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Bessaker og VIk med Osen i bakgrunnen. Foto: Roan kommune

Ny årsmøtedato 2020:
På grunn av korona-epedemien,utsetter vi årsmøtet til

Bessaker, lørdag 12. september 2019 kl 1130

Leder’n
Gammal og ny overtru
Folk var mykje overtruiske i gamle dagar.
Dei levde i eit magisk univers, befolka av makter av ulike slag. Naturlover rådde naturlegvis, men dei kunne dei ulike maktene gripe
inn i. Kva som helst kunne i prinsippet skje.
Noen av maktene var statiske og verka som
naturlover, eksempelvis månen og tidevatnet
som begge hadde positive verknader når dei
var veksande. Andre makter var ubereknelege,
som dei underjordiske. Dei galdt det å halde
seg inne med og ikkje provosere. Så var det
dei vonde maktene, hekser og anna trollskap
som stod i leitog med djevelen. Dei måtte ein
vera på vakt mot og prøve å kvitte seg med.
Det magiske universet var innhaldsrikt. Magiske formularar vart brukte til å stoppe blødningar og helbrede sjukdommar, men kunne
òg brukast til å påføre skade på folk og fe.
Dette universet kom under press og tilbakegang i opplysningstida i siste helvta av
1700-talet, tida med fornuftsdyrking og potetprestar. I dag heng berre restar igjen. Men
enno kan vi treffe folk som trur at fjerne stjerner har avgjerande innverknad på liva våre. Dei
fleste trur no på eit univers der naturlovene
gjeld fullt ut, og der alle dei gamle maktene er
drivne ut. Rommet «mellom himmel og jord»
er tappa for innhald.
Men kanskje er det slik at kvar tid har
si overtru. Vår tids største overtruer, meiner
eg, er trua på evig materiell vekst og evig
auka forbruk, og trua på at vi har tatt kontroll over naturen. Den siste trua ligg no
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hardt skada av virus, og den første vil snart
krasjlande i møte med ei fysisk verd som
ikkje har rom for evig vekst. Slik vekst kallar
vi kreft når den skjer i kroppen. I dyreverda
fører den m.a. til lemenår.
Skal vi våge å tru at pandemien gjer oss litt
mindre overmotige både i synet på naturen
og i trua på at menneskeleg lykke ligg i auka
forbruk, også etter at alle rimelege behov er
dekte? Alle veit jo at dei viktigaste verdiane
i livet ikkje kan produserast og kjøpast. Arne
Garborg fekk sagt dette overlag godt:
For pengar kan ein få alt, heiter det.
Nei, ein kan ikkje det.
Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug,
dròpar, men ikkje helse,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
moro, men ikkje glede,
kameratar, men ikkje vennskap,
tenarar, men ikkje truskap,
grå hår, men ikkje ære,
rolege dagar, men ikkje fred.
Skalet av alle ting kan ein få for pengar,
men ikkje kjernen.
Kor lenge skal vi kjøre ei utvikling som ser
bort frå desse djupe sanningane? Vi får verkeleg håpe at pandemien og ettertanken kjem
oss til hjelp.
Sjåast på Bessaker i september, kjære medlemmer!

Johan

Velkommen til årsmøte i september
Regjering og helsemyndigheter fraråder arrangement før 15. juni.
Fosen historielag følger selvfølgelig disse anbefalingene,
og har vedtatt å utsett årsmøtet - med forbehold - til

Bessaker lørdag 12. september kl 11.30
11:30

Oppmøte • Registrering • Velkomstkaffe

12:00

Varaordfører i Åfjord, tidligere ordfører i Roan, Einar Eian, hilser årsmøtet

12:20

Årsmøte

14:00

Fosens historie 2 - Status for prosjektet.

14:45

Pause med enkel lunsjbuffet og tid til å prate.

15:30

Folk, bygder og hendelser i Roan
Helge Bueng m fl.

16:30

Årsmøtemiddag

18.00: Årsmøtet avsluttes.
18:00: Tur opp til Møllerstua på Bessakerfjellet.
Thore Erling Pettersen forteller om vindkraft i Roan.

Praktiske opplysninger

Vi møtes i Vik-Bessaker grendahus på Bessaker. Skilt viser veg.
Det er 50 km fra Åfjord, 108 km fra Brekstad og 114 km fra Rørvik fergeleie.
Beregn 2 timers reise fra fergehavnene.
Fergene over Trondheimsfjorden, både fra Flakk og Valset, har avganger lørdag morgen
klokka 08:00, 09:00, 10:00. Retur på kveld - både Rørvik og Brekstad; 18:30, 19:30 osv.
Siste ferge fra Brekstad 21:30. Sambandet Rørvik - Flakk har timesavganger hele natta.
Årsmøteavgift er i år kr 250, som betales ved registrering. Det inkluderer årsmøtet og
servering; kaffe og småmat ved adkomst, enkel lunsjbuffé i pausen og årsmøtemiddag.
Påmelding innen 1. september til
Eilert Bjørkvik, tlf 948 71 232, e-post: eilerbj@online.no
Velkommen til årsmøtet.
NB: Vennligst beskjed hvis deltakere har spesielle matønsker på grunn av allergi
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Årsmøtet 2020
Dagsorden for årsmøtet
1. Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding for 2019/2020
4. Regnskap for 2019
5. Arbeidsplan for 2020/2021
6. Budsjett for 2020
7. Fastsetting av medlemskontingent
8. Innkomne saker
9. Valg
- formann for 2 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 3 varamedlemmer til styret for 1 år
- revisor og vararevisor 2 år
- 1 medlem til valgkomiteen for 3 år.

3. Årsmelding 2019/2020
Styret
Styret har dette året bestått av:
Johan G Foss, Frøya, leder,
Helge Bueng, Åfjord, sekretær,
Rigmor Aastum, Snillfjord, nestleder,
Kristin Svendsen, Hitra, styremedlem
Bernt Jørgen Stranden, Bjugn,
styremedlem.
Eilert Bjørkvik, Rissa, varamedlem og
kasserer.
Johan Mjønes, Snillfjord, varamedlem.
Ernst Robert Øyangen, Trondheim,
varamedlem.
Andre verv
Revisor: Per Husby, Rissa.
Vararevisor: Sturla Leth-Olsen, Bjugn.
Valgkomité:
Svein Henrik Pedersen, Malvik, leder
Per Aastum, Snillfjord
Vigdis Hoff Hoøen, Ørland
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Årbokredaktører
Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen.
Redaktør av Nytt om gammelt:
Helge Bueng.
Medlemstallet
1. april 2020 var medlemstallet 1113. Året
før var medlemstallet 1140, altså en nedgang på 27 (året før var avgangen 28).
Medlemstallet har økt i Bjugn (7) og Hitra
og Osen (2). Størst tilbake-gang har det
vært i Hemne (14) og Ørland og Trøndelag
utenom Fosen (6).
Styremøter
Etter årsmøtet 2019 er det, pr. 15. april,
avholdt 2 styremøter: 24. sept 2019 og 10.
februar 2020. Fra 12. mars har styret kommunisert og gjort nødvendige vedtak via
e-brev og telefon. Styremøtene holdes til
vanlig på Ørland kultursenter på Brekstad.

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på 26.278
kr, mot et underskudd på 123.841 kr kr i
2018. Endringen skyldes i hovedsak at utbetalingene til Fosens historie 2 (forfatterhonorarer) har vært vesentlig mindre.
Årsmøtet 2019
Årsmøtet ble holdet på Grønset gård
ved Vinjeøra i Hemne lørdag 8. juni. Det
var et «stort» årsmøte med hele 73 frammøtte medlemmer. Ordfører i Hemne,
Odd Jarle Svanem, orienterte om Hemne
kommune, som ble utvida til nye til Heim
kommune fra nyttår 2020. Eilert Bjørkvik
holdt minnetale over Leidulf Hafsmo,
som døde 21. februar.
Eilert leda også årsmøtet. Verten på
Grønset gård, Mark Richard Adams, fortalte om gården, Rigmor Aastum holdt
godt foredrag om tyske soldaters forhold
til lokalbefolkninga under krigen, og Johan G Foss orienterte om fellestunet på
Hovdan gård, der fem bruk hadde husa
sine i ei klynge helt fram til 1965. I etterkant av årsmøtet var det utflukt til Hovdan, der John Kårøy viste rundt på tuftene
etter det gamle tunet.
Årbok for Fosen 2019
Årbokredaktørene Per Ole Sollie og
Svein Henrik Pedersen leverte også i
år ei innholdsrik og variert årbok, med
flere gode artikler. Om én enkelt skulle
framheves, må det bli arkeolog Ingrid
Ystgaards artikkel om de store utgravningene på Vik på Ørlandet i 2014–2016.
Nytt om Gammelt
Helge Bueng har igjen redigert to
meget gode og fyldige nummer av meldingsbladet.

Fosens historie 2
Hovedtekstene fra fra Per Christiansen, Svein Henrik Pedersen og Rigmor
Aastum (om militærvesenet) er levert.
Daniel Johansens bidrag om herskapskulturen gjenstår. Johan G Foss skal levere
bidrag om byggeskikk, gårdsfellesskap og
noen mindre temaer. Grunnarbeidene her
er gjort. Men det arbeides fortsatt intenst
med nye tema og vinklinger som er kommet til, som å se nærmere på levekåra,
bl. a med utgangspunkt i skiftematerialet.
Utgivelse er nå satt til første halvår 2021.
Pr 1. februar 2020 var alle forfatterhonorarer betalt, i alt 1 032 500 kr. Av
dette har historielaget av egne midler
betalt 832 724 kr, mens kommunene har
bidratt med 150 976 kr, bedrifter med 11
000 kr og historielagets medlemmer med
37 800 kr.
Folkekunst i Fosen
Framdrifta har ikke vært stor dette
året heller, men samlinga på Kystmuseet
på Hitra er gjennomgått, fotografert og
kommentert; ca 25 gjenstander. I alt har
Ola Grefstad kommentert ca 330 gjenstander fra samlinger på Fosenhalvøya,
Hitra og Frøya. Fortsatt gjenstår Åfjord,
Snillfjord og Hemne. Museumssamlingene vil få tilgang til kommentarene, og
få tilbud om foredrag med gjennomgang
av det registrerte materialet.
Historisk vandring.
Fosen historielag arrangerte 24. august
en godt besøkt vandring på Hysnes fort
i Hasselvika ledet av Lena og Magnar
Sivertsvik. Det var både yngre og eldre
deltakere. Særlig gledelig var det at to av
lagets veteraner deltok, Hans Borgfjord
(medlem siden 1947, død 20.11.2019) og Liv
Sannan, begge med rullator.
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Steds-, saks- og personregister til årbøkene
Et søkbart register vil bli en nøkkel til den
lokalhistoriske skattekista som de 58 årbøkene representerer. Utarbeiding av et
slikt register har vært en «prioritert» oppgave i flere år, men framdrifta har likevel
stoppa opp, i påvente av utarbeiding av
liste med søkeord. Ei slik liste vil nå bli
ferdigstilt, så utarbeiding av registeret
kan komme i gang.
Digitalisering av årbøkene.
Det ble i feb 2020 inngått avtale med
Nasjonalbiblioteket om digitalisering av
Fosen historielags årbøker, for periodene
1947–1949 og 1965–2019. Årbøkene vil da
etter hvert bli tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettside.
Lagets arkiv og samlinger
Historielagets hoved-boklager er oppbevart i rådhuskjelleren i Rissa. Mindre lager
blir oppbevart andre steder, som i Åfjord,
Bjugn og Frøya.
Markedsføring
Fosen historielag deltok sommeren 2019
med stand i Hasselvika, på Hopsjøen og i
Lysøysundet. Standene resulterte i 14 nye
medlemmer, men få solgte bøker. Standene utgjør en viktig kontaktflate mot
befolkningen.
Representasjon
Johan G Foss og Helge Bueng deltok på
Sør-Trøndelag historielags kontaktmøte
med tanke på å få oppretta en stilling
som regionkonservator/regionhistoriker
på Fosenhalvøya 5. juni 2019 på Mølnargården.
Svein Henrik deltok på Sør-Trøndelag
historielags høstmøte 23. nov 2019, der
temaet var utgiving av årbøker.
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Helge deltok på møte i Osen 21. januar
2020 om markering av Storversdagen i 1859.
Fosen historielag på nett
Nettsida blir fortsatt betjent av Johan G
Foss og Facebooksida av Ernst Øyangen.
Styret

5. Arbeidsplan 2020/2021
1. Gi ut Årbok for Fosen 2020.
2. To nummer av Nytt om Gammelt.
3. Fosens historie bind 2: Arbeidet
videreføres. Utgivelse i 2021.
4. Vedlikeholde nettsida og facebooksida.
5. Folkekunstprosjektet videreføres.
6. Medlemsverving.
7. Markedsføring med stand
• Hasselvika 4. juli

• Hopsjøen 16.-19. juli
• Lysøysunet 7. - 9. august

8. Vandringer. Ingen bestemt

7. Fastsetting av
medlemskontingent

Medlemskontingenten ble på årsmøtet i
2018 forhøyet til kr 300.
Styret forslår derfor ingen endringer
imedlemskontingenten for 2020.

8. Innkomne saker

Det er ikke meldt noen ekstra saker til
behandling på årsmøtet.

9. Valg

Valgkomiteens innstilling:
A. Valg av leder for 2 år
• Johan G Foss, Frøya, Gjenvalg
B. 2 styremedlemmer for 2 år:
• John Ola Selbekk, Lensvik, ny
• Bente Heggvik, Hitra/Trondheim, ny

C.
•
•
•

3 varamedlemmer
Eilert Bjørkvik, Rissa, gjenvalg
Johan Mjones, Snillfjord, gjenvalg
Ernst R Øyangen, Trondheim, gjenvalg

D. Revisor OG vararevisor
• Forslag legges fram på årsmøtet
D. Et medlem til valgkomitéen for 3 år:
Styrets innstilling:
• Hilde Murvold, Stadsbygd
Alle er forespurt og takket ja.
Valgkomiteen
Per Aastum • Vigdis Hoff Hoøen
Svein Henrik Pedersen •
Styremedlemmer ikke på valg:
Helge Bueng, Åfjord
Bernt Jørgen Stranden, Ørland

Medlemsoversikt 01.05.2020

I parentes medlemstall ved siste årsmøte
Agdenes
Bjugn
Frøya
Hemne
Hitra
Osen
Indre Fosen
Roan
Snillfjord
Ørland
Åfjord
Trøndelag
Utenfor Trøndelag
Bibliotek mm
Lag
Skoler
Banker
Bedrifter
Kommuner
Sum

20
123
36
130
64
9
117
11
67
95
32
262
92
19
10
11
4
0
11
1 130

( 21 )
( 116 )
( 36 )
( 144 )
( 62 )
(7)
( 119 )
( 11 )
( 71 )
( 101 )
( 34 )
( 268 )
( 94 )
( 20 )
(9)
( 12 )
(4)
(0)
( 11 )
( 1 140 )

Revisjon av regnskapet for 2019
Regnskapet og rapportene er gjennomgått
og gir etter min meining et rett bilde av
historielagets økonomiske situasjon.
1. Bilagene er kontrollert mot føring i bilagsjournalen og er funnet i orden. Konto
i bank stemmer med utskriften fra regnskapet. Regnskapet er ryddig ført og godt
dokumentert og gir et rett bilde av lagets
økonomiske situasjon
2. Resultat- og balanseoppstilling er i samsvar med de underliggende poster. En resultatoppstilling som er korrigert for inntekter
og kostnader med investeringene i prosjektet Fosens historie 2, gir et bedre bilde av
årets normale drift.
3. Det er revisors plikt å vurdere regnskapet
opp mot lagets budsjett, planer og drift.
For Fosen historielag bør det ikke være
et mål med størst mulig overskudd eller
mest mulig penger på bok, men at laget
bruker og har penger til å nå formålet med
laget. Ut fra det synes regnskapet å vise
fornuftige resultater. Det er til nå brukt kr.
798 324 på Fosens historie 2 og kr. 283 942
på trykking og utsendelse av Årboka 2019.
Dette er godt anvendte penger i samsvar
med formålet til laget. Korrigert for
prosjektet Fosens historie 2 er overskuddet
på kr. 65 948 i 2019.
For 2019 er det budsjettert med et underskudd på kr. 11 000, mens resultat har blitt
et overskudd på kr. 65 949. Forskjellene skyldes hovedsakelig at utgiftene til Fosens
historie 2 er holdt utenom årsregnskapet.
Historielaget har fortsatt en trygg økonomi.
4. Revisor anbefaler at årsmøtet godkjenner årets regnskap.
Rissa, 6. januar 2020
Per Husby
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4. Regnskap 2018 • 6. Budsjett for 2019
Regnskap

Regnskap

Regnskap

Budsjett

2800
2801
2802
2804
3000
3001
3002
3004
3100
3104
3105
3106
3108
3110
3112
3120
3121
3122
3300
3701
3900
8001

DRIFSTINNTEKTER
Salg Fosens historie 1
Støtte Fosens historie 2
Salg Da jeg var liten
Salg Doktorbåten
Medlemskontingent
Medlemskontingent familie
Medlemskontingent kommuner
Medlemskontingent banker
Salg årbøker
Salg Reins kloster
SalgGAmmeltida på Hitra
Salg Setre i Åfjorden
Salg Fosentonar
Seks år og småbåtfisker
I utkanten
Salg av medlemsnål
Salg av kort
Salg av Namnskilting
Grasrotandel Norsk Tipping
Minnegaver
Momsrefusjon
Renter
Sum driftsinntekter

2 850
35 700
380
2 400
336 575
300
11 000
2 000
11 828
200
100
220
420
280
200
350
40
130
12 922
10 500
39 309
1 691
469 396

6 980
95 517
1 319
290
308 375
100
12 000
2 000
13 008
185
0
204
1 552
260
100
450
0
5
9 284
0
28 985
1 632
482 246

7 810
13 075
3 090
4 803
317 626
200
12 000
2 000
8 532
170
0
310
865
115
200
450
20
0
4 387
0
38 893
2 37
416 922

5 000
100 000
500
1 000
320 000
300
11 000
2 000
12 000
100
0
200
500
200
200
300
0
0
13 000
0
30 000
1 000
497 300

2801
4100
4101
4102
4201
4400
4501
4502
4600
4601
4602
4604

DRIFTSKOSTNADER
Fosens historie 2
Porto
Bankgebyr
Markedsføring
Kontingenter
Reiser
Årbok
Nytt om gammelt
Gaver, oppmerksomhet
Årsmøtet
Styremøter
Vandringer
Sum driftskostnader

81 000
62 642
308
7 954
12 151
480
221 300
27 556
2 450
21 505
4 321
1 450
443 117

267 000
27 267
326
6 899
12 101
720
245 945
26 706
1 256
10 500
5 322
2 044
606 087

221 000
48 823
371
8 787
11 925
480
229 490
24 269
0
9 600
6 305
0
561 052

100 000
60 000
500
10 000
12 000
3 000
250 000
27 000
2 000
15 000
5 000
2 000
486 500

Driftsresultat
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2019

26 278

2018

- 123 841

2017

-144 129

2020

10 800

STATUS 31.12.2019
Aktiva og passiva
1900
1920
2700
2704
2800
2801
2802
2804
2806
2840
2850
2900

Kasse
Ørland Sparebank
Forskuddsbetalt kontingent
Forskuddsbetalt kontingent bank
Fosens historie 1
Fosens historie 2
Da jeg var liten
Segner i Fosen
Doktorbåten
Forskudd årbok
Orkla Grafiske as
Egenkapital
Sum

2019

2018

2017

23
159 465
- 113 800
- 500
105 919
798 324
26 164
93 750
- 13 683
7 150
0
-1 062 813
0

190
285 664
- 75 100
0
108 769
753 024
26 544
93 750
-11 283
0
- 184 695
- 996 864
0

6
218 389
- 89 725
0
115 729
581 541
27 863
93 750
- 10 993
21 250
0
- 957 812
0

PROSJEKTREGNSKAP

Fosens historie 1
2800
Inngående balanse
Omsetning
Utgående balanse
Sum
Fosens historie 2
2801
Inngående balanse
Omsetning
Utgående balanse
Sum
Da jeg var liten
2802
Inngående balanse
Omsetning
Utgående balanse
Sum

108 769
0
108 769
753 024
81 000
834 024
26 544
27 863

6 960
105 919
108 769

35 700
798 324
834 024
26 544
380
26 164
27 863

Segner i Fosen
2804
Inngående balanse
Omsetning
Utgående balanse
Sum

93 750

0
93 750
93 750

Doktorbåten
2806
Inngående balanse
Omsetning
Utgående balanse
Sum

0
13 683
13 683

11 283
2 400
0
13 683

93 750
0
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Aa tuberkulosehjem

Kyrksæterøra. Foto: Hemneportalen

Aa tuberkulosehjem med paviljon og hage på 1930. Foto: Joakim Brevold©Brevoldsamlingen Br 00 351

I disse korona-tider glemmer vi lett at vi i
nyere tid har hatt flere alvorlige epedemier.
Difteriepedemien på 1880-tallet er en av
disse. Den rammet også Fosen. I Åfjord ble
en familie ekstra sterkt rammet. I løpet av
11 dager høsten 1883 mistet et foreldrepar
fem av sine seks barn i difteri.
Det som regnes som den verste epidemien var spanskesyka 1918-20. En mener at
over et tredjedel av verdens befolkning var
smittet. Ca 15 000 nordmenn døde.
Tuberkulose, også kalt tæring, rammet
Norge hardest i perioden fra 1895 til 1955.
Omlag en kvart million nordmenn døde,
en periode 6 - 7000 årlig. Tuberkulosen er
i dag under kontroll, men vi som vokste
opp i tiårene etter krigen husker godt når
helsesøster kom for å ta pirquet. Ubehagelig, men nødvendig.
Tubfrim var et tiltak, etablert i 1928. Idéen
var å samle og omsette brukte frimerker til
tuberkulosearbeid blant barn i Norge.
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Rundt i Norge ble det bygd behandlingshjem. Aa tuberkulosehjem i Åfjord ble bygd
og tatt ibruk i 1926. Hjemmet ble bygd i lia
nord for Åfjord kirke, der det er rikelig med
frist luft fra alle kanter. En av behandligsmetodene var nemlig frisk luft. Om dagene
lå pasientere til sengs ute i en luftig paviljong. De som var istand til det hjalp til i den
store hagen, se bildet over.
Noen ble friske, men mange måtte gi tapt
for sykdommen. Over 30 pasientene fra andre bygder i Fosen ble derfor gravlagt på
Åfjord kirkegård.
«Hjemmet», som det ble kalt i dagligtale,
ble drevet av fylkeskommunen og var et
tilbud til hele regionen. Da epedemien var
under kontroll, ble bygget tatt i bruk som
alderheim fram til 1972, da bygget ble revet
for å gi plass til dagens helsesenter. Bygget
ble revet på dugnad av Åfjord Idrettslag.
Inntekten brukte de til å bygge om Momyr
skole til lagshytta Momyrstua.
Helge Bueng

Storversdagen

Det skulle vise seg at 22 karer omkom på
sjøen utenfor Osen denne dagen. For å sette
det i perspektiv var det 2 prosent av Osens
befolkning.
Alle mannfolka på Hepsøya omkom denne
dagen. Igjen satt enker med barn og gård.
Det var ikke hjelp å få på nabogården heller.

Enkene gjorde det de kunne for å overleve,
men det var tøffe tak. Noen giftet seg, andre
tok tjeneste hos andre. Noen måtte sette
bort ungene sine til fremmede.
Lars Nesmo har skrevet om ulykkesdagen
i Årbok for Fosen 1966.

Selma Nilssen Lund (t.v.) og Siv Trine Haslaas
ga en smakebit fra spelet under presentasjonen 21. januar 2020. (Foto: Helge Bueng)
Foto: Privat

Det var brukbart vær den fredagsmorran,
21. januar 1859. Det hadde vært dårlig vær
lenge, og det hadde ikke vært mulig å komme seg på sjøen. Karene talte på knappene.
Skulle de gå ut, eller skulle de «dryg´n litt»?
Noen var skeptiske og ble på land, mens
andre mente at det var trygt å gå ut. Det
skulle bli starten på den mest dramatiske
dagen i Osens historie.
Vel ute på fiskefeltet kom karene igang
med fisket. Fisken beit og alt var fryd og
gammen - inntil himmelen i sørvest plutselig svartnet og det røk opp til uvær.

Noen båtlagd dro straks mot land, mens
andre ville drøye det litt. Det skulle bli skjebnesvangert. Kampen om å overleve i det ville
havet ble brutal. Noen båter kom seg inn
mot land, noen av karene kom seg på land,
men mange måtte gi opp.

Historien blir teater
Nå blir historien teater. Siv Trine Halsaas
har skrevet manus og musikk til stykket. Hun
har fått med seg et godt team med profesjonelle og amatører og ikke minst god støtte
fra Osen kommune til oppsetningen som etter planen skal spilles på et nybygd amfi ved
Osen bygdatun på Vingsand.
Forestillingen er bygget på den grusomme
hendinga for 161 år siden, men personene i
stykket er fiktive.

Hovedperson er Anna Hepsøya, nekter å
gjøre det som forventes av henne. Sammen
med kjøpmann Møller finner hun nye veier.
Men hun må betale dyrt for det; bygdedyrets
dom er ikke nådig. Annas kamp i en tid med
kjønnsroller og klasseskille får konsekvenser
for alle rundt henne, ikke minst sønnen LitjAnders og datteren Flora. Storversdagen tok
ikke slutt selv om vinden løyet.
Stykket skal spilles på det nybygde amfiet
ved Osen bydatun på Vingsand.
Spilledatoer er 20. - 29. august, med forbehold om endringer på grunn av koronaepedemien. Søk opp «Storversdagen» på nett.

Helge Bueng
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Spennende Fosenhistorie
Utruleg mange interessante forhold har
komme for dagen gjennom arbeidet med
Fosens historie 2. Det kokar nesten over
av oppdagingar og overraskingar. Kvar ein
snur seg, fell auga på interessante ting.
Sjå her, skal de sjå:
Formueforholda i Fosen
Ei «ny» kjelde har vorte bretta ut for å gi eit
bilde av formueforholda i Fosen: skifteprotokollane. Nettoformuene i alle dødsbua i
protokollane for perioden 1750–1800, har
vorte registrert, i alt 1719 skifte. Det vart
1718 når den rike dama i Osen gjekk ut. Her
kom det for dagen store skilnader, mellom
fattige og rike, naturleg nok, men også
mellom dei ulike bygdene i Fosen.
I dei fleste fosenbygdene låg formuene i
dødsbua på mellom 20 og 40 riksdalar, ser
vi av diagrammet. Men 6 bygder skil seg
ut med nettoformuer på over 50 riksdalar:
Roan, Stoksund, Jøssund, Nes, Stjørna Sør

(sør for Nordelva og Nordfjorden) og Agdenes Aust (aust for Slavikan og Moldtun).
Skiftematerialet fortel at dette var velstandsbygdene i Fosen.
Kva var det som skapte velstand?
Det store spørsmålet vart no: kvar henta
desse bygdene velstanden sin ifrå?
• Ligg svaret i store jordressursar?
• Eller var det fisket som først og
fremst skapte formuer?
• Kanskje sildefjordane?
• Eller laksefisket?

• Eller tømmerskogane og sagbruka?
• Eller jektefarten?
• Gjestgiveria?

• Eller handverket?

• Handelsborgarane, drog de velstanden
den i bygdene opp eller ned?
• Og adelsveldet, korleis verka det inn?

(Medianen gir midtverdien på formueskalaene, altså ein slags gjennomsnittsverdi.)
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Alle desse områda har vorte undersøkt,
men ei fullgod forklaring på kvifor noen
bygder skilde seg ut som vesentleg rikare
enn andre, sjølve «velstandskoden», har
vist seg vanskeleg å finne. Men mange
interessante og til dels oppsiktsvekkande
forhold er oppdaga.
Åfjorden – eit handverksmysterium
Når det gjeld handverket i Fosen framstår
Åfjorden nærmast som eit mysterium.
Ikkje berre hadde bygda på denne tida
nesten alle båtbyggarane i Fosen, men
Åfjorden hadde også dei fleste snekkarane, smedane og skomakarane og dei
to einaste rokkedreiarane. I alt var det 37
handverkarar i bygda i 1801, langt fleire
enn i noen av dei andre bygdene.
Åfjordingane utmerka seg også med
førsteklasses arbeid, om vi skal tru Gerhard Schøning (1773). Kva kom dette av?
Sagbruka
Sagbruka og skogsdrifta må ha vore ei
viktig inntektskjelde i noen bygder, sjølv

om det var godseigarane som tok den
største fortenesta før gardbrukarane vart
sjølveigarar.
Båtbruket
Også jektebruket og det øvrike båtbruket
er undersøkt – med overraskande resultat.
Det mest overraskande her er at Ørland
tinglag hadde større båttettheit enn
Hitra, og at Stadsbygd hadde større
båttettheit enn Bjørnør. Stadsbygd stod
her i sterk kontrast til nabobygda Rissa.
Kva kom det av?
Dei eigedomslause
Gjennom registreringa av skiftematerialet har vi også fått med ein del av dei
fattigaste innbyggarane, dei som gjekk
ut av livet utan ein dalar etter seg, eller
med ein gjeld som dødsbuet ikkje kunne
dekke.
Det er til dels dramatiske tal vi får presentert her. I fire av bygdene var meir enn 20
% av dødsbua utan netto formue! Berre
éi bygd, Ingdalen, manglar eigedomslause
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dødsbu. Også Nes, Nord-Stjørna, Sandstad
og Sør-Frøya hadde få eigedomslause
skifte (6–7 %).
Eit frydefullt arbeid
Desse eksempla gir berre noen små kikkhol inn i den spennande historia vi ar-

beider med. Det er eit stort men frydefullt
arbeid, kjeldematerialet er rikt, og vi er
oppglødde over det vi finn. Vi ser fram til
å få presentert stoffet for historieinteresserte folk i Fosen, men vi kan ikkje sleppe
tak i det før arbeidet er fullgodt.
Johan G Foss

Ørland tinglag omfatta Ørlandet, Nes, Bjugn, Stjørna og Agdenes. Hitra tinglag omfatta Hitra
og Frøya
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Krigsarkiver er gjort tilgjengelig
I anledning av at det er 80 år siden
invasjonen og 75 år siden frigjøringen av
Norge har arkivverket frigitt store mengder
opplysninger i digitalarkivet.no
Arkivverkets har i sitt vårslipp 8. mai
frigitt alle fangeprotokoller, fangekort
og andre registre om norske politiske
fanger i Norge under andre verdenskrig.
Her kan man studere de håndskrevne
originalkildene, dels på tysk og dels på
norsk. Av og til vil du finne fotografier av
og fingeravtrykk etter den enkelte fangen
på kortene. Her er bilder og dokumenter

som viser den sivile maktovertakelsen
og et utvalg av fotografier som viser
jubelscener i maidagene 1945, men også
opplysninger om de om lag 350 000 tyske
soldatene som var i Norge og som måtte
vente lenge med å kunne reise hjem.

På nettstedet www.fanger.no
kan du søke på navn på folk som var
arrestert under andre verdenskrig. Her
er utrolig mye intererrestant materiale å
fordype seg i. Søk på statsarkivet.no, så
kommer du rett inn i samlingene.
Helge Bueng

Sogneprest til Åfjord, Nils Hov - en av de mange
fram til frigjøringen sammen med de andre arresterte åfjordingene.
Sogneprest til
Åfjord, 1939 -1962,
Nils Hov,
Arrestert 27. mai
1944, sluppet fri
8. mai 1945.

Mange fosninger ble arrestert under
den tyske rassian sist i mai 1944. I Åfjord ble de arresterte samlet, forhørt og
torturet på loftet i prestlåna i Åfjord prestegård. Dagen etter ble de sendt bort.
Vi som vokste opp etter krigen er fortalt
historien. Nå bekreftes historien for første
gang på www.fanger.no.

En av de arresterte var sogneprest Nils
Hov. Han ble arrestert 27. mai 1944, overført til Vollan i Trondheim som fange nr
2518. 11. august ble han overført til Grini
fangeleir som fange nr 13229 og satt der

Fredsdagen ringte Nils Hov fra Grini og
fortalte at de levde. Om kvelden samlet
åfjordingene seg i Åfjord kirke, der nasjonalsangene ble sunget ledet firstemmig
korsang fra blandakoret.
Noen dager senere kom fangene heim
med Namsosbåten og møtt av bygdefolket. Men ikke alle. Oddbjørg Karlsaune
sa det så treffende i sin 17.mai-tale 2015:
«Vi ventet på Erling, men Erling kom ikke».
«Han kommer nok», svarte Hov da folk
spurte etter motstandsmannen Erling
Nilsen. Men Hov og de andre visste noe
annet. De klarte bare ikke å fortelle det de
hadde opplevd redselsnatta i prestegården,
der kameraten deres ble torturert til døde.
Arkiveverets frislipp gjør at vi endelig
kan finne dokumentasjon på det som
skjedde.
Helge Bueng
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Velkommen til Roan
I år er Hosen Historielags årsmøte lagt til
Bessaker i gamle Roan kommune.

Roan er en typisk kystkommune med den
meste av bosettingen tett ved sjøen, med
unntak av grendene i Hopstaddalen opp
mot Fosenfjellene ved Lonin.
1. januar 2020 ble Roan slått sammen
med Åfjord til en ny kommune.

Roan karakteriseres best med mange
små lokalsamfunn, helt fra Skjøra i sør til
Vik og Bessaker i nord. Tidligere var det fast
bosetting på mange av øyene langs kysten.
Størst av dem er Almenningen/Værøya. Her
var det mye folk og røre, spesielt under vinterfiske.
Den opprinnelige Bjørnør kommune av
1837 ble i 1892 delt i Stoksund, Roan og
Osen herred. Mens Stoksund ble slått sammen med Åfjord i 1964, og Åfjord og Roan
slått sammen inå i år, lever Osen videre
som egen kommune.

Roan var hovedsognet i Bjørnør prestegjeld, også etter at Stoksund sogn i 1967 ble
en del av Åfjord prestegjeld. Kirkeloven 1997
omorganiserte kirkesn ordning, slik at idag
er Roan sogn en del av Fosen prosti.

Roan kirke, Fosenkatedralen, ble innvigd
i 1702. Den erstattet den gamle trekirka,
som blåste over ende i 1690. Den eldste
kjente kirka stod på Roan allerede i 1432.
Stor vekst i folketallet gjorde at man i 1884
forlenget kirka. Samtidig fikk kirka nytt tårn.
Almenningen kjent for marmorbruddet,
der man allerede på 1200-tallet startet uttaket av marmorstein til Nidarosdomen.

På 1950-tallet hadde «Namsosbåten», i rute
mellom Trondheim og Namsos 10 anløpssteder, alle med poståpneri. Mellom Trondheim og Namsos var det 49 anløpssteder. I
tillegg hadde Bessaker anløp av Hurtigruta.
Vegnettet i Roan er av relativt ny dato.
Hopstad fikk vegforbindelse med Åfjord i

1934, som en del av Ny Jord-prosjektet på
Lonmyran. I 1965 Roan i sør og Bessaker i
nord vegforbindelse med Åfjord og resten
av Fosen. 14. juni 1979 åpnet kong Olav vegen Fv 715 til Osen. Vi fikk ny gjennomfartsveg fra Fosen til Namdalseid og videre til
blant annet Namsos og Steinkjer.
I 1930 var det 2007 innbyggere i Roan.
I løpet av de siste 70 årene er folketallet
halvert og øyene fraflyttet. Mye skyldes
svikten i fiskeriene, men rasjonaliseringen
innen landbruket må også ta sin del av
skylda. Før bøndene begynte å levere melk
til Åfjord meieri, bar det 5 smørlag som tok
imot gårdssmør fra gårdene i Roan. I dager
det igjen 13 melkeprodusenter. Ved siste
årsskifte hadde Roan 942 innbyggere.
Roan fikk bibliotek i 1806, da presten Elias
Heltberg med hjelp av private, etablerte
Bjørnør Almuebibliotek. Dette var et av
Norges første bibliotekene på landbygda.

Roan bygdetun ligger ved ved Utro-sjøen.

I tillegg har Roan John-brygga I Almenningen. Den ble bygd i 1916. John Olaf Andersen Almenning (1892 - 1984) overtok brygga
i 1936 og etablerte seg som fiske-oppkjøper.
I 1937 åpnet han også landhandel, som han
drev til 1977. På auksjon i 1978 ble brygga
rygga ble solgt til en privatperson.
I 1991 kjøpte Roan kommune brygga.
Roan Seglforening startet restaureringen
av John-brygga i 1992. Butikken er intakt,
slik John forlot den. I dag eies John-brygga
av kommunen og driftes av Roan Seglforening, som utfører vedlikehold, tilbyr
gjestekai med strøm og arrangerer årlig
pub-kveld og åpen brygge ved John-brygga.
Bildene av John og butikken tok Eivind
Bremnes på auksjonsdagen i 1978. Jon er
borte, men butikken står der intakt.

Bessaker

Årsmøtestedet i 2020 er Bessaker, helt
nord i kommunen. Tettstedet har idag
ca 200 innbyggere, med barnehage,
kro, treningssenter, ambulansestasjon,
taxisentral og dyreklinikk, campingplass,
Fosen Kysthavn og stor og god småbåthavn.
Med sin gode havn midt i skipsleia er
Bessaker et gammelt knutepunkt på kysten.
Tidligere hadde også Hurtigruta anløp her.
Nærbutikken E Hopstads Enke AS, etablert
i 1878 drives idag av femte generasjon i
familien. I fjor ble butikken kåret til landet
beste dagligvarebutikk i ServiceMat-kjeden.
Bessaker er idag mest kjent som turiststed,
med 12 rorbuer og 113 gjestesenger.
Feskfestivalen og «Ta sjansen», som har
vært arrangert tredje helga i juli i 40 år.
Dessvere er årets festival avlyst på grunn
av covid-19.
På 1990-tallet startet utbyggingen av
Bessaker som reiselivsdestinasjon. I dag
har Bessaker 12 sjøhus til utleie med
tilsammen 113 gjestesenger og Robu-Kroa.
Bessakerfjellet vindpark, åpnet 2008, har
25 vindturbiner. Fra «Møllestua» (åpen for
alle) på toppen av Bessakerfjellet er det en
vid og fantastisk utsikt.
Årsmøtet er lagt til Vik/Bessaker grendahus.
Velkommen.
Kommunevåpenet,
tre oppflygende sølv
terner på blå bunn,
ble godkjent i 1987.
Det er videreført som
kommunevåpet for nye
Åfjord kommune.

Helge Bueng
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Fiskehandler Lothe

Fra å ha en stor vekst i folketallet utover
1800-tallet og fram til 1950, har Roan, i
likhet med mange andre kommuner, hatt
stor nedgang i folketallet de siste 70 årene.
Mangel på arbeid gjorde at folk søkte
arbeid der arbeid var å finne. For de fleste
ble det nærmeste by eller industristed.
Andre reiste lenger.
I 1900 hadde Norge 2,2 mill innbyggere.
Av disse bodde 64 % i spredtbygde strøk,
og 36 % i tettbygde strøk. I 2001 var det
motsatt. 22 % av folket bodde i spredtbygde
strøk, mens 78 % bodde i tettbygde strøk.

Landets første fiskebilrute ble
startet i Trondheim på 1920- tallet
av brødrene Arne og Johan Lothe,
omtalt og tegnet av Kjell Aukrust i
boka «Simen».
I bakgrunnen: Bispehaugen skole.
Butikken til Brødrene Lothe i
Nonnegata i Trondheim.
Bilparken til brødrene Lothes
fiskbilruter på 1930-tallet.
Alle foto:
Utlånt av Johan Okkenhaug.

Hvor ble det av alle folka?
Mange valgte å reise til det forgjettede
land i Amerika. Amerikabrevene fra de som
reiste først fortalte om det gode livet «over
there». Etter hvert fulgte familie og venner
etter. Det må ha vært helt spesielt når
titalls ungdommer tok farvel med familien,
gikk ombord i rutebåten til Trondheim forå
reise til et ukjent land langt borte. Hva
ville skje med dem? Ville de lykkes? Ville
de noen gang komme tilbake? Noen hadde
en plan, andre ikke. Noen ble der, andre
mislyktes, mens noen kom heim igjen.

Brødrene Lothes profilerte bilpark på 1930-tallet.
BIlet er utlånt av Johans Lothes familie

e
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Johan hadde en plan
En av disse var Johan Lothe, født i Skjøra
helt sør i Roan i 1891 som den nest yngste i
en stor søskenflokk. Det gikk greit på skolen,
men han innså at han måtte ut for å finne
arbeid. Han bestemte seg for å reise til
Amerika for å tjene penger, for så å komme
tilbake til Norge og starte egen bedrift.
19 år gammel reiste Johan over til USA
i 1910. Det gikk godt der borte. Planene
for egen bedrift og familie heime i Norge
tok form. Før han reiste hadde han på en
fjelltur møtt ei jente på Buengseteren i
fjellet mellom Roan og Åfjord. I 1915 kom
han tilbake til Norge og giftet seg med sin
Elfrida. Så reiste de tilbake til USA.
I 1920 kom de tilbake til Norge og
kjøpte en bygård i Nonnegata. Sammen
med sin yngste bror Arne etablerte Johan
AS Brødrene Lothe Kolonial og Fedevarer.
Virksomheten ble fort utvidet til å omfatte
omsetning av fisk. Etter hvert hadde de fem
fiskeutsalg i byen, men det stoppet ikke
der. De etablerte landets første fiskebilrute
til bygdene sør for Trondheim Etter hvert
ble det mange fiskeruter.

Fiskerutebilene kjørte også i Østerdalen.
I boka «Simen» tegnet og fortalte Kjell Aukrust om Fiskhandler Lothe, en eksotisk opplevelse den gang i innlandsbygda.
Det gikk godt med Johan og Arne. De
bygde opp en stor bilpark med fiskbilrutebiler, som bildet fra 1930-tallet viser.
For å ekspandere måtte brødrene ha
gode arbeidsfolk. Slik fikk slekt og venner
fra Fosen arbeid. Disse flyttet til byen og
etablerte seg der. Flere av disse startet
egne foretak. Noen av disse ble til store
solide virksomheter.
Johan og Arne fokuserte etter hvert
på oppkjøp av fisk med tilhold i en av de
gamle bryggene i byen. Etter som Johan
og Arne nærmet seg pensjonsalderen,
ble virksomheten gradvis trappet ned og
avviklet på 1960-tallet.
Det er mange liknende historier om folk
fra Fosen; folk som søkte til større steder
for å realisere drømmene sine. Det finnes
idag en rekke godt profilerte bedriftsledere
som har, og som er bevisst på, at de har
sine røtter i Fosen.
Helge Bueng
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Nothoinnan i Vallersund
Rundt i Fosen er det mange små lag som
arbeider for bevaring av sin egen lokale
historie. Et av disse laga er «Nothoinnan i
Vallersund», en møteplass for godt voksne
folk med tilknytning til Vallersund.
Unge gutter startet yrkeskarrieren på
et landnotbruk eller sildesnurper. De ble
gjerne kalt nothoinna, fordi dette ofte var
et hoinnliv med mye slit og lite søvn. For
oss er nothoinn en hedersbetegnelse, sier

leder Odd Einar Drilsvik, som er leder for
dette kulturvernlaget i gamle Jøssund
kommune.
I overkant av 20 medlemmer har månedlige møter der det drikkes kaffe samtidig
som praten går om løst og fast og aller
helst om «gode gamle dager». Laget har
de siste fire årene gitt ut heftet «God jul i
Vallersund». Vi har fått låne to i artiklene
fra juleheftene:

Ærfuglhuset på Storøya
Helt vest på Valsøya ligger til Storøya. Her
var det fastboende på to små bruk fra tidlig
på 1800-tallet. Søndre Storøya ble fraflyttet
for ca 100 år siden og slått sammen med
Nordre Storøya, som siden 1963 har vært
fritidsbolig.
For å overleve måtte de utnytte mulighetene naturen kunne gi. Karene dro på Lofoten, sildefiske langs kysten, kilnotfiske etter
laks og drev heimsjøen mellom sesongene.
Heime styrte kvinnene. De kunne ha ei ku
eller to samt så mange sauer som de små
jordflekkene og utmarka tillot.
Ei viktig attåtnæring var dunsanking. For å
utnytte denne muligheten best mulig, ble
det reist små ærfuglhus. Et slikt fins fortsatt på en liten holme nord for bebyggelsen
på Storøya Nordre.
Dun ble benyttet som betalingsmiddel På
1700-tallet var halvannen kilo dun like mye
verd som ei ku. Beregninger fra 1900 tallet
tyder på en årsproduksjon av om lag 1000
kilo renset dun fra ca. 60.000 ærfuglreir.
Duna ble helst brukt i dyner. Et fuglereir gir
om lag 15 gram dun. Til en dundyne går det
med 1 kg. dun, altså dun fra 50 – 70 reir.
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Ved å bygge et tørt skjul klarte folk å lokke
ærfuglen til seg. Før ærfuglen kom på
land tidlig i mai, ble husene foret med tørt
tang som botn i reiret. Dette for å hindre
at mos og grad skulle blande seg i duna.
Folket beskyttet reirene mot mink og andre rovdyr så godt de kunne.
Når fuglene forlot reiret ble duna sanket
inn. Men jobben var ikke ferdig med det.
Duna måtte tørkes og ristes, så renset for
hånd med ei dunharpe. Den prosessen
er tidkrevende og det kunne ta ei uke å
håndtere en kilo ærfugldun.
Dette er nå historie av flere grunner. En
grunn er at ærfuglene nærmest er borte
fra vårt område, men minnesmerket - ærfuglhuset - står der fortsatt på Storøya.

Fortøyningsfestene i Vallersund
I området mellom Haldorhavn og Mandalsbukta i Jøssund er det et stort antall
fortøyningsfester. Bare i sundet mellom
Nordneset/Trollholmen i vest og Hyldneset
/ Porkola på Valsøya i øst finner vi et trettitall. De fleste av disse på Valsøya.
Forfatteren Jan G. Langfelt i NyHellesund kaller fortøyningsfestene «oversette kulturminner». Og at festene trygt
kan få en slik betegnelse kan det ikke være
tvil om. Ved Sunnmøre Museum i Ålesund
får vi opplyst at det for ca. 100 år siden var
registrert 12 000 slike fortøyningsfester
langs norskekysten. Og også her har kjært
barn mange navn. Andre navn enn fortøyningsfeste, er varpestolpe, fortøyningsring,
tørnring, bolt og T-bolt. Noen få av disse vi
finner her har en ring.
Det er uklart når det ble satt ned slike
fester i vårt område. Kanskje ble de fleste
satt opp av Merkevesenet i forbindelse
med det omfattende storsildfisket som
foregikk her rundt 1. verdenskrig. Da var
det stort behov for landfeste.
I «Fiskets Gang» for januar 1919 kan vi
bl.a. lese: «Til Valdersund inkom det enkelte dager mange pene fangster og her
var lørdag til stede 10 fiskedampskip, 133
motorbåter med 1478 mand og 23 kjøpefartøier og 36 kiøpere på land med 312
mand».
For et liv og røre det må ha vært og det
var jo langt fra kaiplass til alle båtene. Med
et landtaug til et feste kunne båtene ligge
på svai.
Avdelingsleder Pilskog ved museet mener det er sannsynlig at det har vært satt
ned fester langt tidligere, sannsynligvis i

Leidulf Hafsmo
1934 - 2019
tidsepoken 1838 – 1870. I 1838 opprettet
staten en dampskipsrute fra Trondheim
til Hammerfest. Denne bragte passasjerer,
post og noe frakt. Første båt var «Prins
Gustaf», som hadde jevnlig anløp ved
Vallersund Dampskibsekspedisjon.
Men foruten fiskebåter som kom når det
var innsig av sild, var det mye trafikk langs
leia som kunne ha behov for å legge seg til
ro i ei trygg hav.
Mange av fortøyningsfestene vi finner i
bygda vår er i dårlig forfatning, preget av
vind og vær. Forfatter Langfeldt hevder at
festene utgjør en grunnleggende del av
en maritime infrastruktur. Han oppfordrer
lokale historielag og foreninger å registrere fortøyningsfestene i sitt område og
har også utarbeidet en plan for hvorledes
de best kan bevares for fremtiden.
Rundt 1800 ble det besluttet at det
skulle males en sirkel med en prikk inn i
berget for at festene skulle bli lettere å få
øye på. Ved noen av «våre»
T-bolter kan vi ennå skimte slike ringer. De burde friskes opp samtidig som et
eventuelt arbeid med å bevare festene
kommer i gang.
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Om korleis Frøya vart snaua for skog
Etter lydbandopptak med Einar Boneng senior,
Frøya, 1986

Det var ein mann som åtte eiendommar i
Fosen, og han åtte Hitra og Frøya. Så hadde
han to døtrer, og dem skulle gjerne gifte
seg, og den gongen så var det ikkje spøk
og ha døtrer, for dem skulle ha medgift. Og
så bestemte han det at den ene skulle få
Frøya og den andre Hitra. Bryllopet stod på
Hitra.

Så, når festen var over – stor stas, det vara
i fleire dagar – så skulle dem ta seg ein tur

Kan vi få
e-postadressen din?
Nye tider - nye måter å gjøre ting på.
Digitaliseringen av verden har også nådd
Fosen historielag med web og facebook.
Det har kommet forslag om å komplettere
medlemsregisteret med e-post-adresser,
og også telefonnummer, for enkler og
mer konstnadseffektiv kommunikasjon.
Syns du det er greit, er det fin om du
sender e-postadresse/telefonnummer til

eilerbj@online.no

Dere som ikke har e-post-adresse, trenger
ikke å fortvile. All viktig informasjon
vil fortsatt sendes til alle medlemmer
gjennom medlemsbladet Nytt om
Gammelt og Årbok for Fosen.

Fosen historielags orgnr 980 104 206
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til Frøya for å sjå korleis søstra fekk det.
Så viste det seg det at skogen på Frøya
var mykje penare enn på Hitra. Så vart ho
avundsjuk, ho som hadde fått Hitra, i ho
som hadde fått den vakre Frøya.

Så kommanderte ho sine menner ut til
Frøya «for å brenne Frøya», og viss det var
ei einaste busk igjen, så måtte dem bøte
med hauet. Det var beskjeden. Hauet som
pant! Dem brente kvart eit støv.
Dette hugser eg ifrå eg var gutungen.

Nedskrevet av Johan G Foss

Kontingenten

Fosen historielag savner ennå innbetaling
av medlemskontingenten for 2020 fra ca
140 medlemmer. Vennligst sjekk om de 300
kronene er betalt til konto 4290 05 02758.
Ønskes medlemskapet avsluttet vil vi gjerne ha
beskjed snarest, enten til lagets epostadresse
eller ved sms til 948 71 232.

Hjelp til oss å redusere
boklageret

Fosen historielag vil gjerne ha hjelp
med å redusere lageret av årbøker og
andre publikasjoner. Det kan forhandles
om pris, men porto kommer i tillegg.
Boklisten finnes på nettsidene
https://fosen-historielag.no/kjop-bokerfra-fosen-historielag/
5 % av innsatsen på fotballtipping, Lotto eller
Extra, kan via Grasrotandelen gå til en frivillig
organisasjon. Fosen historielag har 20 spillere
som støtter oss. Hittil i år har det gitt oss NOK
4767,85. Takk til alle. Det er plass til flere.

Fosen historielag
Fosen historielags styre

Redaktører for årboka

Johan G Foss, leder
7270 Dyrvik,
Tlf 72 44 81 11 • 95 40 29 21
j-g-foss@online.no

Per Ole Sollie
Storevika 12, 6940 Eikesfjord,
Tlf 99 28 43 44
E-post: p-oso@online.no

Rigmor Aastum, nestleder
Våganveien 965, 7255 Sundlandet.
Tlf: 92 68 75 63
E-post: rigmoraastum@yahoo.no
Helge Bueng, sekretær
Skråfjordveien 53,
7170 Åfjord. Tlf 94 12 12 02
E-post: helge@bueng.no
Bernt Jørgen Stranden,
Bålfjordnesveien 10, 7167 Vallersund
Tlf 41 60 98 01
E-post: berntjs@ broadpark.no
Kristin B Svendsen
Aurveien 83, 7240 Hitra
Tlf: 99 22 32 33
E-post: kristinb.svendsen@gmail.com

Varamedlemmer til styret:
Eilert Bjørkvik, også kasserer
Naustveien 179, 7100 Rissa.
Tlf 94 87 12 32
E-post: eilerbj@online.no

Ernst Robert Øyangen,
Øvre Stavsetveien 27, 7026 Trondheim
Tlf 99 49 39 73
E-post: ernstro@online.no
Johan Mjønes
7257 Snillfjord
Tlf 91 53 16 47
E-post: jmjones@online.no

Svein Henrik Pedersen
Betaniavegen 5A, 7563 Malvik
Tlf: 97 71 83 86
E-post: svein.henrik.pedersen@gmail.com

Årboka har egen e-postadresse:
arbok@fosen-historielag.no

Redaktør Nytt om gammelt
Helge Bueng
7170 Åfjord. Tlf 94 12 12 02
E-post: helge@bueng.no
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Fosen historielag på nett:
www.fosen-historielag.no
•
E-post: post@fosen-historielag.no
•
www.facebook.com/fosenhistorielag
•

Bøker kan bestilles hos
Eilert Bjørkvik, tlf 948 71 232,
e-post: eilerbj@online.no

Fosen historielags bank-konto:

4290.05.02758
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Gjør som Bernt Jørgen - verv medlemmer
Vår allestedsnærværende Bernt Jørgen ser ingen begrensninger når oppgaver skal løses. Et godt
eksempel på det fikk vi under Kystkulturdagan i Lysøysund.

Da lille Kornelie ble sulten og ville ha mat fra mamma Mari, var gjestfriheten i bua til Fosen historielag stor, og den naturligste plass i verden for å innta føde. Mett og goddemt var mor og barn lydhør
for hva Bernt Jørgen hadde å fortelle, og vipps så hadde vi fått et nytt medlem.

Samtidig med at lille Kornelie ble medlem, feiret vårt eldte medlem, Tordis Johansen i Bjugn 100 år.
Det er ikke mange lag som kan skilte med å så god alderspenn i medlemsmassen!
Fosen historielag ssin storsatsing nå er Fosens historie 2.
Jo flere som drar sammen, jo lettere blir det å nå målet.

Vi utfordrer alle medlemmer til å bidra med i medlemsverve-dugnaden.
Verv et medlem før 1. juli og bli med i trekningen om to billetter til valgfritt historisk spel på Fosen.

Helge Bueng AS with ROOTS IN FOSEN 94 12 12 02 • Trykk Fagtrykk Trondheim AS

Retur: Eilert Bjørkvik,
Naustveien 179, 7100 Rissa

