MMJV ÅRSMELDING FOR 2014.
Vårt styremedlem gjennom 10 år Edvin Øren har gått bort.
Ved begravelsen 29. april hedret vi Edvin med kistekrans med påskrift:
“Kjære Edvin. Takk for godt samarbeid i Jernverkets Styre og takk for din engasjerte
og solide innsats med restaureringer og vedlikehold på Jernverkets området”.

Årsmøtet 2013 ble holdt i Klubbhuset til Hommelvik Idrettslag, i Hommelvik, 26.11.2013.
Det møtte 10 deltagere på årsmøtet og ytterligere 11 deltagere til åpent møte med kåserier og
kaffe.
På årsmøtet 2013 ønsket Nils Bakmark å tre ut av styret.
Vi takker Nils for fantastisk nyttig og hyggelig samarbeid gjennom over 20 år!
Også Edvin Øren ønsket å tre ut av styret pga lengre tids sykdom.
Anne-Lise Fagerheim (Hommelvik u.skole) ble med applaus valgt inn som nytt styremedlem.
Det ble det valgt følgende styre for 2014:
Leder: Per Werenskiold (på valg for 1 år)
Nestleder og kasserer: Jon Hopp (på valg for 2 år)
Sekretær: Gisle Rø (ikke på valg).
Styremedlemmer: Anne Lise Fagerheim (ikke på valg), Odd Bjørkli (ikke på valg).
Arne Espelund (ikke på valg).
Varamedlemmer: Lars Refseth (ikke på valg).
Revisor:
Revisor 2013: Joralf Halgunseth (på valg for 1 år).
Valgkomite: Lars Sæbø (leder 2013), Bernt Folden Kvam. Begge på valg for 1 år.
MMJV hadde i 2014 66 betalende medlemmer.

1) MØTER / ARRANGEMENTER.
I 2014 har det vært avholdt 5 styremøter (11/3, 6/5,18/6, 16/9 og 21/10).
MMJV har deltatt i fellesmøter ledet av Birgitta Oden for museene i Malvik. 19/08
fellesmøte med historielagene vedr.: Registrering av lokale kulturminner (fysiske).
Gjennomgang av veileder og registreringsskjema. Fra kommunen har MMJV fått utdelt 2 stk.
GPS for registrering og fotografering av kulturminner. Nils Bakmark og Per Werenskiold har
vært med på brukerkurs.
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MMJV er medlem i Sør-Trøndelag Historielag. Lagets Årsmøte for 2015 holdes i Malvik.
Museet holdt åpent 9 søndager i juli og august. Søndagene ble annonsert i Malvikbladet 5
ganger gjennom perioden og sto oppført i “Hva skjer” i Adressa. Styremedlemmene hadde
guiding hver sin søndag. Mellom 0 til 12 personer besøkte Verket på de åpne søndager.
Det har vært enkelte større omvisninger og arrangementer: 22/6 et godt forberedt besøk fra
Hommelvik U.skole 8. trinn med 90 elever og 10 lærere med Arne, Jon, Nils og Per som
guider/kjentmenn. Jon og Per var på Contoiret og informerte om jernverkets historie, samt
orienterte om jernverket og viste jernverksmodellen og gjenstander i museet. Nils hadde post
ved masovnen og viste ovnens funksjoner med enkel modell. Arne engasjerte elevene med
smeddans og historier om jernet. “Vår” supersmed Sverre Rødven var i smia med nysjerrige
elever rundt seg hele dagen. Harald Fossen støpte blykuler og demonstrerte skyting med
kammer-lader gevær fra 1850-tallet.
Arne har hatt forlesning ved Ole Vig Teknisk Fagskole om jernets egenskaper og historie.
Klassen/ Fagskolen v/ Arnt Bjørseth med var på besøk på jernverket 30/9.
Det ble ikke holdt ÅPEN DAG / Kulturminnedag ved jernverket denne sesongen. Tema for
Kulturminnrdagenvar: “Den store reisen: 200 års samfunnsutvikling.”
Tusen takk til Arne for veldig hyggelig, interessant og lærerikt arrangement «Jernet sett
gjennom mikroskopet» på Gløshaugen 17. oktober. Vi takker også spesielt Trygve Schanche
for gjennomgangen av jernets "indre/mikroskopiske " hemmeligheter.
Samlet besøk 2014 har vært på 185 personer, med åpne søndager og avtalte omvisninger.

2) ADMINISTRASJON / REPRESENTASJON.
Malvik Kommune Kulturetaten har bevilget kr. 20.000- til drift av jernverket 2014.
Foreningen takker MK for en meget viktig støtte.
Regnskap 2014 viser at vi har 66 betalende medlemmer, driftsunderskudd kr. 3593- og
beholdning kr. 140.776 -. Vi minner igjen om at største del av beholdningene er knyttet til
oppføring av “Vernebygg”. Årskontingent for 2015 er vedtatt å være som for 2014: kr. 125-,
med tillegg kr.50- for årbok og med ytterligere tillegg kr.25- for tilsending av årboken (dvs.
kr. 200- for medlemskap og tilsendt årbok).
Per arbeider fremdeles med tekniske løsninger/forslag for ”vernebygg” for beskyttelse av
nedre masovn. Hovedformål for vernebygget er sikring av masovn mot tråkking oppe på
ruinen, beskyttelse av ruinen mot miljø og erosjon, samt å gjøre det atraktivt å kunne vise
fram hele området fra den første driftsperioden.
Gisle Rø og Nils Bakmark har deltatt i møter med Selbu og Tydal historielag. Møtene gjaldt
overføring av opplysninger knyttet til Gammelveien mellom Viken og Fuglem.
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3) ARBEIDSOPPGAVER I PERIODEN.
Det har vært utført følgende arbeider i løpet av sesongen 2014:
 Nils har utført det meste av vedlikeholdsarbeid på verkets område..
 Løvtrær og busker på det øvre området opp mot demning/kølhus er ryddet vekk og
flere store råtne røtter er fjernet.
 Odd har nå montert all nødvendig lysarmatur i Contoiret. Ledning ved ferist er
reparert etter skade og det er trukket fram ledning til Labbistuggu.
 Vernebygg; Per har besøkt masovnruinen sammen med en konstruktør og en arkitekt.
Aktuelt område er målt opp med GPS av Stian Langolf (Mostadmark) og kommunen
har lagt disse målingene inn i det digitale kommune kartet. Det kan da legges inn
forslag til vernebyggkonstruksjoner i dette kartet.
 Mønekam og pipekrage mangler fortsatt på Gammelsmia.
 Mostadmarkskiltet levert fra Sverresborg, er satt opp.
 Taket på scenen er tettet med ny papp.
 Rydding i museet med merking av gjenstander er utført av Gisle Rø.
 Arbeidet med nettside gis høy prioritet. Odd og alle styremedlemmer følger opp videre
arbeid med å få etablert nettside.

4) ARKIV / KILDEMATERIALE / REGISTRERINGER
Gisle samler inn bakgrunnsmateriale knyttet til jernverket. I 2014 er følgende transkribert.
 Bergskriver Jacob Withs bygsling av Store Jøssås 1767.
 Bergskriver Jacob Withs klage til sorenskriveren om krenkelse av eiendomsgrensene
til Store Jøssås 1769.
 Bergskriver Jacob With oppsigelse av bygslingen av Store Jøssås i 1774.
 Ole Schancke Blechingsbergs brev til Det kgl. Selskap for Norges Vel i Trondhjem,
datert 16. mars 1812. Utdrag av svarbrevet fra selskapet, datert 26. juni 1812.
 Utskrift av ekstraskatten for 1762 vedrørende Jacob With og hustru.
 Oppdatert dokumentasjon knyttet til “vaseovnen” på Contoiret.
 Dokumentasjon knyttet til postkontoret i Mostadmark 1858 – 1861.

5) HANDLINGSPLAN 2015
For 2015 følgende arbeid prioriteres:
- Følge opp videre arbeid/prosjekter med Hommelvik ungdomsskole.
- Videre avklaringer om vernebygg og oppfølging av dette.
- Legge pipebeslag på gammelsmia
- Legge ferdig tak på scenen.
- Etablere nettside for MMJV.
- Restaurering og oppsetting av foreningens Mostadmark ovn.
- Gisle Rø. Arbeid med bok om jernverket fortsetter.
- Arkivarbeid og videre innsamling av bakgrunnsmateriale for jernverket fortsetter.

MMJV Styre / Hommelvik (30-10-2014)
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