Nyere tid, et familievennlig Stöttepunkt

ET FAMILIEVENNLIG STØTTEPUNKT
Melland Fort venner ønsker at familier med barn skal trives og ha det kjekt blant krigsminnene på
Stützpunkt Melland. Dette kan høres ut som et paradoks, men vi opplever det ikke slik. At barna og
familiene deres har det fint, har en verdi i seg selv, og vi tror også at det betyr enda mer på sikt.
Familier som har det kjekt på dette området, kommer gjerne tilbake flere ganger. De voksne og
barna blir godt kjent på området, og etter hvert leser de også den informasjonen vi har laget, og de
forteller andre om historia til dette stedet. Støttepunkt blir et sted å være og et sted å lære. Slik
håper vi at dette stedet også kan bidra en smule til at landet vårt aldri igjen kommer i en situasjon
der slike steder som Melland fort blir brukt i krigsøyemed.
For dem som ikke på egenhånd tar seg så lett fram i krevende terreng, er det ekstra viktig med gode
stier og veier. Først ble det laget vei, som en forlengelse av den private veien, fram til de første
kanonene, kanon 2 og 4, og allerede i 2009 kunne dugnadsfolket konstatere at det var mulig å gå
tørrskodd fram til kanon 3. Da var det anlagt vei også fram til det som i dag er Besøksbunkeren og til
kanonstillingene som ligger med fri utsikt over Trondheimsleia, Hitra og Smøla. Da var det på tide å
legge til rette for at besøkende kunne kose seg med et måltid, og derfor ble det murt opp et grillsted
nede i kanonstillinga, og de første benker og bord kom på plass.

Figur 1Nylagt vei fram til Museumsbunkeren
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Figur 2Dugnadsgjengen tar grillen i bruk

Figur 3Ny grill, til glede for alle besøkende

Bunkeren på baksiden av dette grillstedet er blitt innredet som Besøksbunker. Det er først og fremst
et sted der grupper som besøker Støttepunkt, kan ta en hvil, slå av en prat eller ta en pause i dårlig
vær. Det er innlagt lys i bunkeren, men det virker ikke når aggregatet ikke er startet opp. Til gjengjeld
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er det montert mange fine lysestaker der inne, og det er også mulig å fyre i ovnen. Bunkeren er åpen
for besøkende.
I skogholtet bortenfor Besøksbunkeren er det anlagt en «leikeskog». Der er det montert klatretau og
stokker som barna gjerne bruker aktivt. Barna liker godt å springe langs stiene, utforske bunkerne og
klatre i de fine furutrærne på hele området, og leikeskogen er et fint supplement, der foreldre lett
kan holde oppsyn med de små.
Litt lenger bortover stien ligge Kruttjønna, der det ble dumpet krutt etter krigen. Tjernet er grunt og
fryser lett til om vinteren. Her kan små barn, og de litt større, leike på isen og gå på skøyter om
vinteren. På høyden ved Kruttjønna er det plassert en dobbel benk med bord. Et fint sted for en rast
året rundt, men særlig velegnet for foreldre som vil holde øye med barna mens de boltrer seg på
isen!
Over myra ved Kruttjønna ble det i 2014 anlagt ei trebru, slik at alle kan komme seg tørrskodd over
myra og få enkel tilgang til den fine stien ut til Østbatteriet, og ikke minst kunne følge den steinlagte
stien langs Soldatdalen, som er en meget interessant del av anlegget. Denne stien er imidlertid ikke
velegnet for den som trenger å bruke barnevogn. Det er derimot stien til Østbatteriet, som er anlagt
på det gamle fundamentet til jernbanen. Stien ut dit ble påbegynt i 2013 ved at den gamle
jernbanetrasseen ble gravd fram, og stien ble gruset ferdig i 2015. Ved enden av stien, på
Østbatteriet, er det også plassert en dobbelbenk med bord. Dette er også målet for både Stikk- ut! og
4fjell.
I 2015 fikk området nytt strømaggregat, og det ble lagt nye kabler. Dette åpnet for en utvidet bruk av
området, så hva med en «villmarkskino»? Det er inngått en avtale med Aure Arena og Norsk
Bygdekino, og fra 2018 har det vært vist utekino på Støttepunkt! Det er en magisk opplevelse når
værgudene spiller på lag, og ellers har vi nå mulighet til å bruke det nye bygget vårt.
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Figur 4Kino i nybygget

Figur 5"Villmarkskino" ved Museumsbunkeren.
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I 2015 tok de første planene for å bygge en gapahuk form. Det er et tiltak Melland Forts venner er
veldig glade for at vi klarte å realisere! I 2016 fikk foreningen Coop-midler til prosjektet, og ved hjelp
av godt dugnadsarbeid som egeninnsats, sto gapahuken ferdig i 2018. Været kan skifte fort ute på
Støttepunkt, og barnefamilier har behov for å røre på seg uansett vær. Dessuten er en gapahuk
praktisk og hyggelig for alle besøkende, uansett alder. For småbarnsforeldre er det veldig praktisk at
gapahuken ligger så tett inntil leikeskogen. Her kan hele familien kose seg med grillmat, og foreldre
han holde øye med barn i full aktivitet. Gapahuken er solid bygget, og den klarer seg fint selv når det
blåser orkan i kastene. Inni gapahuken er det plassert solide bord og benker, og der kan man også
fyre i bålpanna, både for å grille og for å holde varmen. Tørr ved er lagt ut bak den øverste veggen.
Alle bør være forsiktig med åpen ild, men for sikkerhets skyld er det satt ut vannkanner både ved
grillplassen og ved gapahuken. Melland Forts venner håper riktig mange besøkende får glede av
gapahuken!

Figur 6Gapahuken under oppføring i 2018.
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Figur 7En fornøyd dugnadsgjeng ved gapahuken

Figur 8 Gapahuken, leikeskogen og zip-line.
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I 2019 begynte styret i Melland Forts Venner å legge planer for en utvidelse av leikeskogen, i
første omgang ved å bygge en zip-line. Slike prosjekter er krevende, ikke minst økonomisk,
og vi er helt avhengig av gode støttespillere, både hva gjelder økonomiske tilskudd og
velvillig arbeidskraft. Det lyktes vi med også denne gangen, og i 2020 kunne vi ta den nye ziplinen i bruk. Den tilfredsstiller krav når det gjelder trygg bruk av apparatet, og vi ser allerede
at mange har stor glede av den.

Figur 9 Zip-line blir montert.
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Figur 10 Zip-linen er ferdig!

Når man er aktiv ute i terrenget, er det alltid fint å kunne ta en rast innimellom. Det er satt ut benker
langs veien ut til Vestbatteriet, og ute på Vestbatteriet er det satt ut bord med doble benker flere
steder. Her skal det være plass til mange på en gang!

Figur 11 Rasteplass med utsikt over Trondheimsleia, Ramsøyfjorden, Smøla og Hitra.
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Bord, benker, grill, bålpanne, gapahuk, leikeskog osv.: Mange synes tydeligvis dette er et fint sted for
barnebursdag. Ja, det er man velkommen til! Hvis de voksne organiserer dette selv og klarer seg med
det utstyret som er tilgjengelig, koster det ingenting å feire bursdagen sin her. Hvis man imidlertid
har behov for strøm og et åpent administrasjons- og lagerhus med stoler og bord, må Melland Forts
Venner ta litt betaling for det.
Adventstreet
I år (2020) gjør vi et forsøk med et nytt tiltak på Støttepunkt. Like ved gapahuken og leikeskogen har
vi ordnet et adventstre. Der kan store og små bytte en adventspakke, og vi håper mange får glede av
det.

Slik fungerer det:
-Finn frem noe du kan gi bort, som kan glede noen andre. Dette kan for eksempel være en
pent brukt leke eller noe annet fint.
-Pakk det inn og merk gaven med alder og kjønn dersom det spiller noen rolle for
mottakeren.
- Putt gaven i en plastpose, knyt igjen, deretter oppi en ny plastpose. Dette for å unngå at
gaven blir våt mens den henger i treet og venter på sin nye eier. Heng deretter gaven i treet
med tråd, og plukk så en gave som blir din.
NB! Husk å ta med alt av søppel og forlat treet og området rundt slik du selv ønsker å finne
det.
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Figur 12 Adventstreet 2020

Etter hvert som det tilbys flere aktiviteter, tilbringer mange stadig flere timer ute på Støttepunkt. Det
er veldig viktig at vi tar hensyn til miljøet rundt oss, slik at alle besøkende får en positiv opplevelse
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der ute. Vi ber alle ta med seg eget (og andres?) søppel, og vi ber alle bruke toalettet ved behov.
Toalettet er plassert ved kanon 4, bortenfor det nye bygget og Museumsbunkeren.
Videre planer:
Melland Forts Venner ønsker å få til et enda bedre tilbud for barnefamilier. I første omgang har vi
umiddelbare planer om å kjøpe inn og montere ei flott sklie i aluminium i leikeskogen. Deretter håper
vi på å få økonomi til å montere en såkalt «reirdisse» mellom leikeskogen og zip-linen. Dette
avhenger naturligvis av økonomi og pågangsmot, så vi er veldig takknemlige for alle som støtter oss.
Hva kan du gjøre?
-

Bli medlem i Melland Forts Venner!
Vipps oss på nr 130664
Bli med når vi har Spleis for prosjektene våre!
Bli med på dugnad! Disse kunngjøres på vår Facebook-side:
(3) Melland Fort | Facebook
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