alle geistlige har lagt like
stor flid i å skrive tydelig. Oppmøtet fra høsten var dårlig og har ligget på mellom 4 og
10 deltakere pr. kveld.. Vi satte i gang nybegynneraktiviteter og nå ligger oppmøtet på
10 til 12 pr. kveld.
Avslutning.
Gruppa er svært godt fornøyd med at vi får leie Gauldal videregående skoles datarom,
det egner seg meget godt for gruppas aktivitet, og vi er meget takknemlig for å kunne
bruke dette rommet.
Til slutt vil vi takke DIS-ST for god hjelp, spesielt går takken til ildsjelene Idar Kaare
Loe og Dagfinn Refseth.
Gerd

Svein Håkon

Jarle

”Prosjekt ” AMFI”
Da det ved utearrangementer på museet har vært ønskelig med bedre tilrettelagte
forhold for både publikum og aktører, er det i høst blitt holdt møter der personer
fra museet, Gauldal videregående skole og Kultur –og opplæringskontoret i kommunen
var samlet for å drøfte ”Prosjekt AMFI”.
Odd Øie ved G.V.S. fikk i oppdrag å lage en ide-skisse som viser sitteplasser i
skråningen mot ”Gymnaset” ,og med en scene foran.
En orientering om ”ståa” i denne saken vil bli holdt på årsmøtet i februar.

Historiske vandringer og andre arrangement
Hver andre tirsdag fra januar til og med mai og fra september til og med desember har
slektsgranskningsgruppa hatt møte på datarommet ved Gauldal videregående skole.
Oppmøtet har vært jevnt over bra og ulike tema innen for slektsforskning har stått på
programmet. Dette er tydeligvis en aktivitet som mange er interessert i og det var
virkelig bra at vi kom i gang med denne gruppa. Samarbeidet med DIS Sør-Trøndelag
fungere svært godt og gruppa har ofte hjelp fra dem når nye tema skal introduseres.
17.mai var museet åpent i forbindelse med arrangementet i Størenhallen. Mange deltok
også i år på kulturstien vår, som er lagt opp som en rundtur på museet. Dette er et
populært tiltak som mange setter storpris på, både barn og voksne. Solveig og Gudrun
Rogstad serverte kaffe og lapper, noe som ble meget godt mottatt.
2. juni – i innledet årets historiske vandringer med en kirkegårdsvandring på Støren
kirkegård. Tema for vandringa var gravminnene og guide var Ola Storhaugen.
Vandringa ble avskuttet på Støren museum med bevertning. 45 personer var med på
vandringa.
16.juni – Vandringa på Nordbjørgja ble dessverre avlyst på grunn et ufyselig regnvær.
Denne turen skal vi derimot prøve å gjennomføre i sommer.
23.juni – Vandringa denne onsdagskvelden var lagt til Haukdalsgrenda. Turen gikk fra
Synnerløkkja til Amdal, og her tok vi kulturlandskapet nærmere i øyesyn og der særlig
de gamle husmannsplassene ble viet oppmerksomhet. Guider på turen var Åshild
Haukdal Grøtan og May Hugdal Lenvik. 26 personer var med på vandringa.
14.august - Vandringa fra Maureggvollen i Endalen til Finntjønnan ble en suksess.
Nærmere 70 deltakere var med på turen som gikk etter den gamle seterveien langs med
Ena innover mot Finntjønnan og Sørstuvollen. Værgudene var i godlaget og sørget for
en ekstra spiss på turen.
Årsaken til at SMH interesserer seg for dette området er nokså opplagt. I tidligere tider
setret gårder i Støren på flere plasser i Endalen og ved Finntjønnan var det Sørstu og
Nordstu Haukdal som hadde setervoller.

På Sørstuvollen tok dagens eier Åshild Haukdal Grøtan i mot og kunne by på
tradisjonell seterkost. Mye historie ble fortalt både om seterflytting og livet på setra.
Gunnar Broen orienterte om arkeologiske utgravinger i området på 1980-tallet, der det
ble gjort funn etter gammel samisk bosetting. Andre guider denne dagen var: Åshild
Haukdal Grøtan, Bjørn Olav Haukdal og Oliv Solum. Alt i alt var dette en meget
vellykket vandring som så absolutt frister tilgjentakelse.

