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Støren museum og historielag
Årsberetning for 2008
Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre:
Jon Gunhildsøien (leder)
Åshild Haukdal Grøtan (nestleder)
Jens Ivar Gynnild (sekretær)
Kirsten Frøseth (kasserer)
Solveig Rogstad (styremedlem)
Per Kr. Vik (styremedlem)
Hans Erik Gynnild (styremedlem)
Eivind Vik (varamedlem)
Jan Erik Grytdal (varamedlem)
Odd Steinar Reitan (varamedlem)
Kommunens representant i styret har vært Ragnhild Hammerås
Revisorer:
Ingrid Storrø
Egil Skjærvold
Valgkomite:
Jarle Riise (leder)
Oddbjørg Løhre
Sissel Ballestad
Ved årsskiftet har laget ca 100 medlemmer.

Styremøter / aktiviteter:
Laget har i 2008 hatt seks styremøter. Noen saker som har vært behandlet i styret er:
 Konstituering av styre og arbeidsutvalg (utvalgenes medlemmer er gjengitt nedenfor).
 Planlegging av en Rogneskveld i Berghall 9.april med gamle bilder som innslag.
 Orientering om aktiviteter på museet til høsten (Solveig Rogstad)
 Henvendelse fra Gauldal Kompetansesenter om et samarbeid om et historieprosjekt
 Til vårt førjulsmøte hadde vi invitert kultursjef Arnfinn Solem som snakket om sine
tanker rundt kulturminnebevaring.
 Henvendelse fra Gauldal Videregående Skole om laget er interessert i å overta noen av
skolens gamle bygninger. Ingen konkret beslutning er tatt.
Eierforholdet til bygninger på museumsarealet:
Eierforholdet til museets bygninger og tomteareal er avklart. En avtale mellom Midtre
Gauldal kommune og laget datert 2001 fastslår at Raulåna og Stabburet er kommunens
eiendom, mens Klokkarstua og Låven er lagets eiendom. Raulåna og Stabburet inkludert
tomteareal kan disponeres vederlagsfritt av laget for lagets formål.
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Merking av husmannsplasser, med mer
Styret har drøftet hvordan vi best kan gjenoppta arbeidet med merking av husmannsplasser,
ferdselsveier, stedsnavn i utmark, osv. Foreløpig ligger begrensningene i å kunne betjene
utstyret som freser navn i treskilt. I tillegg trenger vi en gruppe som kan ha denne type
aktivitet som en spesialoppgave.
Rogneskvelden:
Berghall var nærmest overfylt da Per Bjarne Bonesvoll ledet visning av gamle bilder fra
Rognes. Dette var et arrangement som må kunne betegnes som svært vellykket.

Innkjøp:
Laget har anskaffet en bærbar høyttaler med to mikrofoner – spesielt med tanke på
vandringene. Utstyret har fungert etter våre forventninger.

Arbeidsutvalgene:
I 2008 har fem arbeidsutvalg vært i aktivitet. De fem utvalgene og deres medlemmer er:

Arbeidsutvalget for drift av og arrangement ved museet
Leder: Per Kristian Vik
Medlemmer:
Solveig Rogstad, Sverre Tangstad og Leif Sverre Kårstad

Arbeidsutvalget for de historiske vandringene
Leder: Eivind Vik
Medlemmer: Jens Ivar Gynnild, Åshild Haukdal Grøtan, Per Bjarne Bonesvoll og Tor-Odd
Bones

Arbeidsutvalget for Bygdabladet
Leder: Hans Erik Gynnild
Medlemmer: Arne Jakobsen og Odd Steinar Reitan

Arbeidsutvalget for slektsgransking
Leder: Gerd Stenbro Loe
Ny leder fra høsten 2008: Frank Gallavara
Medlemmer: Sverre Tangstad og Jan Erik Grytdal

Arbeidsutvalget for Støren museum og historielags hjemmeside
Leder: Jan Erik Grytdal
Medlem: Hans Erik Gynnild
Styrets leder benytter anledningen til å takke alle som med sin frivillige innsats har bidratt til
en positiv utvikling for Støren museum og historielag.

Støren, den 24.februar 2009
Jon Gunhildsøien
Leder
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Driftsregnskap 2008

Div. utg./innt.
Adm. utg. og innt.
Annonser
Strømutg.
Bygdabladet
Medl.kontingent
Vandringer
Drift/vedlikehold
Div. utstyr
Div. medl.kontingenter
Gaver/bidrag
Forsikringer
Renteinntekter
Overskudd

Utgifter:

Inntekter:

13 873,67
7 850,6 625,58
3 463,76
81 440,50

1 591
4 664,50

6 500,4 840,11 578,94
1 200,3 500,4 003,-

116 532,-,8 200,3 840,6 202,122,75
2 500,9 265,-

20 194,05
165 069,05

165 069,05

Balanse per 31.12.08
Eiendeler:

Gjeld + Egenkapital:

Brukskonto SpareBank 1
Sparekonto SpareBank 1
Til gode for salg av Bygdabladet

57 036,12
175 148,14 430,-

Egenkapital

246 614,12

Støren, 15.01.09
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246 614,12
246 614,12

Vedtekter for Støren Museum og Historielag
Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 25.februar 2009

§ 1. Laget har til formål å:




fremme interessen for kulturvern, slekts- og lokalhistorie
registrere spor etter menneskelig virksomhet i vårt virkeområde herunder forhold
som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til
samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan
fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene

§ 2. For å kunne oppfylle formålsparagrafen kan laget:






arrangere møter, kurs, ekskursjoner, foreta registreringer, samle inn muntlig
tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse
arbeide for at det blir utgitt bygdebok og/eller årbok, medlemsblad eller andre
historiske skrifter
arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i virkeområdet
delta i samfunnsdebatten når det gjelder kulturvern, f. eks. som høringsinnstans i
relevante kommunale saker
gjennom ulike tiltak, arbeide for å formidle kunnskap om kommunens historie

§ 3. Lagets virkeområde er avgrenset til gamle Støren kommune. Laget skal være tilsluttet
Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.
§ 4. Medlemmer av laget er
a. Medlemmer som har betalt den årlige kontingenten
b. Æresmedlemmer etter § 12
c. Livsvarige medlemmer
Kontingenten fastsettes av Årsmøtet.
§ 5. Laget skal ledes av et styre på 7 medlemmer (leder inkludert) med 2 varamedlemmer.
Ett av de faste medlemmene utpekes av kommunen.

Årsmøtet velger:
a. Leder for 1 år
b. 5 styremedlemmer for 2 år, men slik at 3 medlemmer er på valg et år og to
påfølgende år
c. 2 varamedlemmer for 1 år, men slik at ett varamedlem velges hvert år
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d. 2 revisorer for 1 år med 1 varamedlem
e. 1 medlem til valgkomiteen for 3 år. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer (den av
valgkomiteen som etter hvert årsmøte har lengst ansiennitet, fungerer som leder for
komiteen det påfølgende år og trer ut av valgkomiteen etter å ha fungert som leder i
ett år)
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. De to
styremedlemmene som ikke blir tildelt faste verv i konstituerende møte, kan oppgaver av
prosjektmessig art. Styret sammenkalles av leder. Styremedlemmene skal ha mottatt
innkalling minst 1 uke før et styremøte. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer, men
har ikke møteplikt med mindre en eller flere faste medlemmer ikke kan møte.
Varamedlemmer gis telefonisk beskjed om oppmøte ved avbud fra fast medlem. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.
Styret kan opprette utvalg til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Leder for utvalgene
velges av styret.
Både styret og utvalgene skal føre protokoll fra alle sine møter.
§ 6. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i
revidert stand.
§ 7. Dersom laget tar opp lån for å få gjennomført en eller flere oppgaver, vil juridisk
ansvarlig person være lederen eller den styret utpeker.
§ 8. Laget skal føre register over sine eiendeler fordelt på hjelpemidler (ikke museale) og
gjenstander som er samlet inn for å oppfylle formålsparagrafen (se § 1). Den siste kategorien
gjenstander skal så langt det er praktisk mulig avfotograferes. Bildene lagres digitalt på egnet
medium.
Laget plikter å holde bygninger tilstrekkelig forsikret mot brann, vannlekkasjer, innbrudd,
mm. Laget skal også sørge for at bygninger som leies er tilfredsstillende forsikret.
§ 9. Støren Museum skal være tilgjengelig for alle. Åpningstider kunngjøres i lagets organer.
Skoleklasser ledet av lærer skal gis gratis adgang. Museet skal, så langt råd er, bistå skolen
med informasjon og veiledning. Museet bør, når det er sikkerhetsmessig forsvarlig,
vederlagsfritt stille gjenstander til disposisjon for utstillinger i offentlig regi.
Museets gjenstander og bygninger må ikke avhendes. Styret kan med ¾ flertall treffe
beslutning om langvarig utlån. Ingen av museets gjenstander må føres ut av landet uten
samtykke fra Kirke og undervisningsdepartementet (jfr Lov om kulturminner av 9.juni 1978).
Dersom laget avvikles, skal eventuell eiendom, bygninger og gjenstander overdras til Midtre
Gauldal Kommune.
§ 10. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet kunngjøres i
lokalavisene med 14 dagers varsel. Forslag til vedtektsendringer eller andre forslag som noen
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ønsker behandlet på Årsmøtet skal meldes skriftlig senest en uke før Årsmøtet holdes. For at
en vedtektsendring skal kunne godkjennes kreves 2/3 flertall.
Årsmøtet kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.
Årsmøtet skal behandle:
1. Konstituering





godkjenning av innkalling og sakliste
valg av ordstyrer
valg av sekretær
godkjenning av frammøtte medlemmer

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsberetninger
Revidert regnskap
Behandling av innkomne forslag
Kontingentfastsettelse
Aktivitetsplan
Budsjett
Valg

Alle som møter personlig, og som har betalt kontingent for det året årsmøtet behandler
årsmelding og regnskap for kan stemme.
§ 11. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler
som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er
annonsert i innkallingen
§ 12. Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.
§ 13. Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall.
Lagets arkiv, aktiva og midler tilstås Midtre Gauldal Kommune.
Støren, den 28.januar 2009
For styret i Støren Museum og Historielag
Jon Gunhildsøien
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Årsmelding 2008 fra arbeidsutvalget for Bygdabladet
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. Det er nå bladet blir redigert og får sin 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 den 12.årgangen av Bygdabladet klart.
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 1050
blad.
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).
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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)
2007: 1050 blad (ca 30 blad igjen)
2008: 1050 blad (ca 50 blad igjen)
Vi er nå i startfasen for 2009-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 23.02.09
Hans Erik Gynnild

www.storenhistorielag.org

DIS-ST-GAULDAL - ÅRSRAPPORT 2008
DIS-ST-Gauldal har hatt 6 møter i 2008. Sverre Tangstad, Jan Erik Grytdal og Gerd Stenbro
Loe hadde lederansvar til og med mai. Tangstad og Loe sa fra seg gjenvalg, og da vi tok
sommerferie var det ikke avklart hvem som skulle inn i ledergruppa i tillegg til Grytdal. DISST-Gauldal har en tilknytning til Støren Museum og Historielag som hittil har valgt/utnevnt
medlemmene i ledergruppa. Det ble en treg start på høstens møter og først i november ble ny
leder klar etter at vi hadde møte for å diskutere om det var stor nok interesse til at vi skulle
fortsette å møtes.
Vi har fremdeles møtene på Gauldal videregående skole andre tirsdag i hver måned, kl 1830–
ca kl 2100, innkalling per e-post. Oppmøtet har vært varierende, fra 5/6 til 10/12 på vanlige
medlemsmøter. Vi fortsetter samarbeid med Støren Museum og Historielag når det gjelder
lokaler og datamaskiner.

Temaer 2008 har vært:
Januar:
Finn Guttvik og Idar Kaare Loe:
Overføring av bilder fra digitalkamera og skanner til Bk
Overføring av tekstfiler fra nettet til BK
Nyttige nyheter i Bk
Februar:
Oppfølging/repetisjon og utprøving av stoffet fra januarmøtet
Mars:
Vi arbeidet videre med stoffet fra januarmøtet
April: Åpent møte. Over 40 tilhørere fra hele dalføret møtte opp på Gaula Natursenter
08.04.08 for å høre Eiliv Ranums meget interessante foredrag om Lisbeth Nypan. I
kaffepausen gikk praten lystig mellom kjente og ukjente, - noen fant selvfølgelig ut at de var i
slekt og nedstammet fra sagnomsuste Lisbeth Nypan. Etter pausen fortalte Halvor Aune kort
om skuespillet som hans far, Hermann Aune, skrev om Lisbeth Nypan. Det ble skrevet i 1961
og oppført i forbindelse med ski-NM på Leinstrand dette året. Senere er det oppført fire/fem
ganger.
Mai:
Vi arbeidet med eget slektsmateriale og BK
November: Den ”gamle” ledergruppa innkalte til møte for å diskutere om lokalgruppa var
”liv laga”. Det ble positivt svar på dette, og det ble bestemt at vi skulle gjøre en henvendelse
til Historielaget om at vi ville ha en avklaring fra deres side. Vi fikk tilbakemelding om at de
fortsatt ville være med, og lederen i laget har også vært tilstede på noen av møtene. Vi har nå
følgende ledergruppe: Frank Gallavara og Jan Erik Grytdal.
Desember:
Arnt Stavne: Skifter og skifteprotokoller.

For DIS-ST-Gauldal
Gerd Stenbro Loe
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Årsmelding fra Vandrekomiteen i Støren Museum og Historielag 2008.
I år startet vi vandringene med en tur gjennom moøya,svartøya over prestteigen
og opp til musset,den 28/5.
Støren Treindustri var første stopp.Noen av deltakerne hadde arbeidet her ,og kunne
gi oss en grei orientering om virksomheten.
Vi fortsatte gjennom industriområdet og opp på idrettsplassen. Flere av vandrerne
hadde vert deltakere i forskjellige idretter opp gjennom tidene ,og fortalte litt om dette.
Turen fortsatte ut av Svartøya og inn på Prestteigen og opp til museet
hvor det ble avsluttet med kaffeservering.
(Deltakere 28 stk).
Onsdag den 25 juni var det klaret for tur i omr. Lappland-Godøien på Rognes.
Her hadde vi avtalt med Sigrun Granøien om å være ansvarlig for gjennomføringen.
51 personer hadde møtt fram,og vi fikk en oversiktelig og grei orientering om området
Lappland og Rognesgårdene av bl.a Gudbrand Rognes m fl.
Været var fint ,slik at kaffepausen ble tatt ute på plenen til Astrid og Per Aunøien.
Etterpå fortsatte vi opp i terrenget,for så omsider å komme ned til Godøia hvor Anders
Refseth orienterte oss om garden og området der oppe.
Deretter gikk turen ned til skolen ,hvor vi hadde parkert bilene,og dermed var turen over.
Etter sommerferien startet vi med en vandring i omr. Ramstad den 13/8.
Vi hadde parkplassen ved Sør-Ramstad som oppmøtested.
Herfra gikk vi litt nordover og opp mot gammelhusa på Sør-Ramstad. Marianne og Birger
var de som orienterte oss om stedet.
Deretter gikk vi østover mot litlvannet og opp mot Tømmeråsløkka,som ligger på østsida
av Tømmeråsen. Her på den fine grasvollen,med utsikt mot litlvannet og Søbergshøgda,
tok vi kaffepausen.
Vi hadde med oss Leif Tømmerås som kjenntmann,han med flere,hadde mange historier
fra forholdene i tidligere tider her oppe.
Etter kaffepausen forsatte turen ned mot Tømmeråsgardene,herfra var det da kort vei
ned til bilene.
41 personer deltok.
Årets siste «vandring»foregikk som en guidet busstur i Endalen i Budalen.
Bussen gikk om Kjelden,hvor vi møtte Per Bjarne Bonesvoll som var guiden vår.
Per Bjarne fortalte oss om plassene og områdene etter hvert som vi kjørte innover
Budalen. Vi endte til slutt på setra til Steinar Bones,her hadde Rognes Songlag
ordnet til med seterkost m m.Dette var både kjærkommet og godt.
Etter et godt måltid her gikk turen tilbake igjen,men no kjørte vi om Buseth-grenda og
ned til Kotsøi og Kjelden hvor vi takket Per Bjarne for en opplevelsesri
og fin tur.
Her var det 31 personer med.
For vandringskomiteen, Eivind Vik
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Arbeidet med Ivar Røskafts bok ”Minner fra et liv”
Høsten 2006 fikk jeg en forespørsel fra Ivar Røskaft om Støren museum og historielag kunne
hjelpe ham med å gi ut ei bok med egenproduserte tekster. Vi har gjennom flere år hatt gleden
av å samarbeide tett med Ivar i mange sammenhenger i historielaget. Spesielt har hans bidrag
til arbeidet med Bygdabladet gjort oss kjent med Ivars store interesse for skriving. Da ideen
om ei bok ble lansert fra hans side, var det enkelt for historielaget å si ja og gi vår støtte til
dette prosjektet. Å få samlet Ivars allerede utgitte tekster og det upubliserte materialet, som
Ivar hadde lagt i skrivebordsskuffa si, ble svært viktig.
Vinteren og våren 2007 snakket vi ofte sammen i telefonen, og vi møttes flere ganger på
Grindahaugen, der temaet var bokplanene. ”Bokkomiteen” ble våren 2007 utvidet med Tore
Wolden, som skulle ta seg av illustrasjons- og redigeringsarbeidet. Avtale med Grytting
Trykkeri ble gjort, og alt så ut til å gå sin gode gang. Ivar var glad for at bokprosjektet kunne
bli realisert. Midt oppe i arbeidet dør Ivar svært uventet 23. juni i 2007. Heldigvis var planene
kommet langt. Vi visste at Ivar hadde fått muligheten til å prege utforminga av boka og gi
uttrykk for sine meninger om hvordan den skulle bli. Derfor var vi fast bestemt på å
gjennomføre vårt oppdrag. Tore sluttførte illustrasjons- og redigeringsarbeidet. I november
var boka klar for trykking – i et opplag på 800 eksemplarer.
Boka er todelt. Første del er lokalhistorisk og gir glimt fra Ivars barneår i Støren sentrum i
1930-åra – en viktig epoke i Størens utvikling rundt jernbanen og stasjonsbyen. Bokas andre
del forteller småmuntre historier og anekdoter fra Ivars virke som lærer og rektor.
”Minner fra et liv” er den første boka som Støren museum og historielag gir ut. At det skulle
bli ei bok skrevet av Ivar Røskaft er vi svært glade for og stolte av. Her har han skrevet og
samlet tekster som er et viktig bidrag til Størens nyere historie.
Salget av boka startet først i desember, og vi har pr. i dag solgt ca 200 bøker. Kanskje litt
under det vi hadde forventet. Organiseringa av salgsapparatet var ikke det beste og vi drev i
liten grad markedsføring av boka. Når det er sagt, er det liten grunn til bekymring, for dette er
en type litteratur som er salgbar også i år og i flere år framover.
Arbeidet med dette prosjektet har vært svært interessant og lærerikt – og som absolutt ga
mersmak. Særlig når en samarbeider med en dyktig redigerer og illustratør som Tore Wolden.
STOR TAKK til han!
Dette er en type bokproduksjon som passer godt inn i det arbeidet et historielag kan drive
med. Samtidig er det viktig å tenke over hva slags skrifter et historielag skal satse på. Dette er
ei problemstilling som vi må drøfte og ta stilling til, og selvsagt finnes det ikke noe fasitsvar.
Ressursene til laget, både når det gjelder økonomi og mannskap, vil spille en viktig rolle. Det
må være realisme i prosjektet, slik at vi ikke tar oss vatn over hodet og får problemer med å
komme i mål. Viktigste forutsetning for et godt resultat er grundig planlegging og skikkelig
organisering av arbeidet. Slik sett har dette prosjektet vært en viktig læringsprosess, som vil
komme til nytte neste gang historielaget skal gå i gang med en ny bokutgivelse.

Støren 23.02.09
Hans Erik Gynnild
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