
Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag 1987 (avskrift) 
 
Årsmøtet 1986 ble holdt den 19. nov på Ørland Folkebibliotek. 
Vedtektene for laget ble her noe forandret. Det forslag som var utsendt til medlemmene før 
årsmøtet ble vedtatt med endring av siste paragraf. Der blir den gamle bestemmelsen om 
oppløsning stående. Vi har således ikke noen retningslinjer for hvordan eventuelt en 
oppløsning skal foregå. La oss håpe det ikke blir nødvendig. Ellers ble små redaksjonelle 
forandringer foretatt. 
 
De som var på valg ble gjenvalgt og styret har bestått av: 
Ivar Hopen, Jan Fred Paasche, Mary Eide, Berit Aasan, Erling Haarberg. 
Det har vært 6 styremøter og behandlet 16 saker. Antall medlemmer var i 1986 51, det er 
steget til 60 medlemmer. 
 
De to viktigste sakene vi har fått til behandling i år var prosjekt ”Kystkultur” ved Grande 
skole og ”Forslag til utnyttelse av Austråttområdet”. Vi har gitt svar på begge forespørsler. 
 
Laget har hjulpet til med innsamling av stoff til bind 2 av Ørlandsboka. Et verdifullt biprodukt 
av dette arbeidet var 7 timer med intervju med til sammen 12 personer. I løpet av året er 
dessuten 13 andre personer intervjuet, mesteparten om kveitefiske ved Grønland 1925 – 1935. 
Vi har fått opptak av Rolf Ervik, Uthaug, av hans mor Hilda Ervik og av Olaf Østerheim i 
Ervika. Tilveksten av intervju dette år er på ca. 22 timer. Mesteparten er skrevet av, men her 
ligger en oppgave og venter for den som har tid og dertil kanskje lyst. 
 
Den lokalhistoriske samlingen: 
I august fikk vi ting fra boet etter Øyvind Hagen på Uthaug. Samtidig fikk vi ting av broren, 
Kristian Hagen. Det var hovedsakelig sjø- og fiskeredskap. Vi registrerte dette 13. august og 
40 gjenstander og grupper av gjenstander ble ført inn. Det nøyaktige antall er mye høyere. Alt 
er oppbevart på Austrått(borgen), bortsett fra en styrvol og ei skjellklype med skaft. Av Jakob 
Saltnes fikk vi boka ”Ørland meieri 100 år”. Av Ørland ungdomsskole fikk vi elevarbeider av 
”Ørland – historie – næringsliv – kultur - fritid”. Av Musikklaget Kornetten fikk vi ”Vel blåst 
i 100 år” og en musikk-kassett. Dette er første svar på en oppfordring sendt til Ørland sang og 
musikkråd om det å gi oss opptak av sang og musikk. Av Reidulv Jenssen fikk vi fire 
fotografi av Austråttborg-tegninger. Fra Øyvind Hagens bo fikk vi 15 gamle fotografier. 
Arbeid pågår for å identifisere personene. 
 
Vi har gjennom året registrert og levert Fosen bildearkiv ca. 200 bilder til avfotografering. 
Heimbygdslaget hjelper også til med å legge bilder i albumene som oppbevares på Ørland 
Folkebibliotek. Her igjen ønskes hjelp til identifisering. 
 
I samarbeid med Bjugn Bygdatunlag, Fosen Historielag, Trøndelag Kystlag og 
Kystkulturgruppen Gammel Dansk og Spekesild, har laget inngått et møtesamarbeid for 
vinteren 1987/88. Det første møtet blir 12. nov-87 hvor Ivar Hopen vil holde et lysbildekåseri 
om kveitfiske ved Grønland 1925 til 1935. personer fra Fosen deltok, men bildematerialet 
konsentrerer seg om personer fra Bjugn og Ørland.  Sted: Bakerosen, Uthaug, og tidspunkt 
2000. 
 
Heimbygdslaget prøver også å fotografere steder i Ørland som har historisk og kulturhistorisk 
interesse. Har noen lysbilder som vi kan få, er det fint. 
 



Arbeidsmengden dette året har vært svært stor. Vi føler at vi på en måte er blitt anerkjent av 
dem vi har kontakt med. Som regnskapet viser, koster slik aktivitet penger, og skal vi unngå å 
heve kontingenten, må vi få flere betalende medlemmer. Prøv å verve en du også! 
 
Men vi trenger flere medlemmer mest for å hjelpe til med det ”historiske” arbeidet vi gjør. 
Summen av vårt arbeid er lagt av mange små, men nødvendige opplysninger. Det er slike små 
brikker alle medlemmene skal skaffe fram. 


