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Boka er skrevet av Tommy Rodahl. Den lanseres på Frøya 12. desember.
som er under restaurering ved borgen.
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Leder’n
Kjære medlem.
Vi kan ikkje seie at tilstanden og aktiviteten i Fosen historielag er til å vera fullt
fornøgd med, men når eg begynner å oppsummere, så er det ein god del positivt å
fortelje.
Årbok for Fosen 2015. Det første å gle
seg over er at årboka er i rute. Det veit eg,
men elles veit eg mindre om årboka enn
du, kjære medlem, som sit med ho i handa.
Men eg trur at Per Ole Sollie og Kenneth
Kiplesund har gjort eit godt arbeid, og at vi
får gleda av å ha dei med vidare.
«Doktorbåten». Fosen historielag gir
også ut ei anna bok til jul. Den har tittelen
«Doktorbåten. En fortelling om familien
Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya».
Tommy Rodahl har levert manuskriptet og
Helge Bueng har stått for redigeringa, og
eg har bidratt så godt eg har kunna med
bildetekstar og kvalitetssikring. Resultatet
trur eg blir ei riktig lesverdig bok, om folk
som har ytt ein beundringsverdig innsats i
ei viktig teneste i eit hardsøkt område.
Fosens historie, bind 2. Så kan eg melde at arbeidet med bind 2 av Fosens historie er i gang. Per Cristiansen kom i gang
1. september og Svein Henrik Pedersen 1.
oktober. Det blir spennande å sjå kva dei
greier å avdekke av historie for regionen
vår i den perioden dei skal ta seg av, 1730–
1860. Prosjektet er ikkje fullfinansiert, så vi
har noen utfordringar framfor oss her, men
det skal vi greie. Vi må søke om midlar
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frå mange hald, og vi må skaffe oss fleire
medlemmer. Det kan du hjelpe til med,
kjære medlem. Enn om kvar medlem kunne
skaffe ein ny! Hugs at nye medlemmer får
velje seg ei gratis årbok som velkomstgave.
Nettsida er nede. I førre nummeret av
Nytt om Gammelt oppfordra eg folk til å gå
inn på nettsida vår og sjå på innhaldsregisteret til årbøkene. Eg garanterte at dei ville
få hakeslepp. Ei alfabetisk oversikt over årboksartiklane frå 1947 til 2012 fyller over
22 sider! Årbøkene er ei lokalhistorisk skattkiste utan like. Som medlem har du sikkert
mange av desse bøkene i bokhylla di, men
du bør sikre deg eit komplett sett.
Men straks etter at det var skrive, vart
nettsida vår «hacka», infisert av datavirus
og blokkert. Vi er i ferd med å laga ei heilt
ny nettside, men ho er enno ikkje komme
på plass.
Facebook-sida er oppe. Da er det godt
å kunne melde at Anne Nygård, Bjugn, og
Ernst Øyangen, Trondheim, har tatt på seg å
administrere Facebook-sida vår. Der kan du
sjå kva som foregår i laget, og du kan kommunisere med andre medlemmer.
Da har eg visst fått med det viktigaste av
det som har skjedd, og da gjenstår det å
takke for året og ønske God jul og eit Godt
nytt år.
Da møtast vi på årsmøte i Rissa.
Johan G Foss
leiar
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Verv et medlem!
Fosen Historielag medlemstall har krøpet
sakte men sikkert nedover de siste årene.
Det er få utmeldinger, så nedgangen har i
hovedsak naturlige årsaker.
Vi ønsker oss nye medlemmer. Den store
drømmen til leder Johan er at hvert
medlem verver et medlem hver. Da dobler
vi medlemstallet!
Den enkleste måten å melde deg eller
andre inn i laget er å ta kontakt med et
styremedlem eller Eilert Bjørkvik, tlf 948
71 232, e-post: eilerbj@online.no

Årets julegavetips:

Gi et medlemskap
i Fosen Historielag
Gaven til de «som har alt»:
Gi et abonnement for Fosen Historielag
til en du kjenner.
Gaven koster kr 275,- ikke så mye som
ei skikkelig konfekt-eske, men varer
nye lengre.....

Årsmøtevandring på Autrått

Årets årsmøteforhandlingene på Austrått i Ørland fikk årsmøtedeltakerne omvisning Austråttborgen, der den entusiastiske guiden Daniel Johansen ga oss en grundig innføring i Austråtts
historie. Vi fikk omvisning både i kapellet og salene i hovedetasjen - og mye historie.
Etterpå var det omvisning i Yrjar Heimbygslags arkiv på Autråttgården, en stor og interessant
samling. Vi anbefaler å gå inn på Yrjar Heimbygdslags nettsider: www.yrjarheimbygdslag.no
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Referat fra Fosen Historielags årsmøte
lørdag 13. juni 2015 på Austrått gård
Møtet var innkalt ved brev til alle medlemmer gjennom Nytt om Gammelt ultimo
mai 2015.

Revisorberetning ble lest opp.
Det kom ingen spørsmål til regnskapet,
som ble enstemmig godkjent.

Før årsmøtet hilste Laila Lund på vegne av
Ørland kommune til årsmøtet.

Sak 5 Busjett 2015
Budsjettet ble gjennomgått. Det legges
opp til en inntekt på kr 401 500, og en
utgift på kr 396 000, med et driftsresultat
på kr 5000,-.
Busjettet ble enstemmig godkjent.

45 medlemmer møtte til årsmøtet, første
dag med godvær etter en lang periode
med regn.
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Johan G Foss ble valgt som møteleder
Helge Bueng ble valgt som referent
Sak 3 Årsmelding for 2014
Johan G Foss leste årsmeldingen, som står
å lese i Nytt om gammelt nr 84.
Saker fra årsmeldinga som ble tatt
opp:
A. Eilert Bjørkvik referete medlemstall
som viser en liten nedgang til nå 1240
medlemmer.
B. Eilert Bjørkvik tok opp temaet om utvalget av eventyr og sagn til boka og Segn
fra Fosen.
Arsmeldinga ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 4. Regnskap for 2014
Eilert Bjørkvik referete regnskapet. Driftsinntekter er kr 363 535,69.
Driftskostnader kr 462 870,80, med et underskudd på kr 99 335,11
Regnskapet ble referet.

Sak 6 Arbeidsplan for 2015
• Gi ut Årbok for Fosen 2015.
• Tre nummer av Nytt om Gammelt.
• Gi ut boka «Ambulansetjenesten i
øyrekka».
• Fosens historie bind 2: Oppstart arbeidet.
• Segner i Fosen. Følge opp arbeidet med
sikte på utgiving høsten 2016.
• Nettside - Gjenoppstart. Facebook ble
luftet. www.fosen-historielag.no.
• Medlemsverving.
• Historiske vandringer.
• Fagseminar.
Sak 7 Fastsetting av medlemskontingent
Styret foreslår uendret kontingent - kr
250,Det ble fremsatt forslag om familiemedlemskap med kontingent kr 350,-.
Det ble fremsatt forslag om medlemskontingent på kr 275,-.
Vedtak:
Medlemskontingenten for 2016 settes til
kr 275,-.
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Familiemedlemskapskontingent innføres
med medlemskontingent for familiemedlemmer kr 100,-.
Dette gir stemmerett på årsmøtet og lagets medlemsfordeler, men ikke utsendelse av årbok.
Sak 8 Valg
Styremedlemmer for 2 år:
- Helge Bueng, Åfjord - gjenvalg
- Ernts Robert Øyangen, Trondheim, ny
Leder for 1 år:
- Johan G Foss, Frøya. (Johan overtar midt i
en ledervalg-periode etter Milde Murvold
Borgfjord, som ble valgt i 2014).
Varamedlemmer:
1. Eilert Bjørkvik, Rissa
2. Jostein Selnes, Snillfjord
3. Bernt Jørgen Stranden, Bjugn

Revisor for 2 år:
Magnus B Småvik, Rissa
Vararevisor:
Hans Ulrik Hammer, Frøya
Nytt medlem av valgkomiteen:
Per Aastum, Vågan, Snillfjord
Etter årsmøtets valg består styret av:
Johan G Foss, Frøya - leder
Bjørn Nilsen, Snillfjord
Ellen Aanes Draagen, Hitra
Helge Bueng, Åfjord
Ernst Robert Øyangen, Trondheim.
Årsmøteforhandlingene avsluttet kl 12:40

Årsmøtemiddagen med godt gammeldags sodd fra Solvang gård smakte fortreffelig.
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Fosens historie 2 skrives

Svein Henrik Pedersen og Per Christiansen skal skrive andre bind av Fosens historie.
Arbeidet med bind 2 av Fosens Historie er
godt igang. Nå i startfasen er det arbeidet
med disposisjoner og innhold i boka som
er i fokus.
Boka omhandler perioden 1720 - 1860. Vi
har fått to meget dyktige forfattere, som
nå er godt i gang med arbeid. Per Christiansen begynte 1. september og Svein
Henrik Pedersen 1. oktober. Per tar sikte
på å legge fram et kapittelutkast før jul.
Fosen Historielag har en egen styringsgruppe, bestående av Johan G Foss, Eilert
Bjørkvik, Ernts Robert Øyangen og Anne
E Nygård som følger forfatterene tett, og
som I tillegg er det en faggruppe som trår
til ved bohov. Kolbjørn Aune er redaktør
også for dette bindet. Avtale med forfatterene er klar for undertegning.

Det tas videre sikte på å utarbeide en
brosjyre som presenterer prosjektet og
synliggjør behovet for en regionhistorie.
Brosjyren skal blant annet brukes ved
søknad om midler.
Den økonomiske ramma for prosjektet er
fortsatt på 2 millioner kroner. Av dette utgjør forfatterhonorar 1,2 millioner kroner.
Historielaget har pr idag 800 000 kroner
disponibelt for prosjektet.
Behovet for faggruppe og fagseminar er
også drøftet, men avgjørelsen om dette
er foreløpig utsatt.
Målet er nå at vi skal ha dette bokverket
ferdig i løpet av 2018.
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Hva skjedde
fra 1730 til 1860?
Bind 2 av Fosens Historie vil inneholde
mye spennende stoff. Det er en epoke
da det skjedde mye, både nasjonalt og
internasjonalt.
Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen skal fortelle oss hva som skjedd i Fosen. Som en liten kuriositet nevnes noe av
det som skjedde eller i verden:
1.Gerhard Schønning reiste i årene 1773
- 1975 rundt i Fosen. Reiseskildringen
hans er fornøyelig lesning. Du finner
bøkene «En reise som gjennom en
Deel af Norge i de Aar 1773, 1774 ,
1775» på biblioteket.
2. Hans Nilsen Hauge (1771 - 1824) var
«far» til haugianismen, som fikk stor betydning for kristenlivet i landet. Han ble
uglesett av myndigheten og arrestert
11 ganer. Hans arbeid for næringslivet
fikk stor betydning, ogdå på Fosen.
3. Dette er tiden da Wolfgang A Mozart og Ludvig van Beethoven levde
og skrev sine verker, enskjønt lite av
dette ble fosningene til del den gang.
4. Napoleonskrigene herjet. En av konsekvensene var at Danmark måtte gi
fra seg råderetten over Norge til Sverige.
4. I 1814 kom riksforsamlingen på Eidsvoll, der den norske grunnloven ble
skrevet.
5. I 1837 ble formannskapslovene vedtatt, og vi fikk kommunalt sjølstyre.
I vårt område fikk vi kommunene
Hemne, Hitra, Ørland, Stadsbygd, Åfjord og Bjørnør.

Til årsmøtet i juni hadde Leidulf Hafsmo
takket nei til tillitsverv i laget. Det er første
gang siden han ble innvalgt i 1992.
Etter som Leidulf ikke hadde anledning til
å delta på årsmøtet, benytter vi herved
sjansen til å takke for innsatsen i laget.
Leidulf var i mange år formann i laget til
han gikk av i 2004, men ble med i styret og
som varamedlem i 11 år etterpå.
En av kjepphestene til Leidulf var Fosens
historie, som endelig ble utgitt i 2005.
Leidulf er opptatt av krigshistorie og hva
som skjedde i «den norske hær», spesielt
i frigjøringsåret 1905. Han arbeider fortsatt
med dette temaet.
Leidulf vokste opp i Åfjord, utdannet seg
til tannlege i England og hadde praksis i
Trondheim, men var nok mye mer opptatt
av historien og visene han skrev enn dypdykk etter Karius og Baktus.
I ei av visene fra de tre CD-ene lar han mora
fortelle om garnisonenes dag: «.. Det var så
godt å se at av heile den norske hær, var det
bare min sønn som gikk i takt».
Takk for innsatsen, Leidulf!
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www.fosen-historielag.no
Som tidligere fortalt, er det noen som
har «hacket» internettsidene våre, med
den følge at sidene ikke har vært å finne
på internett. Da vi ble klar over dette,
begynte arbeidet med å finne en løsning. Det skulle vise seg å ta litt tid før vi
fant fram til en løsning på problemet.
Første oppgave ble å finne seriøse hjelpere, som kunne hjelpe oss uten at det
koster all verden. Løsninga ble en avtale
med Firmanett AS, som har klart å restaurere mye av nettsiden, og som nå er i
ferd med å bygge opp sidene på nytt.
Styret har opprettet en arbeidsgruppe, bestående av Johan G Foss. Anne
E Nygård, Eilert Bjørkvik, Ernst Robert
Øyangen og Bernt Jørgen Stranden, som
fikk ioppgave å løse saken. Men å invol-

vere redaktørene for face-book-siden vår,
får vi en mer helhetlig løsning av webbasert presentasjon for laget.
Arbeidsmålet vårt er å komme på nett
«så snart som mulig». Det enkleste er vel
å følge facebook-siden vår, som vil formidle den store nyheten om at vi endelig
er «på nett» igjen.
Nå vet vi av erfaring at mange av
medlemmene våre ikke er så ivrig på
dette med internett. Dere kan ta det helt
med ro. Vi fortsetter med informasjon i
papirform som tidligere.
Husk også at vi styre-medlemmer og
-varamedlemmer kan kontaktes.

Digitaliseringsprosjektet
Fosen Bildearkiv ble i sin tid startet
ved Bjugn Bygdatunlag. Målet har hele
tiden vært å samle bilder fra Bjugn og
øvrige deler av Fosen.

Under veis har det dukket opp noen
skjær i sjøen. Målet var å få KulturIT til
å bidra med å gjøre samlingen tilgjengelig.

I følge Bjugn Bygdatunlags nettsider
består Fosen Bildearkiv av over 10 000
bilder, fra store deler av Fosen.

Det skulle vise seg å ikke være så
enkelt. KulturIT forholder seg bare
til fylkesmuseene, og etter som Mølnargården ikke er fylkesmuseum, ble
det lite hjelp å få.

I 2014 bevilger Fosen Historielag et tilskudd på 100 000 kroner til prosjektet, samtidig som fylkesmuseet Kystens Arv fikk ordnet med 200 000 i
tilskudd til prosjektet.
I løpet av fjoråret ble billedsamlingen
digitalisert ved folkemuseet på Sverresborg. Målet er å få gjort samlingen
søkbar på nett.
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Det arbeides nå med å finne løsninger
slik at samlingen kan bli tilgjengelig. På
nyåret vil det bli holdt møter der målet
er å finne løsninger på saken.
Inntil videre må de som ønsker bilder fra
samlingen ta kontakt med Bjugn Bygdatunlag for manuelt søk i samlingen
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facebook.com/fosenhistorielag

Ernst Robert Øyangen og Anne E Nygård har ansvaret for lagets facebook-side.
Pr 24. november har siden 461 følgere. Toppilustrasjon nå er «Den siste viking
II», som står på Museet Kystens arv på Stadsbygda.
For alle gjelder det å henge med i
tiden, og følge utviklingen på alle
fronter. Så også for Historielaget, som
har egen facebook-side. Der legges det
ut nye ting som kan være aktuelle for
medlemmene, og arbeidet med bl.a.
Fosens historie 2 kan følges der.

TV-serien «Hvem tror du at du er» har
skapt ny interesse for slektsforsk-ning.
Facebook er en smart måte å komme
i kontakt med andre som deler denne
interessen. Og man kan finne egne
grupper som leter etter det samme
som en selv.

Vil du spørre om noe, komme med
forslag eller lignende er det kjekt å
sende melding til innboksen, så skal vi
prøve å svare så godt vi kan, ev. sende
spørsmålet til riktig person.

Og hva med å gi bort et årsmedlemsskap i julegave? For kr. 250,- får du
den flotte årboka og medlemsbladet
«Nytt om gammelt». En flott gave til
utrolig lav pris.

Siden facebook er en måte å nå ut til
mange på, er det flott dersom innleggene deles av de som følger sida
vår, da når det ut til så utrolig mange
personer!

Bestiller du nå, er du sikker på at alt er
i boks til jul. Medlemsskapet kan bestilles via facebook, bare send melding
i innboksen, så videresender vi det til
Eilert.
Anne E Nygård

Målet er minst en nyhet i uka.

Nytt om Gammelt 85 -2-2015.indd 9

9

27-11-15 15:50:33

Eventyr - eller en smule sant?

Spanjoler i Stoksund?

I Stoksund går det hardnakkede historier
om at folket på Harbak - grenda mot storhavet helt nord i Åfjord kommune - stammer fra portugisiske sjøfolk, som kom seg
på land etter et havari.
For en tid tilbake kom en kamerat innom
kontoret mitt og lurte på denne historien. I
slike situasjoner er det bare to ting å gjøre:
Enten å prøve å lete etter opplysninger på
egen hånd, eller velge minste motstands
vei; sende -e-brev til Eilert.

Kong Filip 2 av Spania sendte den mot England, dels for å hevne Maria Stuart, dels fordi
dronning Elizabeth støttet nederlenderne i
striden mot Spania. Etter nederlag og store
tap i den engelske kanal, forsøkte armaden
å gå nord for Skottland. Bare halvparten av
flåten nådde hjem til Spania. Skipene som
gikk nord for Skottland, ble overrasket av
storm, og kom i drift. Noen av disse drev
helt opp mot Norge. Det antydes at minst 10
skip strandet i Norge. Det har siden, og helt
opp til våre dager, blitt funnet vrakrester av
armadaen. Blant norske vrakdykkere er historien tilbakevendende. Mange drømmer om
å finne skatten. Det er gjort funn av spanske
mynter preget i 1587 utenfor Sunnmøre.
Det antydes at enkelte deler av armadaen
kan ha drevet enda lengre nord, men det
er ikke dokumentert. Historikere mener å
kunne dokumentere at noen skip har passert Trondheimsfjorden på veg nordover.

Joda, Eilert mente å ha hørt noe om dette, og
ga meg noen tips. Journalist Torbjørn Ødegaard har jobbet en god del med temaet,
uten at jeg får konkrete svar på det vi ville
vite, men som kan ha et snev av sannhet.

Det som en med relativt stor sikkerhet kan
slå fast, er at det har vært mange forlis
langs Fosen-kysten. Det er ikke usannsynlig
at det finnes etterkommere fra mannskap
langs kysten - ikke bare på Harbak.

Det kan sannsynligvis være en forbindelse
til den spanske armadas mislykkede angrep på England i 1588. Den spanske armada, også kalt den «store» eller «uovervinnelige» ble sendt mot England. Krigsflåten
bestod av 130 store og 30 små og en
mannskapsstyrke på ca 30 000. Armadaen
led store tap under dette angrepet.

Om det finnes etterkommere av mannskap
fra denne armadaen eller andre skip, kan
altså ikke dokumenteres, men det er i alle
fall en spennende «historie», og som vi
vet av et kjent ordtak: «Det er sjelden røyk
uten ild».
Helge Bueng
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Ny spennende bok på gang:

«Doktorbåten» kommer

Doktorbåten i Frøya i kjent stil passerer «Rapp» på vei til nye oppdrag
Tre generasjoner Hammervold sørget for at
folk på Frøya og i øyrekka nordover hadde
et ambulansetilbud og tilgang på lege når
det var nødvendig.
Tommy Rodahl, som selv har bodd nord i
øyrekka, har skrevet fortellingen om båtene,
men også fått med mange hendinger som
forteller om tildels strabasiøse turer i all
slags vær.
Folket i området visste at det i de fleste
tilfeller var det hjelp å få. Doktorbåten tok
turen - så lenge det ikke var direkte uforsvarlig å ferdes på sjøen.
Første generasjon var Einar Hammervold,
som først var skipper på båten, som først var
i doktorens eie. Einar startet med båtdrifta
i 1926 og kjøpte seinere båten. Hammervoldfamilien drev denne tjenesten til fastlandsforbindelse og ny organisering av ambulanseordningen ble omorganisert i fylket.

Men fortellingen er også en fortelling om
funksjonshemming, som ikke nødvendigvis
trenger å være en hindring for å arbeide.
Som ungdom skadet Einar ei arm og senere
en fot, men det stoppet ham ikke.
Hovedinformanten til boka er Aasmund,
som nærmest ble født inn i denne tjenesten, og har levd med ambulansetilbudet først med båter og senere med ambulansebiler så og si hele livet.
Helge Bueng har redigert boka, mens Johan
G Foss har vært billedredaktør.
Det er planlagt presentasjon av boka på
Frøya 12. desember.
Boka koster kr 285, for medlemmer kr 200
og kan kjøpes på bokhandel i Frøya, Trondheim Hitra, Åfjord og Brekstad, eller kontakt
Johan G Foss direkte, tlf 72 44 81 11 / 954
02 921 eller e-post: j-g-foss@online.no
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En anderledes museumsutstilling
Hvordan skal vi nå de gruppene som
vanligvis ikke går på museum, er ofte
et spørsmål i historiekretser?
Kystmuseet på Hitra har valgt nye veier
og arenaer for å presentere historien.
Halve hurtigbåtterminalen på Sandstand er fylt med historie og dokumentasjon av havbruksnæringa i kystregionen - en ikke så gammel, men
likevel meget spennede historie.
Presentasjonen er flott og gir mye informasjon om ei næring som har vært i

voldsom vekst de siste åra. Det er ikke
mulgi å ikke se denne utstillinga når
du reiser med hurtigbåten til etter fra
Sandstad.
I tillegg til utstillingene har Hitra Turistservice AS både kontor der de selger
overnatting og aktiviteter i området,
en rikholdig butikk for de som trenger
fiskeutstyr eller har lyst på en souvernir.
Her finner vi også et spisested.
Et spennende konsept, og en gopd idé
for andre?

Til venstre: Det går med mye kaffe når lagets styre har møte. Ellen henter mer.Det fikser
damene i kaféen. Til høyre: et lite utsnitt av den innholdsrike butikken til Hitra Turistservice AS

Til venstre: Folk kommer og drar fra Hurtigbåtterminalen. Til høyre: Kystguiden Ellen forteller
Ernst Robert Øyangen og Johan G Foss om utviklinga av havbruksnæringa i kystregionen
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Årbøkene 1947 - 49 digitaliseres
Fosen historielag ble stiftet sommeren
1947. Allerede samme høst kom den
første årboka. Det kom tre årbøker,
men så var det plutselig stopp. Det
skulle gå 15 år inntil Kolbjørn Aune og
Eilert Bjørkvik tok over som redaktører.
Mange spør etter de eldste bøkene. Nå
har styret gitt Jan Terje Hellemsbakken
i oppgave å digitalisere de eldste årgangene. Disse vil ligge ute på nettsidene våre når de er tilbake på nett.
Foreløpig blir bøker som finnes for salg
ikke bli digitalisert, men bøkene er i salg,
så du kan komplettere samlingen din.

De første utgavene av årboka hadde mange
sponsorer, trykt bak i boka. I 1949 hadde de
fire Trondheimsavise en fellesannonse.

Skrifter utgitt av Fosen Historielag
Siden 1970 har Fosen Historielag utgitt 9 skrifter. Vi tar med en komplett oversikt
her. I tillegg til skriftene har vi de fleste årgangene av årboka.
1 Audun Dybdahl: Reins kloster –
kirkelig godskompleks og verdslig len. 121 s, heftet (1970). Kr. 50.
2 Gammeltida på Hitra. Frå arbeidsliv på kystgarden. 96 s. heftet (1978) Utsolgt
3 Astrid Nesheim: Setre i Åfjorden. 148 s med kartbilag, ill, innb (1987). Kr 120,
medlemspris kr 100.
4 Bjørn Aksdal: Fosentonar. Musikktradisjoner i kystmiljø. 152 s, ill, heftet (1988).
Kr 120, medlemspris kr 100.
5 Ingolf Dahl: Seks år og småbåtfisker. 80 s, ill, heftet (1999). Kr 100,
medlemspris kr 80.
6 Atle Grimstad: I utkanten. Kvenvær og Forsnes 1950-2000. 124 s, ill,
heftet (2000). Kr 120, medlemspris kr 100.
7 Kolbjørn Aune (red): Fosens historie fra istid til 1730. 453 s, ill, innb (2005).
Kr 400, medlemspris kr 350.
8 Bernt Gjelvold: Da jeg var liten. 72 s, ill av Aud Lilleengen, innb (2005).
Kr 145, medlemspris kr 125.
9 Tommy Rodahl: Doktorbåten - En fortelling om familien Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya. 157 s, ill, innb (2015). Kr 285, medlemspris kr 200.
Ønsker du å kjøpe noen av bøkene, ta en telefon eller send e-brev til
Eilert Bjørkvik, tlf 948 71 232 eller e-post: eilerbj@online.no.
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Fosen historielag
Fosen historielags styre

Redaktører for årboka:

Johan G Foss, leder
7270 Dyrvik, Tlf 72 44 81 11
E-post: j-g-foss@online.no

Per Ole Solli
Postboks 800, 6805 Førde, Tlf 992 84 344
E-post: pos@stiftelsestilsynet.no

Ernst Robert Øyangen
Øvre Stavsetvegen 27, 7026 Trondheim
Tlf 994 93 973
E-post: ernstro@online.no

Kenneth Kiplesund
Lauritz Jenssens gate 51,
7045 Trondheim, tlf 416 26 292

Helge Bueng, sekretær
7170 Åfjord. Tlf 94 12 12 02
E-post: helge@bueng.no

Redaktør Nytt om gammelt

Bjørn Nilsen
Stranden, 7256 Hemnskjela
Tlf 72 45 62 64
E-post: bjorn.sn@online.no
Ellen Aanes Draagen
Straum, 7250 Melandsjø
Tlf 481 86 728
E-post: ellen@oyguiden.no
Varamedlemmer til styret:
Eilert Bjørkvik, også kasserer
7100 Rissa. Tlf 73 85 22 61 / 948 71 232
E-post: eilerbj@online.no
Jostein Selnes
Selnes, 7256 Snillfjord
Tlf 906 91 693
E-post: jselnes@online.no
Bernt Jørgen Stranden
Bålfjordnesveien 10, 7167 Vallersund
Tlf 416 09 801
E-post: berntjs@broadpark.no

kkiplesund@gmail.com
Helge Bueng
7170 Åfjord. Tlf 936 29 024 / 94 12 12 02
E-post: helge@bueng.no

Nytt om gammelt
Er redigert hos Bueng AS, Åfjord.
Foto: Fotograf angitt på bilde.
Redaksjonen avsluttet 19.11.2015.
Grafisk form: Bueng AS
Trykk: Orkla Grafiske AS
Opplag: 1400 eks.

Har du stoff til bladet eller årboka?
Det er alltid plass for innspill fra
medlemmene våre, som kan trykkes i
«Nytt om Gammelt». Det kan være bilder,
korte fortellinger, eller rett og slett en etterlysning som kan ha allmen interesse for
flere. Redaktør og adresse for stoff finner
du ovenfor.

Fosen historielag har egne nettsider, som kommer snart:
www.fosen-historielag.no • E-post: post@fosen-historielag.no
Fosen historielag på facbook:
www.facebook.com/fosenhistorielag
Bøker kan bestilles hos Eilert Bjørkvik, tlf 948 71 232, e-post: eilerbj@online.no
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Riktig postadresse

Medlemskontingenten

er det viktig å passe på. Hver gang det
sendes ut årbøker og meldingsblad
kommer det flere i retur fordi adressen
ikke er korrekt. I flere kommuner er det
innført veinavn, og Posten er flittig til å
returnere sendinger som ikke har fullstendig adresse. Det har sammenheng
med rasjonaliseringstiltak, blant annet ved at posten blir sortert sentralt.
Så vær vennlig å melde fra dersom det
skjer endringer i postadressen.

er fra 2016 hevet til 275 kroner året. Det
henstilles til medlemmene om å betale
kontingenten innen fristen for å sikre
laget en god likviditet. Medlemskontingenten er lagets viktigste inntekstkilde,
og det vil være fint om det ble vervet
flere medlemmer, for medlemstallet
viser en synkende tendens når den
naturlige avgang ikke følges opp av nye
medlemmer.

Støtt laget vårt
uten at
du merker det!
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal
motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å
støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg
til å støtte oss i Fosen Historielag.
Vi har så vidt begynt å få inntekter til
Fosen historielag. Til nå er det 4 medlemmer som støtter laget på denne måten,
og de har så langt skaffet 404 kroner til
lagskassa, det vil si at pengene går inn
på konto pr 1. januar 2016.
Ordningen gjør at hver gang du tipper,
går 5 % av innsatsen til laget du har
valgt. Vi håper flere benytter sjansen
og støtter Fosen historielag.
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Å støtte Fosen historielag på denne
måten er så enkelt som at man registrerer seg som grasrotgiver. Når du
tipper viser til Fosen historielags organisasjonsnummer som er 980 104 206.
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send
Grasrotandelen 980104206 til 2020
Mer Info: www.norsk-tipping.no
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Retur: Eilert Bjørkvik,
Naustveien 179, 7100 Rissa
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Fosen historielag
har flere temabøker,
med god og verdifull lokalhistorie til en meget gunstig pris.

100,-

50,-

350,-

50,-

100,-

80,-

125,-

Porto tilkommer Oppgitte priser er medlemspriser Bøkene kan kjøpes hos Eilert Bjørkvik,
tlf 948 71 232, e-post: eilerbj@online.no.
Bøkene finnes også på Kystens Arv, Stadsbygd og Kystmuseet på Fillan.
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