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Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23/11-88. 
 

Etter serveringen blir det en orientering om den lokalhistoriske samlingen. Deretter en 
uformell samtale om heimbygdslaget skal gå inn som medansvarlig ved opprettelse av 
bygdetun i Ørland. 
 
Vel møtt! 
 
ÅRSMELDING (avskrift) 
 
Årsmøtet i 1987 ble holdt 25. november på Ørland Folkebibliotek. Vanlige årsmøtesaker ble 
behandlet. På valg var Jan Fred Paasche og Berit Aasan. Berit Aasan hadde frasagt seg 
gjenvalg og nytt styremedlem ble valgt, Ottar Berg. Han er gårdbruker på Rønne, og er ikke 
ukjent med historielagsarbeid. Han har mellom annet forfattet flere jubileumsskrift. Til Berit 
må vi få si takk for laget for denne gang og velkommen tilbake. Hun har tjent laget siden det 
ble startet, og ble valgt til sekretær på styremøte 21. november 1977. Med et kort avbrudd har 
hun siden vært med i ledelsen av laget. BRA! 
 
Siden årsmøtet har det vært 5 styremøter og behandlet 14 saker. Antall medlemmer har økt fra 
60 til 71. Mary Eide har vært drivkraften i vervingen. 
 
Bind 2 av Ørlandsboka er nå utkommet. Her har medlemmer av heimbygdslaget deltatt aktivt 
i innsamlingen av stoff. Vi hadde satt pris på og blitt orientert om at boka var ferdig og 
sammen med bygdeboknemnda fått takket dere for hjelpen. Heimbygdslaget vil derfor benytte 
denne anledningen til å takke hver enkelt for innsatsen. 
 
Om lag 25 bilder er lånt sammen og fotografert av i Fosen Bildearkiv. 
 
31. juli arrangerte Yrjar heimbygdslag en kulturhistorisk vandring på Uthaug. Vandringen var 
lagt opp av Arnstein Mikkelhaug og Ivar Hopen. Turen tok to og en halv time og gikk om 
fornminner som flatgraver, haug og mulig kirkested til nyere kulturminner som ”jekt-havn” 
og spor etter handel og industri. Oppslutningen var ikke den beste etter som bare ni personer 
deltok. 
 
Formannen deltok 26. august i et seminar om kystkulturliv og båtbruk, under 
kystkulturdagene i Lysøysundet. Før det, den 23. august, deltok formannen i en befaring på 
Uthaugsgården, Breidablikk. Med var Unn Lund Grøtan og fra Trøndelag folkemuseum Sjur 



Fedje, Sylvi Johannessen og Dagfinn Slettan. Målet var i første omgang en gjennomgang av 
bygninger, gjenstander og arkivmateriale på Uthaug gård med tanke på en vurdering av 
anleggets kulturhistoriske verdi. 
 
Formannen var 19. oktober og orienterte om laget og den lokalhistoriske samlingen i Ørland 
pensjonistforening. 
 
DEN LOKALHISTORISKE SAMLINGEN 
 
Fra Uthaug Turn- og Gymnastikklag får vi møtereferat. Dette er det første idrettslag som 
benytter seg av å legge slikt stoff i den lokalhistoriske samlingen. 
Fra Ola Rønning 30 dokument og fra Reidulv Jenssen 6 dokument, alle med tilknytning til 
Austrått. 
Arnt Brodersen ga oss 26 sjøkart av norskekysten fra Kristiansund til Kirkenes. De er datert 
fra 1842 til 1925. kartene var brukt av hans far og farfar, Kristian Brodersen og Anton Meyer 
Kotte. 
Anders Næssets privatarkiv som tidligere er overlevert oss er nå samlet i tre arkivbokser, 
sortert etter årganger. Brevene omhandler tiden 1921-1935 og han var da formann for Sør-
Trøndelag fiskarlag. Dertil diverse trykksaker, lover og årsberetninger. 
Fra Rolf Ervik fem fotografier og fra Eva Holm og margrethe Innstrand ett fotografi hver. 
Kristmar Bugten ga to rasjoneringskort og ett fotografi. 
Fra Astrid Bakken ett eks. av ”Dalebakken-slekta”. 
Fra Ørland kommune heftet ”Kommunalt selvstyre i S-T 150 år”. 
Ole Aarsund ga en skisse av seglet til en oselver. 
Fra Bjarne Ervik hans memoarer. 
Fra Magne Eidsaune Balsnes en fortegnelse over de som startet Ørland Sparekasse og 
fotostatkopi av brev med bestilling av såkornet ”Balsneshavre” til Island i 1914. 
Heimbygdslaget har fotografert to fornminner, et spinnehjul og ei flintskrape. (Begge deler 
tilhørte Koren Støkkan på Uthaug, senere forsvunnet, tilføyd under avskriften. IH.) 
Intervjuarbeidet har i år resultert i 70 timer intervju med i alt 46 personer, alt foretatt av 
formannen. En time intervju blir til 20 maskinskrevne sider når de blir avskrevet. Det betyr at 
årsproduksjonen er på om lag 1400 sider. Vi må derfor snarest kjøpe en datamaskin slik at 
avskrevet stoff lettere blir tilgjengelig for bearbeidelse. 
 
MUSEALE GJENSTANDER 
 
Fra Rolf Mæhla fikk vi mast og rå. Det er plassert i naustet over storbåten. Vi fikk også en 
Lofot-kiste og levendefiskbåter som ligger i naustlemmen hos Mæhla på Uthaug og venter på 
at vi får plass til dem. 
Fra Rolf Ervik et snellehus. 
Fra Petter Knutsen en skjellplog. 
Fra Hilmar Sundli en plog og to skjellklyper. 
Fra Ottar Nilsen en stevnblokk. 
Fra Gladys Hoff Melum et kompass. Det tilhører samme tid som de før nevnte sjøkart og er 
via Jens Flatnes kommet fra en auksjon etter Sivert Garten på Garten. 
Fra Torleif Toresen spritdunk fra smuglertiden og et skjelljern. 
 
Møte i valgnemnda ble avholdt torsdag 03.11.1988 hos Einar Brekstad, Brekstad. 
Til stede: Einar Eggan, Nelly Grinnen (varamedlem for Peter Hofstad), Knut Berg. 
Valgnemnda vil foreslå at følgende personer blir valgt til tillitsverv på årsmøtet 1988. 
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Som en prøveordning sender vi i år ut årsmelding til dem som har gitt ting til laget., men som 
ikke er medlemmer. Det er to grunner til det. For det første får vi gitt en bekreftelse på at 
tingene er behørig arkivert og dernest kan vi håpe at interessen for slikt arbeid resulterer i at 
de skriver seg som medlemmer hos oss. 
 
ARBEIDSPLAN FOR 1989. 
 
Arbeidsplanen for kommende år vil ikke avvike fra det som er utrettet i år. Omfanget vil i stor 
grad avhenge av tilfeldigheter og oppslutningen fra de andre medlemmene. 
Det vil bli forsøkt holdt et medlemsmøte og foretatt en lokalhistorisk vandring. 
Ellers vil arbeidet gå med til den lokalhistoriske samlingen. Her vil vi prioritere 
intervjuarbeidet. Vi løper her om kapp med tiden. Altfor mange kilder dør innen vi får besøkt 
dem. Derfor må vi igjen innstendig oppfordre medlemmene til å delta i dette viktige arbeidet. 
Ellers kan vi liste opp slikt som; registreringsarbeid, stedsnavninnsamling, fotografering og 
innsamling av bilder til avfotografering, måle opp spor etter landingsplasser for båter og tegne 
disse inn på kart, lete fram fornminner i kulturlandskapet som enda ikke er bekjentgjort, og 
mange slike lignende oppgaver. 
 
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR ARBEIDSÅRET 1989. 
 
Utgifter: 
Administrasjon: 
Porto      1000 
Kopiering     500 
Kontorutgifter     500 
Telefon     600 
Reiseutgifter     1500 
Møter, tilstelninger    500   4600 
 
Diverse: 
Kontingent Landslaget for lokalhistorie 140 
Kontingent Fosen historielag   50 
Tidsskriftet Heimen    200   390 



Kjøp av bandavspiller med fotpedal     3200 
Reparasjon av liten bandopptaker     1000 
Den lokalhistoriske samlingen     1000 
Til styrets disposisjon       910 
 
Utgifter totalt:        11000 
 
Inntekter: 
Medlemskontingent    2100 
Bidrag og gaver    3000 
Kulturmidler     4000 
Salg av Austråttguide    1000 
Renter      900   11000 
 
Inntekter totalt:       11000 
 
STYRETS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET. 
 
I tråd med samfunnet omkring oss har vi satt opp et trangt budsjett. Det er lite å flotte seg 
med. Etter dekning av nødvendige utgifter, står vi igjen med 910 kroner til styrets disposisjon. 
Vi skulle gjerne ha kjøpt datautstyr. Dette er et hjelpemiddel som nå savnes. En systematisk 
bearbeidelse av tilfanget i den lokalhistoriske samlingen krever det. Likedan, skal tilfanget 
brukes til årbøker må det på data for å bli lettere tilgjengelig for videre bearbeidelse. 
På inntektssiden er vi avhengig av giverglede fra Ørland Sparebank og Ørland kommune, og 
vi har budsjettert med samme beløp i år som i fjor. Medlemskontingenten på 2100 er liten i så 
måte. Alternativet er å øke kontingenten eller verve flere medlemmer. Vi velger det siste og 
vil innstendig oppfordre medlemmene til å verve nye. Hvis hvert medlem verver et nytt, 
dobler vi dette beløpet til 4200 kroner. 


