INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING
ÅRSMELDING 2019. DOKUMENTHEFTE TIL UTSENDING FOR MEDLEMMER

Johan Helberg, Styreleder
Jorunn Sterten Melhuus

Anni Bjerkhagen

Anders Bjørlykke

Jon Nordsteien

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I henhold til avdelingens vedtekter kalles det herved inn til ordinært årsmøte i Fortidsminneforeningen,
Den trønderske avdeling, org. nr. 971375981.
Møtet blir holdt på Dampskipsbrygga i Levanger sentrum lørdag 28. mars 2020 kl 1200

Før møtet blir det byvandring i Levanger. Etter årsmøtesakene blir det seminar for delegatene til lokallagene,
med foredrag av kommunikasjonsansvarlig i Fortidsminneforeningen sentralt, Trond Rødsmoen: «Hvordan
får oppmerksomhet rundt en vernesak?» med påfølgende diskusjon. Styret har også noen
orienteringssaker.

SAKER TIL BEHANDLING:
Sak 1. Valg av ordfører, referent og to medlemmer som skal underskrive referatet.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak.3. Årsmelding, med styrets årsberetning (vedlagt)
Sak 4. Regnskap 2019 og revisorberetning (ettersendes)
Sak 5. Budsjett for 2020 (ettersendes)
Sak 6. Vedtektsendringer. Forslag fra styret i DTA (vedlagt)
Sak 7. Virksomhetsplan for 2020 (vedlagt)
Sak 8. Innkomne saker.
Sak 9. Valg (legges frem på møtet)
Valg av leder (1 år)
Valg av to styremedlemmer (2 år)
Valg av ett styremedlem (1 år)
Valg av to (vara)representanter til styret (1 år)
Valg av to revisorer (1år)
Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år)
Valg av fem representanter til Fortidsminneforeningens representantskap
Valg av fem vararepresentanter til Fortidsminneforeningens representantskap

Styret ber om at forslag som ønskes behandlet oversendes snarest og innen. 14.3.20 til: e-post:
dentronderske@fortidsminneforeningen.no.
Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling, Kongens gate 7, 7013 Trondheim.

Johan S. Helberg (sign.)
Leder

Merethe Skjelfjord Kristiansen (sign.)
Daglig leder
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SAK 3. ÅRSMELDING 2019
ÅRSMØTE 2019
Tid:
lørdag 30. mars kl 10.30
Sted: Berg Prestegård, Trondheim
Deltagere: : 23 medlemmer, hvorav
Delegater med stemmerett: Trondheim: Svein Rasmussen,
Line R. Wikan, Samuel Feragen, Jon Arild Johansen, Rebekka
Stangnes, Pål Sandvik, Orkdal og omegn: Johannes Lipphardt,
Frosta: Jens E. Hagerup, Inderøy: Ingen (meldt avbud),
Steinvikholms venner: Asbjørn Saksvik, Karl Morten Steinvik,
Sparbyggja: Kolbein Dahle, Robert Øfsti, Sør- Innherred: Bjørn
Sakshaug, Sveinung Havik, Namdalen: ingen, Leksvik: ingen,
Den gamle bergstad: ingen

Program etter årsmøtet
Etter møtet ble det avholdt et seminar for delegatene, hvor
organisasjonen og samarbeid ble diskutert. Seminaret ble avsluttet med et foredrag av Kristine Kaasa Moe
om hvordan redde et kulturminne (foto). Det er styrets intensjon å benytte årsmøtene til DTA som en samling
for lokallag, som en sosial arena, til kompetanseheving og til diskusjon omkring vårt arbeide.
Styrets sammensetning før årsmøtet 2019
Leder:
Johan S. Helberg
Styremedlemmer: Anders Bjørlykke, Jon Nordsteien, Anni Bjerkhagen, Jorun Sterten Melhus
Varamedlemmer: Aud Lyngstad og Steinar Halvorsen
Styret sammensetning etter årsmøtet 2019
Leder:
Johan S. Helberg
Styremedlemmer: Anders Bjørlykke, Jon Nordsteien,
Anni Bjerkhagen, Jorun Sterten Melhus,
Varamedlemmer: Aud Lyngstad og Robert Øfsti
Det nye styret konstituerte seg 12. juni 2019. Anders Bjørlykke ble valgt til nestleder.
Revisorer
Ingunn Øren Kvande og Monika Anett Rusten (1 år)
Valgkomité
Jonny Kregnes ble valgt til nytt medlem til valgkomiteen (3 år). Komitéen består forøvrig av Kolbein Dahle
(2 år), Ola Svein Stugu (1 år, leder 2019).
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Den trønderske avdeling har hatt et aktivt år, som ble avsluttet med
foredrag og bisp i Hornemansgården. Her en førnøyd hovedstyreleder,
Margrethe C. Stang, og bispansvarlig Anders Bjørlykke

STYRETS ÅRSBERETNING
Antall styremøter i løpet av arbeidsåret:
Det er i 2019 avholdt 8 styremøter.

Styrets årsberetning 2019
Fortidminneforeningen var i 2019 175 år. De forskjellige
markeringer og arrangementer i jubileumsåret la beslag
på den største del av styrets oppmerksomhet og
arbeidskapasitet og dermed også på daglig leders
arbeid. Styret finner å kunne tillate seg å være godt
fornøyd med hvordan Den trønderske gjennomførte
jubileumsåret,
og
har
merket
seg
at
Hovedadministrasjonen har gitt klart uttrykk for det
samme.
Styret har engasjert seg i noen vernesaker hvor
lokallagene har ønsket samarbeid. Spesielt har styreleder arbeidet en god del med vernesaken Saxenborg
gård, i samarbeid med både Trondheim lokallag og eksterne kulturvernere.
Fokuset på jubileumsmarkeringen har gitt liten kapasitet til de to langsiktige hovedsakene Servicebygg på
Steinvikholmen og arbeidsdeling med lokallagene. Som ledd i utvikling av forholdet mellom fylkesavdelinger
og lokallag, ba styreleder sammen med styrelederene i Oslo og Akershus avdeling og Hordaland avdeling,
Hovedstyret nedsette et utvalg for å se nærmere på arbeidsdelingen mellom fylkeslag og lokallag. Utvalget
vil levere sin rapport på representantskapsmøtet 2020.

Representasjon
REPRESENTANTSKAPSMØTET
Avholdt hvor: Hamar 24.-26.mai.
Delegater, 5: Johan Helberg, Jorun Sterten Melhus, Bjørn Sakshaug, Anni Bjerkhagen, Anders Bjørlykke
Antall fullmakter: 0
Observatører, 2: Merethe Skjelfjord Kristiansen, Mathilde Østgård Sjåvik
LEDER- OG STABSMØTET
Avholdt i Rådhusgata 7, Oslo. Forfatterforeningens lokaler, 7.-9. november
Deltakere fra avdelingen: Johan S. Helberg (8.-9.11) og Merethe Skj. Kristiansen (7.11)
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STIFTELSER, UTVALG OG FELLESINITIATIVER SOM AVDELINGEN ER REPRESENTERT I ER
FØLGENDE:
•
•

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, ved Johan S. Helberg (vara Ylva Cecilie Vestrheim)
Arbeidsgruppa for etablering av stiftelsen Bryggene i Trondheim, ved Johan S. Helberg

Utvalg i avdelingen
SMEDSTUAUTVALGET
Leder: Svein Rasmussen
Utvalget har egen blogg, og Facebookside.
Ansvaret for Smedstua gartneri ligger hos Trondheim lokallag,
som også har overtatt oppgavene som Prosjektgruppa for
Smedstua hadde, men det økonomiske ansvaret ligger hos
DTA. I 2019 har huset blitt brukt som base for
parsellhageaktiviteten, i tillegg til lokale for arrangementer.
Svein Rasmussen har vært koordinator for drift og bruk av
bygningen på vegne av styret i lokallaget.
Restaureringen av gartneribygningen er så godt som fullført. 2.
juni ble det holdt dugnad på Smedstua der noe av det som
gjensto av malearbeid utvendig ble unnagjort. Et stillas var leid
for å komme til øverst på vindskien på sørfasaden, og denne ble
malt i hele fasadens lengde. I tillegg ble portene ut på
sørfasaden malt med jernvitrol. Det var godt oppmøte på
dugnaden med personer fra lokallaget, DTA, studentutvalget,
parsellhageprosjektet, i tillegg til noen eksterne som hadde lyst
til å bidra.

STUDENTUTVALGET
Utvalget har en aktiv facebookprofil og instagram-konto,
@fortidsstudenten.
Leder
Henrik Nielsen Solberg
Medlemmer Tor-Einar Siebke, Karen Elkjær, Martin Fuglaas,
Gunhild S. Borøchstein, Johanne Torheim, Pernille Helena
Glesaaen, Amanda Roland, Christina Edelsteen, Maria H.
Kingman, Henrik Nielsen, Ida Helene Skorge, Martin Myhr
Studentutvalget har som vanlig hatt et aktivt og variert år. Den
nå godt etablerte Antikvarpilsen er blitt en fin arena for studenter
og interesserte i kulturminnevern å treffes og knytte kontakter i
godt lag, og er et månedlig arrangement i regi av utvalget.
SU stiller velvillig opp på ulike arrangement og dugnader i regi
Det vokser og gror i parsellhagen på av DTA og Trondheim lokallag, og har også selv hatt ulike
Smedstua. De har også en egen arrangement for studenter og andre.
Instagramkonto som er verd å følge.
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I mars deltok de på NASK (Norsk Arkeologisk Student Konferanse) med foredrag om foreningen og spesielt
studentutvalgets aktivitet i Trondheim og med generell tilstedeværelse og synlighet igjennom hele helgen. I
april var de på studietur til foreningens eiendom i Fjaler, Lillingstonheimen, hvor de også deltok på kurs i
vindusrestaurering. To ettermiddager i mai gikk de runder på Møllenberg med utdeling av brannhefter og
info om brannsikkerhet i tette trehusmiljø. Været var fint, stemningen var god og folk var stort sett fornøyd
med å få besøk og litt info om brannsikkerhet, studentene benyttet også muligheten til å reklamere litt for
foreningen i jubileumsåret.
I forbindelse med Fadderuka arrangerte utvalget Viktoriansk fest på Smedstua i august, og i anledning
allehelgensaften arrangerte de i Trondheims skumleste byrom en skummel byvandring på Kalvskinnet, Ila
og Sanden. Turen var tross litt dårlig vær svert vellykket med svært godt oppmøte og ble avsluttet med
antikvarpils på Kieglekroa.

Studentene
har hatt
et aktivt og
variert år!
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ARRANGEMENTSUTVALGET,
Leder
Medlemmer

Anders Bjørlykke
Daglig leder DTA

DTA har i 2019 hatt et svært aktivt arrangementsår. I forbindelse med jubileumsfeiringen har vi hatt
arrangementer på flere av våre eiendommer. Vi har forsøkt å få til nyskapende og inkluderende
arrangement, og har i løpet av året samarbeidet godt med både lokallag og andre i å utvikle og gjennomføre
disse. Til sammen har vi hatt over 3000 besøkende på våre arrangement i 2019!

Oversikt over arrangement 2019

SAMARBEIDSPARTNER

NÅR

HVA

HVOR

29.jan

Hva skal skje med kirkene? Debattmøte. Innleder Margrethe C. Stang

Lademoen bydelshus

20.feb

Arkeologi og bydannelse på Nidarneset Årsmøte med foredrag av Axel Christophersen

Suhmhuset

Trondheim lokallag (TL)

21.feb

Antikvarpils og faglig diskusjon

Den gode nabo

Studentutvalget

28.feb

Å reparere fasader i mur, tegl og puss

Øysteinsalen

Byantikvaren

23.mar

Antikvarpils og faglig diskusjon

Den gode nabo

Studentutvalget

23.apr

Allsang for Grensen. Med påfølgende antikvarpils

Grensen

Trondheim lokallag

20.-23.6

Varige vinduer. Kurs og foredrag om istandsetting av vinduer

Rønningen gård

Trondheim eiendom

25.-27.6

Martnan i Trondheim. Stand med barne og håndverksaktiviteter

Midtbyen

Trondheim lokallag

07.jul

Steinvikholmsommer - Historie og arkeologi

Steinvikholm slott

Steinvikholms venner

21.jul

Steinvikholmsommer - Håndverksdag

Steinvikholm slott

Steinvikholms venner

30.jun

Historisk piknik

Hornemansgården

Trondhjems historiske forenin

28.7-3.8

Byvandringer under Olavsfestdagene

Midtbyen

Olavsfest

04.aug

Steinvikholmsommer - Ridderdag

Steinvikholm slott

Steinvikholms venner

08.aug

Ny musikk fra klosterruinene - urpremiere

Munkeby klosterruiner

09.aug

Ny musikk fra klosterruinene

Hustad kirke

10.aug

Klosterdag, med konserten Ny musikk fra klosterruinene

Reinskloster

Inderøy lokallag
Rissa Bygdemuseum og
Reins kloster as

17.aug

Mitt verdifulle nabolag: Smedstua gartneri

Smedstua gartneri

Trondheim lokallag

18.aug

Steinvikholmsommer - Sirkus og lek

Steinvikholm slott

Steinvikholms venner

31.aug

Møllenbergdagen

Thornæsparken

Trondheim lokallag

31.aug

Steinvikholmsommer - Natt på slottet

Steinvikholm slott

Steinvikholms venner

07.sep

Ny musikk fra klosterruinene

Tautra klosterruiner

Frosta Fortidsminnelag

13.sep

Bygningsvernnatt

Hornemansgården

TL, SU

26.sep

Antikvarpils og faglig diskusjon

Kieglekroa

Studentutvalget

27.-29.9

Sakshaug gamle kirke 835 år - taoverdag, vandring, seminar, konserter, gudstjeneste

Sakshaug gamle kirke, Inderøya

Inderøy lokallag

12.okt

Lystgårdssafari med Trond Eide

Trondheim

Trondheim lokallag

30.okt

Trondheims skumleste byrom

Trondheim sentrum

Studentutvalget

21.nov

Antikvarpils og faglig diskusjon

Den gode nabo

Studentutvalget

26.nov

Julemøte: Kunst og fyll til folket, ved Morten Spjøtvold

Hornemansgården

Trondheim lokallag
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Gjennom musikken til Maren Selvaag har vi
blitt bedre kjent med våre klosterruiner og
foreningens historie.

NY MUSIKK FRA KLOSTERRUINENE
I forbindelse med foreningens jubileumsfeiring inviterte Den trønderske avdeling jazzkomponist- og pianist
Maren M. Selvaag til gjesteopphold og konserter i våre klosterruiner. Målet var å legge bort den tradisjonelle
omvisningen og formidle historien til foreningen og våre eiendommer på en ny og annerledes måte.
Vi fikk støtte til konsertene fra fylkeskommunen, foreningens jubileumsmidler, Arild og Emilie Backes fond,
samt Frosta Kraftlag, og til gjesteopphold fra Kulturrådet som fremhevet prosjektet som et «best case» av
søknadene som kom inn. Dette førte til at Selvaag kunne skrive et bestillingsverk til oss. Det ble holdt fire
konserter, med urpremiere i Munkeby klosterruiner torsdag 8. august
Selvaag er en svært god formidler, og mellom låtene fortalte hun om sin inspirasjon og opplevelser som
førte til at hun skrev akkurat disse notene ned på papiret. Konsertene og samarbeidet med Selvaag har
vist oss at vi kan formidle vår historie på mange måter, og slik nå ut til nye grupper. Selvaag er en dyktig
formidler, som både med ord og musikk gir oss sin tolkning av vår felles kulturarv. Musikken og
arrangementene har fått svært gode tilbakemeldinger, og enkelte var så begeistret at de kom til flere av
konsertene.
Den tverrkulturelle tilnærmingen til formidlingen av våre eiendommer er noe vi vil ta med oss videre.
Samtidig gav dette prosjektet oss muligheten til å bli bedre kjent med de ulike aktørene som driver
virksomhet i tilknytning til våre eiendommer, det har gitt foreningen en større tilhørighet til stedet og bygda
hvor eiendommene er. Det er sannsynlig at vi også senere vil invitere kunstnere til gjesteopphold i våre
eiendommer, for på denne måten å formidle og tolke historien gjennom ulike kunstneriske uttrykk.
I slutten av november slapp Selvaag platen «Bare være». Musikken er den hun skrev til vårt jubileum og
sammen med platen ligger en bok med tekst og bilder fra prosjektet. Slik lever prosjektet videre og historien
til vår gamle forening og våre verdifulle eiendommer når ut til nye og spennende steder og målgrupper.
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Jubileumsåret
2019 har bydd
på mange gode
opplevelser!
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Om daglig drift av avdelingen
ANSATTE
Antall faste ansatte: 1, Stillingsprosent daglig leder: 40%
Deltidsengasjement: 1, 60% i 4 mnd
Timeansatte: 3
Daglig leder i DTA er Merethe Skjelfjord Kristiansen. Arbeidsmiljøet ansees som godt, og det er ikke
iverksatt tiltak på dette området i 2018. Det har ikke vært arbeidsulykker. Daglig leder var sykemeldt i 50%
deler av perioden januar-april.
Avdelingens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Avdelingen har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Retningslinjer er innarbeidet slik at forskjellsbehandling
grunnet kjønn ikke forekommer.
Også i 2019 har en eiendomsforvalter (50%) vært knyttet til avdelingen, finansiert gjennom
museumssatsningen til hovedforeningen. Merethe Skjelfjord Kristiansen har innehatt denne stillingen i
2019. I samarbeid med hovedforeningen ble Mathilde Østgård Sjåvik ansatt som medarbeider i 60% i
perioden 20. mai- 30. september. Østgård Sjåvik har hatt ansvaret for DKS på Steinvikholm,
Steinvikholmsommer og har bistått daglig leder med andre oppgaver i forbindelse med
jubileumsarrangementene. Også Vilde Værness, Sigrid Solheim og Anne Marit Slette har hatt ansettelse i
DTA i 2019, med timeengasjement i forbindelse med formidling på Steinvikholm.
KONTAKTINFO
Adresse:
Telefonnummer:
E-postadresse:
Nettside-adresse:
Organisasjonsnr.:
Kontonummer:

Kongens gate 7, 7013 Trondheim
959 35 568 (daglig leder)
dentronderske@fortidsminneforeningen.no
http://www.fortidsminneforeningen.no/dta/
971 357 981
Eiendom: 4212.05.27368, Drift: 4212 05 27341

MEDLEMSTALL
Korrekt medlemstall for 2018 og 2019 har vært vanskelig å hente ut pga overgangen til nytt medlemssystem
og at digital utsending av giro har ført til mange ubetalte medlemskap.
31.12.19:
717 (824 inkl. ubetalte)
31.12.18:
701 ( 761 inkl. ubetalte)
31.12.17:
725 (DTA 571 mdl. og NT 154)
REGNSKAP OG ØKONOMI
Revisorer:
Ingunn Øren Kvande og Monika Anett Rusten
Regnskapsbyrå: Randi’s Regnskap (Randi Storsve Kulseth ENK)
Se forøvrig Sak 4. Regnskap for hele regnskapet til DTA.

9

Økonomiske bidrag fra kommuner, fylket, antikvarisk myndighet, fond
eller stiftelser
DRIFT
Trøndelag fylkeskommune

70.000,-

KURS OG ARRANGEMENT
Trondheim kommune
Studieforbundet kultur og tradisjon
Trøndelag fylkeskommune

20.000,1.372,5.000,-

NY MUSIKK FRA KLOSTERRUINENE
Trøndelag fylkeskommune
25.000,Norsk kulturråd
101.200,Arild og Emilie Backes fond
60.000,Frosta Vassverk
15.000,TILSKUDD FRA HOVEDFORENINGEN
Museumsmidler
188.000,Jubileumsmidler
96.000,DIGITALE TAUTRA*
Norsk kulturråd
Nordenfjeldske bankkredittstiftelse
* Overføres 2020

100.000,75.000,-

Styret vil takke alle bidragsytere for velvillig støtte!

Sammen med Trondheim eiendom arrangerte vi
våren 2019 to kurs i vindusrestaurering på Rønningen
gård. Her demonstrerer kursleder Jarle Nord hvordan
man bruker en kittlampe.
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Natt på slottet var en nyvinning i formidlingen av Steinvikholm slott
i 2019. Her fra omtale i Trønderavisa etter arrangementet.

Eiendomsforvaltning
RUINPROGRAMMET
Ruinkonserveringen ved de fire ruinene har gått som planlagt i 2019. Midler er gitt fra Riksantikvaren og
arbeidet utføres av Bakken & Magnussen AS. Daglig leder i DTA har vært engasjert som prosjektleder.
STEINVIKHOLM SLOTT
Eiendomsansvarlig: Karl Morten Steinvik. Deler av driften er satt bort til Steinvikholms venner
Steinvikholms Venner (SV) arbeider aktivt og i nært samarbeid med Den trønderske avdeling for å bevare
Steinvikholm slottsruiner som et kulturminne, og er opptatt av å legge forholdene til rette for besøkende. SV
organiserer omvisertjenesten med kioskdrift og parkering. I perioden I. juli- 15.august har det vært ansatt
guide, som også drifter kiosk og parkering. Åpningstid er mellom 1100 og 1700.

Kongen gate 7, N- 7013 TRONDHEIM - Tlf: + 47 959 35 568 (daglig leder) - E-post: dentronderske@fortidsminneforeningen.no
Org.nr: 971375981- Kontonr: 4212.05.27341(drift)/4212.05.368(eiendom)
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Kvislabakken skole
var en av flere i
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som

uteksaminert

ble
som

riddere

av

Steinvikholm
gjennom

DKS

2019.

Besøkende til ruinen henvender seg i billettluken for å få omvisning. Holmen er et populært utfluktsmål og
har i løpet av året rundt 10.000,- besøkende, men få betaler inngang til anlegget.
Det er holdt dugnader der bru er satt opp og tatt ned. Kratt og annen vegetasjon er fjernet i og utenfor
ruinen. Gjennom hele sesongen er områdene klippet og ryddet. Prøveordning med lyssetting av tårn/murer
er videreført også i år.
Det ble avholdt gudstjeneste på Steinvikholm i pinsen, en konsert med Skatval hornmusikk i august og
som tidligere år hadde St. Olavsløpet veksling på Steinvikholm. Flere skoleklasser og andre grupper har
fått omvisning i anlegget, og det har vært noe utleie av tårnene.
I mai og juni hadde vi Ridderskole på Steinvikholm for alle 7. klassinger i Stjørdal kommune. Dette som et
tilbud i Den kulturelle skolesekken (DKS). 350 fornøyde elever fikk oppleve Steinvikholmen disse dagene.
Også i 2019 satset vi med et utvidet museumstilbudet på holmen med fire aktivitetsdager og med
nyskapingen Natt på slottet som avslutning. Dette var mulig gjennom museumsmidler fra hovedforeningen,
samt at vi ansatte en person som kunne ta hovedansvaret for gjennomføringen. De fire aktivitetsdagene
hadde ulikt tema: arkeologi og historie, håndverk, ridderdag, samt lek og sirkus. Dagene ble gjennomført i
samarbeid med frivillige fra Steinvikholms venner og Den trønderske avdeling. Tilbudet er populært og vi
anser det som viktig å opprettholde aktivitetsdager på Steinvikholm og fortsette den gode formidlingen, men
inntil bedre fasiliteter er på plass på holmen med lagerrom, strøm og vann, vil vi ikke øke satsningen. Til det
er driften for tungvint. Rundt 450 personer deltok på ulike aktiviteter disse dagene.
Natt på slottet var en helt ny opplevelse for både arrangører og deltagere. I ly av mørket fikk de besøkende
oppleve flammedans, levende musikk, vandreteater, lysinstallasjoner og mye annet.
Arbeidet med et servicebygg på holmen har gått videre, men har pga et aktivt jubileumsår ikke hatt
førsteprioritet.
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TAUTRA KLOSTERRUIN
Eiendomsansvarlig: Ingunn Øren Kvande.
Driften av eiendommen er satt bort til Frosta Fortidsminnelag.
Restaureringen av ruinen på Tautra har vært svært krevende i 2019. I august ble det oppdaget at stein
hadde løsnet og falt ut fra vestveggens utside. Sikringstiltak ble umiddelbart iverksatt. All løs stein er nå
fjernet, men da vi ikke sikkert kan si noe om tilstanden til murverket vil ikke ruinen bli leid ut i 2020. Arbeidet
på nordveggen har forløpt som ventet og uten problemer. Hendelsen på Tautra ble en påminner om hvor
viktig arbeid vi i Fortidsminneforeningen gjør.
Det har vært en vielse, en gudstjeneste og en dugnad på Tautra i 2019. Dugnaden er et samarbeid med
Frosta historielag og Frosta bygdemuseum og samlet i år syv arbeidere. Anslag besøkende på grunnlag av
besøk på Klostergården og omvisninger i regi av Frosta turistinformasjon, er ca 50.000 årlig
7. september var det grand finale for prosjektet Ny musikk fra klosterruinene med konsert med Maren
Selvaag sammen med harpist Julie Rokseth. Konserten på Tautra var tenkt avhold på kveldstid og skulle
avsluttes med et nyskapende lysshow i ruinen. På grunn av den utraste muren ble konserten av
sikkerhetsmessige årsaker flyttet til dagtid og ut på gressletten like utenfor ruinen. Godt over 100 personer
fikk en magisk konsert i både strålende sol og lett regn denne dagen.
.

Til tross for omfattende
restaureringsarbeid og
inngjerding av ruinen ble
konserten på Tautra en
fantastisk opplevelse for
de
litt
over
100
besøkende.
Av sikkerhetshensyn ble
flyttet
til
konserten
gressletten i forkant av
ruinen, hvor de gamle
klosterbygningene
en
gang lå.
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Urpremieren på bestillingsverket Bare være ble en vakker og intim opplevelse
da himmelens sluser åpnet seg over den gamle klosterruinen på Munkeby.

MUNKEBY KLOSTERRUIN
Eiendomsansvarlig: Harald Granaune
Restaureringen av murverket har forløpt uten
problemer, og ventes ferdigstilt våren 2020. Årets
arbeid omfatter den høye delen av vestveggen i
skipet og den lave delen av sørveggen i skipet1. I
tillegg ble toppdekket av torv og bentonitt fjernet
fra den sørøstre delen av sørveggen i skipet og
søndre korsarm, da dette samlet for mye fukt.
Det har vært stor aktivitet i 2019-sesongen. Det
kommer turgåere hit hver eneste dag. Mange
besøker ruinen og skriver seg inn i gjesteboka,
med ulike hilsninger. 21. oktober skrev Runar
Hole: «Artige og spesielle ruiner!». I alt har det
kommet 1587 navnetrekk i boka – besøkstallet er
veldig mye høyere og ligger trolig på rundt 3000.
Det er mange utlendinger på besøk, flest tyskere
og østerrikere som overnatter i bobiler.
Pilegrimsleden og de som går den blir flere og
tydeligere for hvert år. Mange kommer langvegs fra og da helst Sverige.
Klosterdugnaden gikk av stabelen 15.mai. I alt 21 personer kom og hjalp til så området så fint ut før
sommeren kom for alvor. Levanger kommune slår graset, sørger for at søpla blir henta og doen blir tømt.
Samarbeidet med kommunen går bra.
Flere arrangementer har funnet sted: Årets konfirmanter var her 30.april/1.mai, nest års kull 29.august. 100årsjubileum for Frikirka i Munkeby, - Den Katolske menigheten på Levanger og Okkenhaug menighet. Alle
hadde gudstjeneste her. Dessuten har flere grupper holdt en spontan andakt her i løpet av sommeren, og
de fleste var heldige med været.
Et klart høydepunkt for formidlingen av klosterruinene på Munkeby var urpremieren på verket «Bare være»
i prosjektet Ny musikk fra klosterruinene 8. august. Rundt 70 personer fikk med seg konserten, som ble
avsluttet i øs pøsende regnvær, uten at publikum forlot konserten!
REINS KLOSTER
Eiendomsansvarlig: Øystein Ekroll.
I 2019 har Bakken og Magnussen utbedret spranget/hyllen på innsiden av vestveggen. Området blir utsatt
for mange smelte- og fryseprosesser igjennom året og var noe oppsprukket. Nytt toppdekke er nå murt og
spekket med KC 50:50 for å kunne motstå påkjenningene toppdekket blir utsatt for.
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I samarbeid med Rein Kloster AS og Rissa bygdemuseum arrangerte DTA 10. august en mini-klosterdag
på Reinskloster. Bygdamuseet solgte kaffe og vafler og Hans Henrik Horneman hadde isutsalg. Barna fikk
prøve seg på steinhuggerverkstedet og male skjold på Heraldisk verksted. De fikk også lære litt om
klosterets historie gjennom en rebusløype. I Borgstua holdt arkeolog Kjersti Kristoffersen foredrag om
steinhuggermerker, før dagen ble avsluttet med konsert av Maren M. Selvaag. Rundt 120 personer var
innom Reins kloster denne dagen.
LOGTUN KIRKE
Eiendomsansvarlig: Lars Eiliv Flægstad
Driften av eiendommen er satt bort til Frosta Fortidsminnelag.
Ny brosjyre om kirken ble ført i pennen av Ingunn Øren Kvande og trykt opp før årets sesong.
Orgelet ble i 2019 permanent reparert etter en gnagerskade. Dette ble en kostbar sak da orgelet måtte
demonteres og få ny belg. For å sikre seg bedre mot nye angrep er det inngått avtale med et
skadedyrbekjempelses firma.
Vedlikeholdsbehovet for kirka er kartlagt og informert videre om. Det har resultert i en bevilgning fra
Riksantikvaren som er overført til 2020. Kledningen i mønet på vestveggen, maling av våpenhus og flikking
av vinduer på sør sida er prioritert. Et brudd ved slusa til brannhydranten ved kirka gjorde at vann ble synlig
på nordsida av planken. Riksantikvaren godkjente plan for reparasjon og betalte kostnadene med litt dugnad
i tillegg.
Det har vært mye aktivitet i kirken i 2019, med 7 vigsler og 1 dåp. Frostatingprosjektet sin aktivitet og
sommerkonserter i kirka er fine og lokallaget har også hatt flere arrangement i jubileumsåret.
Tilsynsfører Lars Eilif Flægstad sørger for åpen kirke under sommersesongen, at den er klar til kirkelige
handlinger, løvraking om høsten og oppvarming vinterstid mm. Laget har en aktiv Facebookside.

Logtun kirke brukes aktivt av folk i bygda, og er populær til vielser og andre
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merkedager. Her fra Luciafeiring i desember.

KIRKENE PÅ INDERØYA
Inderøy lokallag drifter foreningens to middelalderkirker på Inderøya. Det er lagt ned en betydelig
dugnadsinnsats i drift og vedlikehold av kirkene også i 2019. I månedene juni – august ble det holdt åpen
kirke på søndager fra kl. 13.00-16.00 med lokale verter til stede. I skoleferien ble det i Sakshaug holdt åpent
onsdager, torsdager og fredager 11.00 – 14.00 med unge verter.
Hustad kirke
Eiendomsansvarlig: Sissel Norum
Engel prekestol ferdig restaurert (NIKU). Det er arbeidet med planer om etablering av do Arbeidet med
brannslukkeanlegg, planlegging og finansiering er ført videre i samarbeid med hovedforeningen.
Sakshaug gamle kirke
Eiendomsansvarlig: Sissel Norum
Uteområdet ved inngang mot vest ble ferdigstilt i 2019, med ny trapp fra parkering, planering, tilsåing og
informasjonsskilt. Vindskier er tjære-behandlet og undertak sakristi beiset. Inne ble altertavlen ferdig
restaurert og nye benkeputer innkjøpt. Gammel kirkedør fra Sakshaug som var oppbevart på museet er
flyttet tilbake og plassert i kirka. Ny mobil utstilling inne i sakristiet.
Sakshaug gamle kirke 835 år – 27.-29. september 2019
I flere år har en ivrig jubileumskomité ledet av Aud Holmern jobbet for å feire Sakshaug gamle kirke, og de
lyktes godt med å lage et ambisiøst program for feiringen som over tre hele dager involverte barn og unge,
fagfolk, frivillige, næringsliv og menighet. Både lokalbefolkning og tilreisende fikk oppleve en jubilant som
bød på seg selv i mange ulike former, med musikk, dans, foredrag, vandringer, mat og kirkeliv. Jubileet
lyktes slik godt med sin målsetning om å øke bevisstheten omkring gammelkirkas betydning og rolle i bygda
og Trøndelag.
Feiringen startet fredag med barnas #kirketaoverdag. Alle elever ved AKSET kultur - og skolesamfunn på
Inderøy feiret middelalderkirka i bygda si denne dagen, rundt 800 elever med lærere deltok. Dagen ble fylt
med konserter inne i kirken, middelalderens rytmer og dans på kirkebakken, formidling av historien om
kirka i bygda, vandring med tablåer langs de gamle kirkestiene og utstilling ved kirka og på skolen der
elever hadde latt seg inspirere av kirkens arkitektur og detaljer. Alt dette formet av elevene selv gjennom
aktiv deltagelse og medvirkning. Dette er den største taoverdagen som er gjennomført i Norge, og gav
mersmak både lokalt og som inspirasjon til andre.
Jubileumsfeiringen bød ellers på to konserter, vandring til
steinbrudd, en samling for næringslivet med NHO-president
Ola Erik Almlid, som også åpnet et svært interessant
fagseminar lørdag. På seminaret kom det fram ny kunnskap
om kirka, slik at det er berettiget å stille spørsmål om
hvorvidt vi snart kan feire 900 år! Søndag var kirkens dag,
der bygda sammen med biskop Herborg Finnset feiret kirken
som et gudshus og la ned en «relikvie» i form av St. Peters
nøkkel i relikviegjemmet i alteret. Dette var en stor dag for
kirka og folk. Det var godt å sitte sammen i ord og toner og
å kjenne på en felles identitet som startet i 1184.

Feiringen av Sakshaug gamle kirke ble en stor opplevelse
både for arrangører, tilreisende og folk i bygda. Her danser
elever fra Inderøy Vgs.
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Olavsbautaen på Stiklestad har en lang og spennende historie som vi ønsker
å formidle på en bedre måte.

OLAVSBAUTAEN PÅ STIKLESTAD
Det er i løpet av 2019 igangsatt samtaler omkring en
ny formidling av Olavsstøtta, i et samarbeid mellom
Stiklestad
Nasjonale
kultursenter,
DTA
og
hovedforeningen.
GÅRDENE PÅ RØROS
Gårdene på Røros forvaltes og driftes av
hovedforeningen i samarbeid med lokallaget Den
gamle bergstad, som er et lokallag under DTA. Per
Amundsagården ble i 2019 utbedret etter taklekkasje.
Nesten alle innvendig veggpanelene mot gårdsiden
måtte demonteres, tømmerveggene kontrolleres og
tørkes, deretter isoleres med innblåst isolasjon.
Gammel panel, listverk og div måtte restaureres,
remonteres som det var.
Rasmusgården har blitt brukt til overnatting som
tidligere år. Heidi Holden er husfrue som før, og Vaabo
Vainomaa gjør forefallende reparasjoner.

STEINFJØSET I LEKSVIKA
Eiendomsansvarlig: Frank Robert Asphaug
Driften av eiendommen er satt bort til Leksvik lokallag.
Bygningen er foruten taket i god stand. Også i 2019 er takstein falt ned, og vi må se på muligheter for
istandsetting av tak i 2020.

Nettside og sosiale medier
Brukes til: Spre informasjon om arrangementer, ytre synspunkter og formidle
informasjon om aktuelle bygningsvernsaker, spre andre kulturminnenyheter.
NETTSIDE
www.fortidsminneforeningen.no/dta
FACEBOOK
Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling
Følgere pr 31.12.19.: 2831 : + 196 siden 2018
INSTAGRAM
@dentronderskeavdeling
Følgere: 501 (+ 113 siden mars 2019)
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Medievirksomhet
SAKSHAUG 835
https://www.t-a.no/kultur/2019/09/30/Feiret-835-%C3%A5rsjubileum-tre-dager-til-ende-iInder%C3%B8y-20058236.ece
https://www.inderoyningen.no/nyheter/2019/09/26/Byr-p%C3%A5-%C2%ABKlang-imurene%C2%BB-20035433.ece
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/nyheter/jubileum-sakshaug/
https://www.inderoy.kommune.no/barnas-taoverkirkedag.6247164-109863.html
https://www.dagogtid.no/memoarar/sa-da-ha-dam-jubbileum-6.3.12649.409b112728
KIRKENE PÅ INDERØY
https://www.t-a.no/nyheter/2019/08/27/800.000-kroner-til-vedlikehold-av-kirker-iInder%C3%B8y-19788182.ece
https://www.t-a.no/nyheter/2019/04/16/Brannen-i-Notre-Dame-kan-f%C3%B8re-til-bedrebrannsikring-i-nordtr%C3%B8nderske-kirker-18866617.ece
Studerer rune- og bokstavskrift. Inderøyningen 7. juni 2019.
Konserverer altertavle, Inderøyningen 21. juni 2019
Åpner kirkedøra – arbeid for ungdom i Inderøy, Inderøyningen 23.juni 2019
OLAVSBAUTAEN
https://www.t-a.no/nyheter/2019/04/25/PST-etter-to-nazi-markeringer-p%C3%A5-Stiklestad-ogFalstadskogen-%E2%80%93-Forventer-ikke-vekst-i-det-h%C3%B8yreekstreme-milj%C3%B8et18895744.ece
https://www.t-a.no/nyheter/2019/04/25/PST-etter-to-nazi-markeringer-p%C3%A5-Stiklestad-ogFalstadskogen-%E2%80%93-Forventer-ikke-vekst-i-det-h%C3%B8yreekstreme-milj%C3%B8et18895744.ece
https://www.innherred.no/kultur/2019/07/30/Den-omstridte-bautaen-skal-fram-i-lyset-menp%C3%A5-en-m%C3%A5te-som-folk-kan-akseptere-19590741.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2019/04/21/Noen-har-drevet-med-nazi-propagandap%C3%A5-Stiklestad-18880820.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2019/06/29/N%C3%A5-trenger-Torstein-hjelp-med-korset.Sist-gang-han-trengte-hjelp-s%C3%A5-skjedde-det-utrolige.-19387186.ece
https://www.innherred.no/nyheter/2019/04/23/Tar-sterk-avstand-men-anmelder-ikke18888786.ece
STEINVIKHOLM
https://s-n.no/magisk-stemning-pa-steinvikholmen/
https://www.bladet.no/kultur/2019/08/25/Stemningsfull-konsert-i-slottsruinene-19771919.ece
https://www.bladet.no/nyheter/2019/07/24/Har-%C3%A5pen-kiosk-med-slush-hele-sommeren19547259.ece
https://www.bladet.no/nyheter/2019/07/18/Vil-gj%C3%B8re-slottet-mest-mulig-likt-originalen19514293.ece
https://nearadio.no/kultur/stjordal-malvik/fra-tradisjonshandtverk-til-flammeshow-sommeren-pasteinvikholmen/19.22162
https://www.motor.no/artikler/2019/august/norges-beste-omveier-baksiden-avtrondheimsfjorden/
https://s-n.no/aktiv-sommer-pa-steinvikholmen/
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https://www.bladet.no/kultur/2019/07/18/H%C3%A5ndverksdag-p%C3%A5-Steinvikholmen19510507.ece
https://www.bladet.no/nyheter/2019/07/08/Her-l%C3%A6rer-de-historie-gjennom-opplevelser19425185.ece
Intervju – direktesending Radio Trøndelag 29. august 2019
NY MUSIKK FRA KLOSTERRUINENE
https://frostingen.no/konsert-utenfor-ruinene/
https://www.kulturradet.no/tverrfaglig/vis-artikkel/-/middelalderhistorien-fortelles-gjennomnykomponert-jazzmusikk
https://radio.nrk.no/serie/musikkfrokost/MKKL31044119/09-09-2019
http://www.ballade.no/sak/lyden-hun-startet-med-a-vaere-helt-stille/
Intervju – direktesending Radio Trøndelag 4. september 2019
VERNESAKER
https://s-n.no/endelig-ja-til-riving-av-stasjon/
https://www.bladet.no/nyheter/2019/05/08/Denne-stasjonen-blir-mest-sannsynlig-revet-i%C3%A5r-18990127.ece
https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/04/23/Hum%C3%B8rfylt-markering-for-Grensen18891208.ece

Foreningens gode
arbeid ble i 2019
synliggjort gjennom
flere oppslag i ulike
media.
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Vernepolitisk arbeid
HØRINGSUTTALELSER
•
•
•
•

9.4.2019 – Merknad til sak 19/18 – Kommunedelplan kulturminner Roan Kommune 2018-2021. 2.
gangs behandling.
18.8. 2019 - 5019/73/35 – Høringsuttalelse – Albert Larsen – Riving av Ishus
30.11.2019 – Klage på Bystyrets vedtak i møte 17/10 - 2019,detaljregulering av Innherredsveien
103 og Rønningsbakken 2
31.12.2019 - Regional plan for kulturminner - høringsuttalelse

KRONIKKER
•

Saxenborg på fallrepet, Adressa 15.10.19

RØDLISTEOPPFØRINGER
•

Trehusbebyggelsen i Grensen, Trondheim
Trehusbebyggelsen «Grensen» i Høyskolebakken i
Trondheim er truet av NTNUs Campusprosjekt. Vi
mener NTNU må finne alternative løsninger til
nybygg, slik at den verneverdige grenda bevares.

9

SAK 6. VEDTEKTSENDRINGER
Begrunnelse fra styret:
Det har gjennom årene, både i Den trønderske, i andre avdelinger og i andre organisasjoner, vært
argumentert for at ordningen med at varamedlemmer møter fast i styret men uten stemmerett, kan oppfattes
som at et styre har A- og B- medlemskap. Det motargumentet som har kommet, er at det kan være greit at
det er en prøveperiode på ett år, ifall et styremedlem viser seg uegnet eller selv ikke trives med å være
styremedlem. Den vedtektsendringen vi foreslår, er ment å imøtekomme begge synene, ved at noen
styremedlemmer velges for to år og noen for ett, men at alle har full stemmerett og ingen er varamedlemmer.
De øvrige endringene tar hensyn til sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene, og rydder opp i
benevnelsen for styrets leder.
§1
FRA:
§ 1 Den trønderske avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring har som formål å
arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner i Sør-Trøndelag og av avdelingens eiendommer, samt
skape allmenn forståelse for verdien av disse.
TIL:
§ 1 Den trønderske avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring har som formål å
arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner i Trøndelag og av avdelingens eiendommer, samt skape
allmenn forståelse for verdien av disse.

§8
FRA
§ 8 Styret innkaller til årsmøte som avholdes innen midten av mars hvert år.
TIL:
§ 8 Styret innkaller til årsmøte som avholdes i løpet av mars måned hvert år.

§16
FRA:
§ 16 (Jfr. § 19) Årsmøtet velger leder særskilt. Deretter velges to styremedlemmer som har en funksjonstid
på to år. Så vararepresentantene, to revisorer og en valgkomité bestående av tre medlemmer. Dersom et
allerede valgt styremedlem ikke kan fullføre sin funksjonstid, skal årsmøtet velge supplerende
styremedlemmer som sitter i resten av vedkommendes funksjonstid.
TIL:
§ 16 (Jfr. § 19) Årsmøtet velger leder særskilt. Deretter velges to styremedlemmer som har en funksjonstid
på to år. Så velges styremedlemmer som har funksjonstid på ett år, to revisorer og en valgkomité bestående
av tre medlemmer. Dersom et allerede valgt styremedlem ikke kan fullføre sin funksjonstid, skal årsmøtet
velge supplerende styremedlemmer som sitter i resten av vedkommendes funksjonstid.
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§19
FRA:
§ 19 (jfr. § 16) Avdelingen ledes av et styre bestående av en formann, 4 styremedlemmer og det antall
vararepresentanter som til enhver tid ansees som nødvendig. Formannens og vararepresentantenes
funksjonstid er et år og styremedlemmenes 2 år. Av styremedlemmene er halvparten på valg hvert år.
TIL:
§ 19 (jfr. § 16) Avdelingen ledes av et styre bestående av 7 personer; en leder som velges for ett år, 4
styremedlemmer valgt for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år og 2 styremedlemmer valgt
for en periode på ett år.

§20
§20 utgår og etterfølgende paragrafer får derfor ny nummerering. § 21 blir ny §20 etc.

§25
FRA
§ 25 Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer eller vararepresentanter er til stede. Beslutninger fattes
ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Det føres protokoll over
forhandlingene.
TIL:
§ 24 Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst tre medlemmer er til stede.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det føres
protokoll over forhandlingene.

EIENDOM 2017

Inntekter
Leieinntekter
Parsellhage
Møte-/dugnad
Finansinntekter
Totalt inntekter
Utgifter
Adm.gebyr eiendomsdrift
Honorar regnskap
Kostnad eiendom, inkl
Steinvikholm
Parsellhage Smedstua
Prosjekt Smedstua
Servicebygg Steinvikholm
Hustad

10000
10000
80000
20000
120000

strøm

40000
7000
15000
8000
10000
18000
30000
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Møte-/dugnadsutgifter
Bank og div
Totalt utgifter
Resultat

90000
2000
220000
-100000
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Sak 8. Virksomhetsplan 2020

HOVEDMÅL 1
DTA skal være en synlig og resultatorientert kulturvernaktør
•
•
•
•
•
•
•

ved å jobbe aktivt politisk, spesielt på fylkesnivå
ved å gjennomføre kulturvernfaglige arrangement, gjerne i samarbeid med lokallag
ved å være aktiv på sosiale medier
ved å målbære vernesaker i skrift- og etermedia
ved å forvalte og drive sine eiendommer på en mest mulig forbilledlig måte
ved å fortsette arbeidet med å reise et servicebygg på Steinvikholmen
ved å samarbeide med Hovedadministrasjonen om fortsatt profesjonalisering
formidlingsvirksomheten

av

HOVEDMÅL 2
DTA skal være en aktivt samlende medlemsorganisasjon
•
•
•
•

ved å utvikle samarbeidet med lokallagene, basert på det enkelte lokallags egenart
ved å inngå driftsavtaler med de lokallag som er tilknyttet en av foreningens eiendommer
ved å tilby hjelp til lokallagene på områder som myndighetskontakt og søknader
ved å arbeide for opprettelse av nye lokallag der det er synlig engasjement i aktuelle vernesaker
eller ivaretakelse av kulturminner
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