
MMJV ÅRSMELDING FOR 2015. 

 
 

1) MØTER / ARRANGEMENTER. 

 

I 2015 har det vært avholdt 7 styremøter 

 

I styremøtet den 3. februar ble styret konstituert: 

 

Leder   Odd Bjørkli 

Nestleder  Per Werenskiold 

Sekretær  Gisle Rø 

Kasserer  Jon Hopp 

Styremedlemmer Anne-Lise Fagerheim og Øystein Nytrø 

Varamedlemmer Arne Espelund og Lars Refseth 

 

Valgkomite   Bernt Folden Kvam og Lars Sæbø 

Revisor  Joralf Halgunset 

 

Alle valgt for ett år under årsmøtet 2014. 

 

MMJV er medlem i Sør-Trøndelag Historielag, og Odd deltok på årsmøtet som ble holt på 

Vikhammer Motell. 

 

Museet har holdt åpent 9 søndager i juli og august. Søndagene ble annonsert på lagets 

Facebookside. Styremedlemmene hadde guiding hver sin søndag. 3 til 30 personer besøkte 

Verket på de åpne søndager. 

 

Det har vært flere større omvisninger og arrangementer: 

 

Ole Vig Videregående skole v/ Erik Haugen og ca. 20 av hans kolleger  var på besøk den 4. 

juni  på ettermiddagen. Per og Odd møtte som guider for de besøkende 

4/6 et hadde vi et godt forberedt besøk fra Hommelvik U.skole 8. trinn med 90 elever og 10 

lærere.  Jon, Nils, Arne, Odd og Per var guider/kjentmenn.  Jon og Per var i Contoiret og 

informerte om jernverkets historie, samt orienterte om jernverket basert på jernverksmodellen 

og gjenstander i museet. Arne og Gisle hadde post ved Nysmia. Her ble både teori forklart og 

praksis vist i forbindelse med jernframstilling i den perioden Verket var i drift.  Nils hadde 

post ved masovn og viste ovnens funksjoner med enkel modell. “Vår” supersmed Sverre 

Rødven var i gammelsmia med nysgjerrige elever rundt seg hele dagen. Harald Fossen, 

assistert  av Odd støpte blykuler og demonstrerte skyting med svartkrutt i  munnlader-gevær  

fra 1850-tallet.   

Også skolens lærere deltok aktivt på de forskjellige postene under denne dagen, En populær 

post var Labbistuggu, der et par av lærerne steikte vafler i det gamle vaffeljernet på den 

vedfyrte komfyren  her.  

Odd og Lars R. var vertskap for skolebesøk med ca. 120 elever fra Vikhammer 

Ungdomsskole onsdag 4/6 

Fellesforbundet Malvik avd. med 35 veteraner, i all hovedsak fra Nobø Fabrikker. 

Per og Nils var vertskap for omvisning og grilling 



Per var også vertskap i forbindelse med omvisning med 40 gjester fra turbuss-selskapet Vega 

Reiser, v/ reiseleder Stine Willmann. 

Odd var 10. juli omviser for et amerikansk ektepar, Naugles som besøkte slektninger i 

Hommelvik . David Naugles  er oldebarn av Iver Venn, som var storhammersmed ved Verket 

på 1880-tallet. 

 

Samlet besøk i 2015 ut over skolebesøk av kommunens ungdomsskoler,  har vært ca. 200 

personer  under de åpne søndager og avtalte omvisninger. 

 

Søndagene 6. og 13. sept. ble lagets 30-årsjubileum markert. Den første søndagen ble det i 

samarbeid med Facebook-gruppen  «Ut på Tur i Malvik» arrangert utflukt til flere av gruvene 

i Mostadmark.  Det deltok ca 20 personer under denne utflukten.  

Den 13. sept ble det arrangert «Åpen Dag» på verketsområdet. Et variert program og godt vær 

lokket et antall  ca. 40)  besøkende til Mostadmark Jernverk. Styret hadde denne gang valgt å  

stå for servering sjøl. Anne-Lise, støttet av Brit og Randi vartet opp med kaffe, saft, vafler og 

«spikersuppe». Dette ga laget gode inntekter under jubileumsarrangementet. 

 

 

2) ADMINISTRASJON / REPRESENTASJON. 

 

Malvik Kommune Kulturetaten har bevilget kr. 20.000- til drift av jernverket 2015. 

Kommunen har dessuten gitt tilsagn om støtte med drøyt kr. 32.000- i forb. med 

kulturminneregistrering, som fra vårt lag ble utført i form av «Turboka» som Gisle og Nils 

utga høsten 2014. 

Foreningen vil  takke MK for støtten.  

 

Regnskap 2015 viser driftsresultat kr. -2.300  og en beholdning  på  kr138.468. 

 Vi minner igjen om at største del av beholdningene er midler knyttet til oppføring av 

“Vernebygg» for eldste masovnruin.  Årskontingent for 2015 er vedtatt å være som følger:   

kr. 125-, med tillegg kr.50- for årbok og med ytterligere tillegg kr.35- for tilsending av årboka 

( derved kr. 210- for medlemskap og tilsendt årbok). 

 

Laget var representert med Gisle, Per, Nils og Odd på et «onsdagstreff» i  regi av Stjørdal 

Museum. Temaet var restaurering av gamle ovner, og innleder var Øivind Heimstad. Han 

hadde tatt med Mostadmark-vaseovnen fra 1792 som ble brukt som demonstrasjonsobjekt i 

møtet. 

 

Per arbeider fremdeles med tekniske løsninger/forslag for ”Vernebygg” for beskyttelse av 

nedre masovn. “Hovedformål” for vernebygget sikring av masovn mot trafikk opp på ruinen, 

beskyttelse av ruinen mot miljø og erosjon, samt å gjøre det attraktivt å kunne vise fram hele 

området fra den første driftsperioden. Det er i 2015 besluttet at vernebygget skal utformes 

som en sekskantet «pyramideform» . Arkitekt er engasjert for å få utarbeidet detalj- og 

arbeidstegninger. 

 

 

      3) ARBEIDSOPPGAVER  I PERIODEN. 
 

Det har vært utført følgende arbeider i løpet av sesongen 2015: 

 Nils og Gisle har utført plenklipping og annet vedlikeholdsarbeid på Verketsområde.. 



 Gisle har samlet inn malmprøver fra diverse gruver i Mostadmark, og lvert disse for 

analyse på NTNU. 

 Anne-Lise har malt ytterdøra og vinduer på Contoiret 

 Odd har nå  montert 2 stk doble stikkontakter i Labbistuggu. 

 Jon har oppdatert medlemsarkivet, og fått registrert epost-adresse for de aller fleste av 

lagets medlemmer. 

 Vernebygg; Per har besøkt masovnruinen sammen med en arkitekt. Aktuelt område er 

målt opp på nytt av Odd og Rafal Szymanowski  med GPS i forbindelse med å 

etablere et sekskantet fundament for vernebygg.  

 Mønekam og pipekrage mangler fortsatt på Gammelsmia. 

 Mostadmarkskiltet som ble finansiert av restmidler fra MIM, er satt opp på permanent 

plass ved Contoiret. 

 Arbeidet med nettsida og FB-sida vår er fulgt opp med annonsering av aktiviteter og 

andre hendelser som har vedrørt historielaget. 

 Det er anskaffet et «partytelt» som gir mulighet til ytterligere plass under tak ved 

arrangementer som historielaget skal arrangere eller delta på. 

 Laget har mottatt en slipestein med sveiv og bukk fra Guri Raaen og Kåre Olsen 

 Laget har mottatt et par kvernsteiner for bruk som håndkvern fra Per Hammer. 

Steinene er produsert ved Kvernsteinsdriften i Selbu. 

 Laget har mottatt et antall jern/stål-gjenstander  fra Trygve Molund. Gjenstandene har 

trolig sin opprinnelse fra Mostadark Jernverk. 

 Laget har anskaffet en tynslingsambolt fra Sør-Tyskland, samt et par egnede hammere, 

slik at vi nå kan demonstrere tynslingsteknikken, - som var en teknikk som tidligere 

ble mye brukt for å skjerpe eggstål, så som ljåer og sigder som var gjort avkun bløtt 

stål. 

 Tre Mostadmark-ovner har blitt restaurert av  konservator Øivind Heimstad ved 

Stjørdal Museum. Vaseovnen fra 1792 er også gjort fyringsdyktig. 

 De små brosjyrene på norsk, engelsk og tysk er blitt oppdatert og trykt opp i nytt 

opplag. 

 Odd og Jon er i 2015 medlemmer av Årbokkomiteen for Historielaga i Malvik. 

 

 

4)  ARKIV / KILDEMATERIALE / REGISTRERINGER 

 

Gisle samler “kontinuerlig” inn bakgrunnsmateriale knyttet til jernverket.  

Det er i løpet av året blitt registrert mer enn 60 nye lokaliteter i kulturminne-databasen 

«Askeladden» 

Laget har kjøpt inn flere bøker med tilknytning til bergverksdrift. Blant annet boka 

«Bergsbruk-gruvor och metallframställning» som inngår i en serie av svenske nasjonalatlas. 

Også forfatter Øivind Steinviks  «Harde hender og myke sinn»  Arven fra Mostadmark. Dette 

er historien  om  Marius Loraas og Hanna Eggen. 

Odd oppdaterer nettside og FB-side med relevant stoff og aktuelle bilder 

 

 

 

 

 

 



5) HANDLINGSPLAN 2016 

 

For 2016 følgende arbeid prioriteres: 

 

- Følge opp videre arbeid/prosjekter med Hommelvik ungdomsskole. 

- Detaljprosjektering av Vernebygg og oppføring av dette. 

- Legge pipebeslag og gnistfanger i denne på Gammelsmia 

- Legge ferdig tak på Scenen.  

- Maling av resten av vinduer 

- Gisle Rø.  Videre arbeid med bok om Jernverket. 

- Arkivarbeid og videre innsamling av bakgrunnsmateriale for jernverket (Gisle). 

- Røykrør og pipe på Contoiret, slik at det kan fyres i ovnen fra 1792. 

- Rydde på loftet i Contoiret. 

- Få til en utflukt til Grønøya utfor  Frøya for å hente malmprøve derfra til samlinga i 

museet. 

  

 

 

 


