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Styrets årsmelding for 2022  

 

Styret i Yrjar Heimbygdslag har i perioden bestått av: 

Leder:    Stein Terje Eriksen 

Nestleder:   Brynjar Brodersen 

Sekretær:   Signhild Storlien Lund 

Kasserer:   Bernt Jørgen Stranden 

Styremedlem:  Jan Steinar Aune-Rædergård (har i tillegg vært leder av verkstedgruppa) 

 

Varamedlemmer: Anne Marit Sannan og Frank Moen. Varamedlemmene har vært innkalt til alle 

styremøtene. 

Styret har behandlet 39 saker. 

 

 

Tilfang: 

Det har vært stor aktivitet i laget siden forrige årsmøte. Det er registrert inn mange nye gjenstander og 

der et er skannet og listeført bilder. Fullstendig liste ligger i slutten av denne årsmeldingen. 

Verkstedgruppa: 

Gruppa har utført et stort arbeide når verkstedet ble rydder, vasket og malt. Det er montert nytt lys, og 

det er sortert og ryddet i verktøy og utstyr. Verkstedet framstår nå som innbydende og med et mye 

bedre inneklima! Det er bygd en egen utvendig bod for lagring av helsefarlige væsker som olje, spillolje, 

diesel og andre stoffer som avgir gasser. Reparasjoner og vedlikehold av traktorer og andre gjenstander 

er kommet i gang igjen. Ungdommer er i verkstedet en kveld i uka sammen med en eller flere voksne og 

skrur og reparerer traktorer. 

Det er foretatt flere større innkjøp til verkstedet, og vi nevner ny høytrykksvasker med steam, ny 

kompressor for å kunne gi luft til et sandblåsingskabinett som er donert til laget. Det er også kjøpt inn 

noe nytt elektroverktøy. 

Lagets lokomotiv ble tatt ut til Austråttdagene 2022. Da det er trangt og store fare for skader under ut og 

innsetting, ble det bestemt å bygge egen lokstall. I denne lagres lokomotivet, skinnegangen og andre 

gjenstander. 
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Arrangement: 

Mimrekaffen har kommet i gang igjen etter pandemien. Jan Fred er primus motor og sørger for 

spennende foredrag. Arrangementet er godt besøkt, og folk trives med kaffe og gode samtaler. 

Åpen låve ble arrangert 3. april med omvisning og salg av kaffe og kaker. Det ble ikke så stort oppmøte 

som vi ønsket oss, men vi tror vi skal forsøke flere ganger. Det skaper litt blest om laget. 

Guriannadagen ble en suksess også i år. Foredraget i år var holdt av Jan Fred og handlet om 

torvskjæring. Det var salg av kaffe og vafler. 

Tinden av åpen fire søndager i juli. Interessen er rimelig god og mange besøker Tinden disse søndagene. 

Vi hadde åpen dag lørdag 24. september med foredrag om Tinden, holdt av Ivar Hopen. 

Austråttdagene ble avviklet siste helg i august, og vi var medarrangør sammen med Bondelaget. 

Verkstedgruppa jobbet iherdig i forkant med å gjøre området vårt mer presentabelt. Broene ut fra fjøset 

ble høytrykkspylt og malt. Veggene og portene i kjelleren ble vasket og malt. Forvokste rosebusker ble 

beskåret slik at innsynet til oss ble bedre. Dette skapte litt turbulens, men buskene er allerede på god vei 

opp igjen. Det blir viktig å stelle og beskjære dem riktig i framtiden. 

Alle traktorene ble tatt ut, og 35 av dem kjørte i traktorparaden begge dagene! 

Kjelleren og nordlåven var åpent for publikum. Det ble meldt om godt besøk begge plasser.  

Anne Marit hadde også i år ansvaret for kjøkkenet. Gode medhjelpere sammen med henne sørget for 

gode inntekter til laget gjennom salg av rømmegrøt, kaker/vafler med mere og loddsalg. 

Stor takk til både verkstedgruppa og alle de andre medlemmene som bidro gjennom hele 

arrangementet! 

Juldagan ble arrangert første helg i advent. YHL hadde stand hvor vi solgte smørfisk, lodd, bøker og 

Møllkula. Arrangementet var godt besøkt også i år, og vi fikk et greit resultat. 

Frivilligheten Ørland. YHL vil bli medlem i Frivilligheten Ørland. Organisasjonen etableres i 

konstituerende årsmøte i april 2023. Frivilligheten Ørland vil være en paraplyorganisasjon for alle 

frivillige lag og organisasjoner i Ørland kommune, og vil være et viktig talerør inn mot kommune og 

politikere vedrørende frivillig arbeid. 

Skolekontakt. Det er opprettet kontakt med grunnskolen i kommunen med tanke på samarbeid om 

tilrettelegging for undervisning av elevene på ungdomstrinnet. Dette med tanke på å opparbeide større 

interesse for lokalhistorie og arbeidet som foregår i laget. Det er også vært kontakt med Fosen 

videregående skole om å tilrettelegge praktisk opplegg for ungdommer. 

Møllkula kom ut to ganger i 2022, og vi retter en stor takk til redaksjonen og de som bidro med 

spennende og interessante innlegg og artikler. 

Austråttgården og dens framtid er i spill, og er en særdeles viktig sak for YHL. Vi er i dialog med 

administrasjonen i kommunen, men det er politikerne som endelig beslutter. Vi har signalisert at vi 
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ønsker kommunen som fortsatt eier, og laget kan være med å ta et større ansvar for driften. YHL har 

behov for mer plass da vi nå mottar tilbud om flere og større landbruksmaskiner. Vi har et ønske om å 

etablere et kystlandbruksmuseum, og da er det viktig at vi også tar vare på gjenstander fra den nære 

fortid. 

Museumsstrategi. Kommunens kommuneplan skal vedtas i januar 2023, og i den vil det stå at det skal 

utarbeides en kommunal museumsstrategi. YHL vil sammen med andre være delaktige i utarbeidelsen. 

Museumsstrategien vil være inngangen til å søke offentlige midler hvis kystlandbruksmuseet skal 

etableres. 

 

Til slutt vil vi takke alle som bidrar med gjenstander, bilder og dokumenter til samlingen vår. Vi må også 

takke de som daglig organiserer og forvalter samlingen. Uten ildsjelene hadde alt stoppet opp! En 

spesiell takk til Ivar og Edgar som utrettelig skanner og registrerer bilder og dokumenter. Takk også til 

Harald, Odd, Jan Steinar og Olav som har gjort en stor innsats med oppussing og maling av verksted og 

utvendig vegger. Anne Marit fortjener en stor takk for å koke kaffe til dugnadsgjengen. 

 

 Styret. 

 

Den lokalhistoriske samlingen, tilvekst 2022. 
 
Noen dokumenter og protokoller i den lokalhistoriske samlingen er tilgjengelig på Internett under 
adresse https://www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget «Arkiv» og «Skannet materiale». 
 
Uteglemt i årsmelding for 2021: 
Fra Kjell Oddvar Hoff, lånt 39 fotografier for digitalisering. 
 
Tilveksten for 2022 var: 
Fra Harald Røstad, 2021-årgang av Fosna-Folket. 
Fra Bjørn Ørsleie, regnskapsbilag fra 1960-tallet etter Anders Døsvik fra gården Østre Døsvik, g.nr. 177/3. 
Fra Torgeir Johan Hoff, arkiv etter Uthaug feavlslag. 
Fra Stein Terje Eriksen, lånt 85 fotografier for digitalisering. 
Fra Aud Guldteig Øia, lånt 226, fotografier for digitalisering, heftet «Paul Johnsen Eidsaunet’s 
etterkommere», 2 ID-kort og to diplomer. 
Fra Erling Haarberg, DVD av musikk fra Karl Johan Haarbergs notesamling – spilt på harmonium av Bernt 
Gjelvold. 
Fra Austrått heimevernsleir ved Jan Fred Paasche, 3 fotografier. 
Fra (Rolf) Lage Ulriksborg, lånt «De Unges Forbund 1893» og flyfoto av Uthaug havn for digitalisering, to 
innrammede fotografier. 
Fra John Hojem Næss, arkiv og 300 fotografier. 
Fra Reidar Hernes, arkiv fra Rønnegrenda utvikling og Nordre Ørland grunneierlag. 
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Fra Opphaug skole, lånt 146 klassebilder for digitalisering. 
Fra Oddbjørg Stuenes, 8 fotografier i rammer – tilhørt slektning Anna Ottesen, sykepleier i Steinkjer. 
Fra Thorild Kløften Bergh, Stjørdal, heftet «Ved Frigjøringen av Norge». 
Fra Per Ebbe Røstad, postkort av Ørlandets Meieriskole, Brækstad. 
Fra Ørland kommune, Roret, lånt 55 fotografier av ordførere for digitalisering. 
Fra «landbrukskontoret» ved Ingar Lium, kopi av et kart fra 1957 over grøfting ved Austrått gård. 
 
 
Den museale samlingen, tilvekst 2022. 
 
Gjenstander i samlingen, med fotografier, er tilgjengelig på internett under adresse 
https://www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget 
«Gjenstander». 
 
Tilveksten for 2022 var: 
Fra Opphaug skole, 4 sangbøker, 3 handduker fra skolekjøkkenet. 
Fra Ivar Hopen, et stykke såpe – hjemmelaget like etter krigen. 
Fra (Rolf) Lage Ulriksborg, flere vevskeier, flere vaterpass, et tempel (vevspenne), en båtovn, ei 
tjærebøtte, en kjelke som tidligere var eid av Rolf Ervik. 
Fra Ragnar Husebye, Trondheim, en kjelke fra Tynset – laget 1944, 3 juleblad. 
Fra Eldbjørg Haugberg, dyrlegeredskap etter Per Haugberg, kalt «kastty» og består av reimer. 
Fra Helge Hopen, Soknedal, en Bucher-Guyer traktor KT 10 med plog, slåmaskin og bruksanvisninger. 
Fra Helge Asbjørn Børmark, Åfjord, Fordson traktor 1936 modell m/reservedelskatalog 1917-1939 – skal 
brukes som deletraktor, ei skålharv, en Lister stasjonærmotor, ei Jonsreds motorsag 52E. 
Fra fraflyttet gård gnr. 164/17, ei kiste, noen papirer, et hespetre, 3 slingrepinner, et par storkarder, en 
klepp, ei seng, en benk, en gravplate, et liv av ull, ei kjøttkvern, flere spiler til minkskinn og en stol. 
Fra Audbjørn Dahl, en slede (sluffe), skjæker til slede, et par gummihjul til traktor, Case - YHL 3791, brukt 
til transport etter vei for traktor med jernhjul. 
Fra Liv Leland, et hespetre. 
Fra Evelyn Bakken to vevspenner. 
 
Status 31.12.2022. 
Antall digitale fotografier  39.527 
Antall registrerte gjenstander 12.482 
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