
ÅRSMELDING 1988-1989 (avskrift) 
 
Årsmøtet for 1988 ble holdt den 30. november på Ørland Folkebibliotek. Forslag til 
vedtektsendringer ble behandlet sammen med vanlige årsmøtesaker. 
 
VALGET: 
Under valget ble Ivar Hopen gjenvalgt som formann. Erling Haarberg gjenvalgt som 
styremedlem og Ragnhild Nesset Hoel valgt til nytt styremedlem. Ragnhild har vært medlem 
siden heimbygdslaget ble startet. Mary Eide gikk dermed ut av styret. Hun gjorde en utmerket 
jobb som kasserer for oss foruten at hun har vært pådriveren i medlemsvervingen. Takk for 
innsatsen! 
 
VEDTEKTSENDRING: 
Forslaget til navneendring på laget falt ved avstemningen og vedtatt utsatt til senere. Derimot 
ble den nye oppløsningsparagrafen vedtatt som foreslått, men med navnet Yrjar heimbygdslag 
i teksten. 
 
Siden forrige årsmøte har det vært 8 styremøter og behandlet 20 saker. Antall medlemmer har 
økt til 86. 
Det er tegnet abonnement på bladet Spor. Det utgis av vitenskapsmuseet, Universitetet i 
Trondheim, og utkommer to ganger i året. Det koster 50 kroner og tar for seg temaet 
fortidsnytt i Midt-Norge. Det er et godt tidsskrift og anbefales til alle som er interessert i slikt 
stoff. I tillegg har vi kjøpt inn noe faglitteratur. 
Vi har fått bind I og II av Ørlandsboka av bygdebokkomiteen. 
Vi har tegnet tre aksjer i Fosen Nærradioselskap A/S. 
Av tilstelninger hadde vi en utstilling 8. mars i Yrjarshall. Der prøvde vi å fortelle at kvinner 
var en viktig kilde for lokalhistorisk arbeid med plakater og fotografier. Berit Aasan og 
Ragnhild Nesset Hoel satt på vår stand og svarte på spørsmål. Utstillingen var godt besøkt. 
Den 19. april gjentok vi utstillingen i Ørland Sparebank. En del publikum var også innom der 
og slo av en prat. 
Den 5. april viste Ivar Hopen lysbilder og fortalte om skjellgraving i mellomkrigstida. Sted 
var Bakerosen på Uthaug. 
10. mai orienterte Ivar Hopen om heimbygdslaget og den lokalhistoriske samlingen i et møte 
hos Ørland Bondekvinnelag på Skoglund. 
Siste arrangement dette året var en lokalhistorisk vandring på Borgklinten 19. august. 12 
personer deltok og det var lite sammenlignet med vandringer i nabokommunen, som i år har 
vært meget godt besøkt. Nå var dette en økning på tre personer fra i fjor, men likevel må 
behovet for slike vandringer vurderes. 
Fra 10. april og i 13 uker hadde vi kurs i lokalhistorie. Vi gikk ut til Arbeidskontoret for 
Nord-Fosen med tilbudet om arbeidsmarkedsopplæring for arbeidsløse. Vi fikk syv deltakere. 
Det ble undervist i intervjuteknikk, avskriving og arkivering av lydband foruten 
fotoregistrering og stedsnavninnsamling. 19 lydbandintervju ble skrevet i dialektform av 
deltakerne. Noen nye intervju ble også foretatt. Vi var ute på uthaug og tegnet opp litt av 
”jekthavna” der. Husmannsplassen etter Haldis Hoøen ble også oppmålt. Et meget vellykket 
kurs som ble avsluttet med en tilstelning på Uthaugsgården 7. juli. 
I løpet av august og september har Ragnhild Nesset Hoel og Ivar Hopen vært med i et utvalg 
som har utredet framtidig bruk av Uthaugsgården. Familien er villig til å overføre denne til en 
offentlig stiftelse slik den står i dag med redskaper og innbo. Her legges et grunnlag for et 
anlegg mange skal få glede av i årene som kommer. 



Formannen har deltatt i en møteserie som lagene i Bjugn og Ørland har holdt på 
Mølnargården i vinter. Der har vi lært hverandre om tema som fotobevaring, intervju og 
behandling av museale ting. Vi lærte mye av hverandre og dette viser at samarbeid er viktig 
mellom slike lag. 
Formannen deltok 20. september på møte i musea i Nordre Fosen region. Dette var på 
bygdatunet i Osen. Neste møte legges til Uthaugsgården i november. Vi hadde 
kommuneplanen for Ørland til uttalelse. Våre kommentarer finnes i rundskriv nr. 3. 
Var aktiviteten i fjor på topp, så har den ikke vært mindre i år. Skal dette fortsette må flere 
komme med i arbeidet. Det kan med sikkerhet sies at hvis ikke dette nå skjer, vil ikke bare 
aktiviteten avta, men stå i fare for å stoppe helt opp. 
 
DEN LOKALHISTORISKE SAMLINGEN 
Fra Ottar Berg har vi fått en beretning om vindmøller i ørland og en modell av en 
vindmøllevinge. 
Fra handballgruppa i BBK et eks. av deres kalender for 1989. 
Fra bygdebokkomiteen Ørlandsboka bind I og II. 
Fra Rolf Ervik beretningen ”Guttedager på Uthaug fra krigsutbruddet 1940 til året 1950”. Vi 
har tidligere fått en beretning av broren, Bjarne Ervik, og nettopp slike ting vil være av stor 
verdi for fremtiden. 
Fra Asbjørg Johansen avisutklippet ”Brekstad som storby”. 
Fra Mali Einarsson et fotografi. 
Fra Magne Eidsaune Balsnes 58 papirer. Mye har tilknytning til ”Jarnskjegge” og 
ungdomslagsarbeidet, men også papirer om sparekassen og samlaget på Opphaug finnes her. 
Fra Ottar Solbue fikk vi ”Maitrasten”, et håndskrevet blad for Ørland Mållag. Han har også 
formidlet til oss møte- og regnskapsbøker fra losjer i Ørland, Ørland kommune 1837-1937 og 
Agdenes kommune 1896-1937. 
Via Mary Eide har vi fått 82 dikt og sanger fra helmer karlseng. 
Fra Svein Løvik 27 gamle fotografi, 92 mønsterark og 17 gamle bøker. 
Fra Asbjørn Hoff 20 protokoller og forskjellige papirer fra Ørlandets Cementstøperi i 
Døsvika. Dertil diverse protokoller som berører skytterlaget, Bjugn Meieri, Ørland 
Næringsnevnd, forsikring m.m. 
Fra Marie Ulriksborg en blyanttegning av gården Ulriksborg. Hvem tegneren er vet vi ikke. 
Fra Østråt krets treskarlag, som ble oppløst i 1989, møteprotokoller og regnskap fra starten i 
1914 og til virksomheten sluttet i 1969. 
Fra Jenny Sandnes diverse dokument etter lensmann Ingvald Sandnes. Noe av dette tilfanget 
er klausulert. 
Størsteparten av tilveksten til den lokalhistoriske samlingen i år kommer fra dødsboet etter 
Anne Ophaug. Det er bøker, dokumenter, fotografi, brev, m.m. 
Vi har samlet inn fotografi for avfotografering i Fosen Bildearkiv, antallet i år er usikkert. 
Tilveksten på intervjusiden er på om lag 11 timer med 9 forskjellige personer. Foruten de 
intervjuene som ble avskrevet under AMO-kurset har flere av deltakerne fortsatt med dette 
arbeidet etterpå. Både Inger Lund, Brit Sandvik, Astrid Gjelvold og Tove Grande Eide har 
”oversett” kursslutt. Tove arbeider nå hos Bjugn Bygdatunlag med lokalhistorisk arbeid. 
Marie Dalby har også hjulpet oss med båndavskrivning. 
 
DEN MUSEALE SAMLINGEN 
Fra Svein Løvik har vi fått ei barnevogn. En skisse av den var i rundskriv nr. 3. Den er til 
restaurering hos Ola Rønning. Vi fikk også fra familien Løvik ei kiste som muligens har 
kommet fra Guldteigen. 



Fra Gladys Hoff Melum ”Skrifter i samling” av Olav Duun, tre gamle kristelige bøker, 
koppeutstyr med snitter og glass, ullfarger, laup, garnkagge, blekkhus, melksil, hovolltre, 
radio, grønmalt kiste, stikkspade og oppkastspade for torvtaking, rubank, handsag, baufil, 
sildeause, barkkniv, sigd, vaffeljern, kobberkjel uten lokk, svivel av jern, pilk, gjentapper, to 
knivesker, bjølle, 7 filer, 4 fastnøkler, bitsel, sparkelspade, tappjern, skrujern, hovtang, to 
bryner i naturstein, del av bukkgreie, visp, klepp, skrape, vabein, trebor, oljelampe, 
sukkersaks, beksømsko, to oljetrøyer og sydvest, vaskebrett av glass, en kasse never, 
speilbord med to bein, liten ambolt, klemme for sying av lær, hestegreie, travsele, terne (tysk 
lykt), store økser, bågesager, plantehakke, tømmersvans, spiler for strekking av minkskinn, 
Det merkeligste vi fikk av henne var et måltakingsskjema for skreddere. Det er en tresylinder 
med målstriper i papir i forskjellige målestokker. På sylinderen kan vi lese ”….STIONS-
SCHEMA FOR SKRÆ…… 
Fra Snorre Hoff sluffe, en defekt og en i orden, trille, løse bikkvognhjul, ard for 
ugrasrensking, hestgreie, tønne merket ØSTERODD BRUK, tømmersvans, bilde av hest 
skåret i tre, fjøslykt, treøse, klepp, torvspade, gorojern, skjelljern, lærklip, strykjern, et par 
lester, petromax, smedtang, 5 høvler, kala, 2 stk. limtvinger, 2 stk. bryner, emaljert kanne, 
øsekar, noe av dette ønske han fortsatt å være eier av. 
Fra Karl Guldteig har vi fått en rakke. Den er brukt på lofotbåtene. 
Fra dødsboet etter Anne Ophaug en del tekstiler. Fullstendig opptelling er enda ikke foretatt. 
Diverse nytteredskap fra inne og ute. 
Fra familien Dahl en stor kiste som er kommet fra Austrått. Den benevnes våpenkiste, men 
kan meget vel ha vært en melkiste. 
Fra Elin og Jan Hovde har vi fått ting som styre til geitbåt, storseglrå for geitbåt, gråpapirpose 
med tobakk, en flaske tobakksaus og et lite syskrin trukket med rødt stoff, fra Edvardsen-stua. 
Fra Harald Jakobsen en kvernstein med både over og understein, vadbein, sjøkikkert, 
rangsmidd navar, flensekniv for kval med 30 cm av originalt skaft, stikker (torvspade). 
Fra Margrethe Lund regnskapsbøker fra hennes bestefar, Arnt Chr. Lund, se Ørlandsboka II, 
side 83. det er regnskapsbøkene fra ”Æggstue-1” på Berg i perioden fra 1/1 1914 til desember 
1917. 
Fra Jakob Kirkebak har vi fått regnskap fra Uthaug meieri. I tillegg finner vi utkast til 
bygningen og kostnadsoversikt for materialer og utstyr. Vi mener å vite hvor protokollen 
befinner seg, og får vi den kan vi rekonstruere driften av meieriet ganske bra. Vi har fått 
inntektsbilagene for årene 1903, -08, -09, -10, -11, -12, -14, -15, -16, -17, -18, utgiftsbilagene 
for årene 1909, -10, -11, -12, -13, -15, -16, -17, -18. Dette er samlet i ei ”eggeske”. I ei 
tilsvarende eske og som veier ”et tonn”, ligger brannpoliser m.m., tabell ved udregning av den 
maanedlige gjenemsnitts-fedtprocent (1905), aktiebok 1897-1914, revisjonsbog Dampkjedel, 
indveiningsprotokol for periodene; januar 1908- juli 1909, oktober 1913- august 1914, august 
1917- oktober 1920, kontrabøker 1901-1919, 1919-1920, kladd 1919-1920, 1913-1917, 
utlønningsprotokoll 1907-1912, 1913-1920, sammendragsbok for 1914-1920, oppgjørsbok 
1896-1910, kassabok 1894-1908, forskuddsbok 1899-1909, sammendrag 1894-1897, 
salgsbok 1895, 1910-1917, kassabok 1916-1920, oppgjørsbok 1910-1919, sammendragsbok 
1909-1913 og 1907, postkvitteringsbok desember 1908-31/7 1920, kassabok for 
byggeregnskapet 1916-1917, meieriopptegnelser 1908-1910, fraktbrev/kvitteringer 7/4 1917-
4/2 1918, 7/2 1918- 15/7 1918, 17/7 1918-6/12 1918, 6/12 1918-2/4 1919, 2/4 1919- 17/9 
1919, 17/9 1919-31/12 1919, 3/1 1920-7/4 1920, 9/4 1920-2/10 1920, 103 stk. kontrabøker 
for melkleveranse, i en eske ”brevordnere”, katalog over forbrugsartikler for meierier og 
ysterier (1907), kontantsalget for sept. 1907, innkjøpsregning 1/12 1894 på utstyr, 
meierikatalog 1909, beregninger fra Ørlands meieri, Trondheim melkforsyning, trøndelag 
melksentral 1934, skattebøker for Uthaug meieri, pliktarbeid i Uthaug meieri, to ringpermer 
med diverse skriv, bruksanvisning for ”Baltic Turbinmeieriet”, diverse kataloger, lover, 



driftsregnskapet for Ørlands meieri på 30-tallet, diverse følgebrev, diverse brev og 
regnskaper, fjøsbefaringer, enkeltark av notater og regnskaper, skolearbeider som har tilhørt 
T. J. Kirkebak mens han var elev på Levanger. 
------------------------ 
 Hvor oppbevarer vi så alt dette? Vi venter fortsatt på ferdigstilling av lagerrommet på 
toppetasjen i Fosen Butikksenter. Derfor har vi noe hos Harald Røstad, noe i garasjen hos Ivar 
Hopen og på en låve hos Anne Røstad. Rommet på Austrått har vi enda tilgang til, men 
overflytting til Brekstad vil skje når det nye rommet er ferdig. 
 
VALGKOMITEEN 1989. 
Møte i valgkomiteen ble avholdt hos Einar Eggan fredag 10. november 1989. 
Til stede: Einar Eggan, Knut Berg og Nelly Grinnen. Aagot Frøvik meldte forfall. 
Følgende står på valg for perioden 1990-91: 
Formann: Ivar hopen, 7142 Uthaug 
Styremedlem: Ottar berg, 7130 Brekstad 
Styremedlem: Jan Fred Paasche, 7140 Opphaug 
Varamedlem: Ottar Solbue, 7130 Brekstad 
Revisorer: Ola Rønning, 7140 Opphaug 
  Chr. Finseth, 7140 Opphaug 
Valgnemnd: Einar Eggan, 7140 Opphaug 
  Aagot Frøvik, 7130 Brekstad 
  Knut Berg, 7130 Brekstad 
Varamedlem: Nelly Grinnen, 7140 Opphaug 
 
Valgnemndas forslag: 
Gjenvalg på Ivar Hopen som formann. 
Gjenvalg på Jan Fred Paasche som styremedlem. 
Harald Røstad, 7140 Opphaug som nytt styremedlem. 
(Ottar berg har gitt beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg.) 
Gjenvalg på Ottar Solbue som varamedlem til styret. 
Gjenvalg på Ola Rønning som revisor. 
Gjenvalg på Chr. Finseth som revisor. 
Valgnemnd 90: 
Vidar bakken (formann), 7130 Brekstad 
Ole Arve Berg, 7130 Brekstad 
Aagot Frøvik, 7130 Brekstad 
Varamedlem: Nelly Grinnen, 7140 Opphaug 
 
REGNSKAP 
På grunn av tidsnød blir ikke rekneskapen i år sendt ut sammen med innkallelsen. Den blir 
lagt fram på årsmøtet i revidert stand for godkjennelse. 
 
VEDTEKTSENDRING 
Det foreligger to forslag til vedtektsendring: 

• Flytte årsmøtet til etter nyttår 
• Skrive navnet på laget ”Yrjar heimbygdslag” 

 
Av praktiske grunner foreslår styret årsmøtet flyttet til etter nyttår og da avholdt innen 
utgangen av februar. Det betyr i så fall at neste årsmøte blir innen utgangen av februar 1991. 
 



Forslag 1: I paragraf 5, første linje, forandres ordet november til februar. 
 
Vi har skrevet navnet på laget ”Yrjar Heimbygdslag” til nå. Dette er ikke i henhold til 
skrivereglene og derfor foreslår styret skrivemåten ”Yrjar heimbygdslag”. Legg merke til at 
genitivformen beholdes. Da slipper vi å slå krøll på tunga når navnet uttales. 
 
Forslag 2: Lagets navn er Yrjar heimbygdslag. 
 
ARBEIDSPLAN FOR 1990. 
Istandsetting av det nye lagerrommet på Fosen Butikksenter vil ta mye av arbeidet dette året. 
Her vil også gå med en del penger til reoler og skap. 
En tredje og siste lokalhistorisk vandring vil bli forsøkt. Dette vil bli den siste i denne omgang 
hvis ikke interessen øker. 
Medlemsmøter vil bli avholdt, her vil vi prøve å benytte andre enn styret som komité. 
Vi håper å sende ut fire medlemsblad i arbeidsåret. 
Resten av tiden vil gå med til den lokalhistoriske samlingen og den museale samlingen. Hvis 
arbeidsmarkedstiltak fortsatt eksisterer etter at nyrommet er ferdig, vil vi vurdere å sysselsette 
noen av kursdeltakerne i systematisering av tilfanget. 
Vi antar at noe arbeid må legges ned i fullføringen av stiftelsen Uthaugsgården. Det er 
foreslått at et støttelag opprettes for å for å arbeide for Uthaugsgården. Alle medlemmer 
oppfordres herved til å delta også i dette arbeidet. 
Den kapital vi har i bank lar vi stå for senere å investere i datautstyr. 
Vi håper at Ørland Sparebank og Ørland kommune yter tilsvarende som i fjor. 
Kontingenten foreslås satt opp til kr. 50 pr. medlem. 
 
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR ARBEIDSÅRET 1990. 
 
Utgifter: 
Porto     2500 
Kopiering    1500 
Kontorutgifter    500 
Telefonutgifter   600 
Transportutgifter   1500 
Møter, tilstelninger   500    7100 
 
Kontingent til Landslaget for lokalhistorie, 
Fosen historielag, heimen og Spor     500 
 
Til den lokalhistoriske samlingen 1000 
Skap og reoler til nyrommet  5000 
Til styrets disposisjon   1000    7000 
 
Utgifter totalt:        14600 
 
Inntekter: 
 
Medlemskontingent   4000 
Bidrag og gaver   3000 
Kulturmidler    4000 
Salg av Austråttguide   2000 



Renter     1000 
Utloddning på medlemsmøter 600    14600 
 
Inntekter totalt:       14600 


