
Årsmelding for arbeidsåret 1991. 
 
 
 
Forrige årsmøte ble holdt på møterommet i Fosen Butikksenter 
lørdag den 16. februar kl 1400. Det møtte 19 medlemmer. 
Formannen ledet møtet. 
 
Styrets sammensetning i året 1991: 
 
Formann:  Ivar Hopen 
Nestformann:  Kristin Myhre Johansen 
Kasserer:  Jan Fred Paasche 
Sekretær:  Odd Morten Reitan 
Styremedlem:  Harald Røstad 
Varamedlemmer:  Brit Sandvik og Ottar Solbue 
 
Utvalgenes sammensetning: 
 
Valgnemnd:  Vidar Bakken, Gudbjørg Brasø og Anne Lise Valaas. 
Varamedlem:   Nils Sannan. 
 
Representasjon:  
 
* Styret har deltatt i fellesmøte med Bjugn Bygdatun den 31.januar, 11. april og 24. 
september. 
* Ivar Hopen og Harald Røstad var på et møte i Åfjord om 
samarbeid i Ytre Fosen museumsregion den 1. februar. 
* Ivar Hopen holdt kåseri om Yrjar heimbygdslag i Ørland 
Rotary Klubb den 19. mars. 
* Kristin Myhre Johansen, Harald Røstad og Ivar Hopen deltok i 
reiselivskonferanse i Ørland kommune den 16. november. 
 
Tillitsverv utenom styret:  
Årets oppgaver er fordelt slik: 
Ansvar for de museale ting: Harald Røstad 
Ansvar for arkivering av museale ting: Kristin Myhre Johansen 
Ansvar for den lokalhistoriske samlingen: Ivar Hopen 
Ansvar for utstilling i naustet: Terje Sørensen og Ragnhild Nesset Hoel, plenslåing Per 
Bjerke. 
I redaksjonen: Anne Lise Valaas og Vidar Bakken 
 
Medlemsforhold: 
Yrjar Heimbygdslag hadde ved utgangen av 1990 108 medlemmer. 
Det kom med 19 nye medlemmer. Det var ingen utmeldelser. 16 medlemmer står til rest med 
kontingent for et eller to år. 
 
Møtevirksomhet: 
Det har vært 10 styremøter og behandlet 27 saker. Det har vært ett medlemsmøte og 6 
arbeidsmøter. 
 
Studievirksomhet: 



 
I fellesmøte med Bjugn Bygdatunlag ble temaet registrering av gjenstander gjennomgått med 
bakgrunn i museumshåndboken.  
 
Den alminnelige virksomhet: 
 * Dugnadsarbeid med museumsnaustet og innsamling av museale 
ting har vært den største virksomheten i år.  
 
* Det er kommet inn omlag 650 museale ting. 
 
* Arkiveringen av det museale tilfanget kom i gang 1. oktober og 249 arkivkort etter 
standard til NKKM var skrevet fram til årsskiftet.  
 
* Dugnadsarbeid på naustet er utført i år med 350 timer. Til den museale utstillingen i 
naustet kan en vanskelig anslå timebruken, men kostnad pr meter for museal utstilling er 
normalt satt til 10.000 kroner, vi har i naustet 35 meter utstilling. Til annen lagsvirksomhet 
er beregnet brukt i overkant av 420 timer. 
 
* Det er utgitt tre medlemsblad i 1991. Pengenød gjorde at julenummeret, nr 4, i år måtte 
utgå. 
 
* 27.juli deltok vi på "Bygdadag" på Skoglund. Der demonstrerte vi utviklingen i tresking av 
korn, fra slue, handdrevet treske til treskverk. Harald Røstad, Hans Aune og 
Alfred Ophaug sammen med brødrene Rune og Endre Yttertun hadde ansvaret. Samme dag 
var det utvidet åpning i naustet i forbindelse med kystkulturgruppa Kjeungens segling fra 
Uthaug til Tindboden. 
 
* Fredag 2. august hadde vi utstilling i Yrjars gate i forbindelse med Ørlandsdagene. 9 
besøkte vår stand i tidsrommet kl 9 - 14. Vi lå avsides til og deltok ikke på lørdag. 
 
* 3.september hadde vi møte med kultursekretær og rådmann i Ørland kommune. Vi hadde 
etterlyst svar på søknaden av 7. april om kommunal stønad til museumsarbeid. Det ble på 
møtet opplyst at søknaden skulle behandles i kommunens budsjettet for 1992. 
 
* Først på september ble materialer og flere hyller montert på lagsrommet. Der er nå alle 
hyllene på plass. (De samme hyllene ble fjernet sommeren 2004, tilføyd av Ivar Hopen) 
 
* 11. september ble plakatene fra naustet flyttet til lagsrommet for vinterlagring. 
 
* 14. oktober underviste formannen i fire timer ved et AMO-kurs i Lysøysundet. Betalingen 
tilfaller heimbygdslaget. 
 
* 16.november var tre styremedlemmer med på reiselivs-konferanse i Ørland kommune. 
 
* 21. november hadde styret møte med Aud Lilleengen om organisering av et kunstlotteri til 
inntekt for Tinden. Videre planlegging og vedtak om lotteri er gjort. Trekning 1. september 
1992. Det skal selges 3120 lodd til pris kr 20 pr. lodd. 80 blokker à 25 lodd skal selges av 
medlemmer i deres nærmiljø. De resterende 1120 lodd skal selges til dem som 
besøker naustet.  
 
* Heimbygdslaget har støttet fremlagt forslag om fremtidig bruk av Austråttgården 
utarbeidet av Prosjekt Austrått-97 sammen med Ørland Bondelag og Yrjar Heimbygdslag. 



 
Museum.  
Fram til åpning av museet først på juni gikk mesteparten av arbeidet med til istandsetting av 
naustet. Utstillingen der ble montert sist i mai og offisiell åpning var 2. juni. 
Storfyringen var flyttet dit 28. mars. Fram til åpningen var i år over 300 dugnadstimer brukt 
på selve naustet. På åpningsdagen var det omlag 200 besøkende. Siste åpningsdag var 25. 
august og omlag 1200 personer hadde beskt museet. Ting har vært innlånt til museet som; 
modellbåter fra Kjell Kalvå, båtrye fra Gunn Nesset, sildegarnmerker fra Brit Hoff, 
kvalkanon, harpun og to skudd fra Narve og Ragnhild Nesset. Kanonen oppbevares over 
vinteren på lagsrommet. 
 
17. september hadde vi "takkefest" for de som hadde vært involvert i naustet og museet der. 
41 personer var berørt og invitert, 13 personer kom. Formannen takket for innsatsen. 
Harald Røstad og Hans Aune viste video av bergingen av en motor på Gjølga. 
 
26. oktober hadde vi medlemsmøte på husmannsplassen Tinden. 15 personer møtte. Det var 
stor interesse blant de frammøtte for å bevare plassen. 
 
29. oktober var en arbeidsleder fra Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, på befaring på 
Tinden, og den 8. november var Elling Alsvik også fra Trøndelag folkemuseum, 
Sverresborg, på befaring. Han vil skrive en rapport. Styret behandlet mulig bevaring av 
husmannsplassen den 19. november og innstiller for årsmøtet at heimbygdslaget skal ta 
ansvaret for husmanns-plassen. 
 
Gaver.  
Fra Ørland Sparebank kroner 3000. 
Fra Ørland kommune, kulturmidler kroner 2000. 
Gjenstander og dokumenter som er gitt oss føres opp under henholdsvis den museale 
samlingen og den lokalhistoriske samlingen. 
 
Dugnad. 
Det er gitt 350 dugnadstimer på naustet i år, 34 flere enn i fjor. Det er brukt over 420 timer 
på annet lagsarbeid. 
 
Den museale samlingen.  
Også i år er det en stor tilvekst av museale ting. 
 
* Fra Arnfinn Hoøen, Uthaug, grindsag, bakstefjøl, 2 stk ljå på orv, trillebårkarm, rive, 
parafindunk, div linjaler, gamasjer, skolester, slire, bukseseler, 3 stk bryner, div 
sko-makerverktøy, treskoemner, trekantfil, kost, div maler, div småting, krusegg, broddjarn, 
skruestikke, ters, sykkellykt, hornlim. 
 
* Fra Ørlandets samlinger ei grein, 2 sølvskjeer, forklede i lin, laken. 
 
* Fra Ottar Berg, Brekstad, stikkspade, kastspade for torvstikking. 
 
* Fra Rolf H Ervik, Uthaug, 3 stk sildegarnkagger, 3 suler med snøre, 2 tomme suler, 
glasdubbel, torskgarnrull. 
 
* Fra Terje Sørensen, Brekstad, to åleteiner, flyndregarn med neverfløyt. 
 
* Fra Ellen Hopen, Uthaug, nylonstrømper i original innpakning. 



 
* Fra Ole Eriksen, Brekstad, ei spennklipe, "spainj-klip". 
 
* Fra Olaf Oksvold, Uthaug, et nøste papirtråd, garnklave til binding av sildegarn, garnnåler 
av tre og bein, tauklave til sildegarnkagge, glasskuler, en spade brukt av serbere under 
krigen. 
 
* Fra Elias Øien, Uthaug, kleberstein med fordypning, steinsøkke med hull, vadbein av bein, 
bandhake, segelstikke. 
 
* Fra Rolf Lage Ulriksborg, Uthaug, ei roe, (funnet i jorda), 
tjæreblåse. 
 
* Fra Brit Hoff, Uthaug, to sildegarnmerker med navnet Peder 
Kotte. 
 
* Fra Hilmar Sundli, Uthaug, ei skjellklype. 
 
* Fra Rolf Mæhla, Uthaug, garnrull, skjelldregg. 
 
* Fra Ivar Jakob Margido Ingebrigtsen, Uthaug, 10 favner forløper til kvalharpun, vaier til 
sjakkel til samme, lamphus i sinkplater, åleruser, ullkaler, sykkelveske i bomull, 
gummistøvler, leider, sjøkikkert, treskobotner, sildgarnkork, trefløyt, sjøgras (brukt til 
bolster ombord i motorbåten), 24-mm taug (kvaltaug), 63 medisinflasker, sydvest.  
 
* Fra Ruth og Kåre Lysklett, Haugstien 1, 7058 Jakobsli, ei sluffe. 
 
* Fra dødsboet etter Ragnhild Brodersen på Rønne via Kåre Lysklett, Haugstien 1, 7058 
Jakobsli, Dovre såmaskin, Mofors hakkelsmaskin, sagbenk, rull med gummihjul, 
kornkasteskuffe, sluffe, store mengder snekkerverktøy - tilsammen 126 deler, 85 
deler husgeråd, amerikakiste, 52 deler tekstiler – mesteparten etter Valdemar Rønne, grå 
kiste med 40 deler verktøy, 94 deler større verktøy/bruksting, 34 småting bortsatt på 
bursloftet, skyssvogn, melkvogn, tømmerdrag, tospann hestedrag, hestegreie, langslede, liten 
slede, saltstamp, strengkorg, klyvsag, plog, troll, vaskemaskin, hestesko, vaffeljern, limpotte, 
vaskebrett/fat, knivseker, sjurru, støvbrett/kost, skinn til kvessing av barberkniver. 
 
* Fra Bertha Adde, Kongleveien 3, 7058 Jakobsli, dynetrekk, vevnader av ull, to nattskjorter, 
serk, vevskje og tre skjøtthus. 
 
* Fra Harald Knutsen, Opphaug, hjemmelaget radio (brukt under krigen), hjemmelaget 
dreiebenk. 
 
* Fra Petter Dueskar m/familie, Opphaug, rive, orv, torvspader, kruskrukke, rive med 
karvskur, krafse, skanktre, tuvhakke, oljedunk, trett, karbidlampe for sykkel (ikke 
komplett), bøltre, primus u/brenner, krumkakejern, 
kaserollelodd, lys (fra krigen - batteri). 
 
* Fra Paul Gunerius Myhre, Tarva, kastmaskin, torskeruse, krabbetein, tuter til krabbetein, 
grastaug, isklype, flyndretrål, "russerblåse", høl-line, sildgarndubbel, understellet til 
amerikansk gyngestol, reimskive av tre, treblokk funnet på raskplassen. 
 
* Fra grenda Haugen, Bjugn, plog. 



 
* Fra Audbjørn Dahl, Opphaug, to traktorer, Lanze og Allgaier. 
 
* Fra Magne Hovde, Brekstad, såmaskin for gulrot og nepe, 1920-modell. 
 
* Fra Einar Døsvik, Opphaug, drivrem for treskverk (flatrem). 
 
* Fra Arnolda Røstad, Opphaug, Ferguson traktor (gråtass). 
 
* Fra Tone Lene Nilsen, Uthaug, Sjøkikkert, to harpuner til størje-gevær. 
 
* Fra Erling Christensen, 6384 Vikebukt, en Singer symaskin. 
 
* Fra fellesskapet Ole Eriksen, Brekstad, Asbjørn Hoff, Opphaug, Ove Hågård, Brekstad, 
Erling Løkra, Brekstad, en Case traktor med slåmaskin og slepplog. 
 
* Fra Reitan Planteskole, Bjugn, to defekte traktorer, en Porsche og en International. 
 
* Fra Paul Grøtan, Brekstad, en potetraspar for potetmel, Alfa-Laval melkagregat, 
motorslåmaskin, skokkel. 
 
* Fra Karl Oddvar Pettersen, Opphaug, tre stk grytføtter til å ha i gruva, 1939/40 modell 
David Brown traktor. Traktoren ble hentet, men senere kondemnert på grunn av dens 
tilstand. 
 
* Fra Karl Erik Sørensen, Brekstad, ei melkvogn, skokkler, bikkvogn m/avbrekt arm. 
 
* Fra Ove Murvoll, Opphaug, ei eidamerostform. 
 
* Fra Otto Sletvold, Uthaug, en FM 5-9 hk båtmotor. 
 
* Fra Ivar Kjørsvik, Uthaug, en 1937 modell Sabb 5-9 hk båtmotor, Atsa melkagregat. 
 
* Fra Arvid Skaret, Uthaug, et størje-gevær m/fire harpuner, 10 favner forløper, eske med 
skudd og kasse til å oppbevare geværet i. Lars Støkkan, Ørland flystasjon, pusset opp 
geværet. 
 
* Fra Kitty Oksvold en blåmalt kiste med rød dekor, initialer EEDH og årstallet 1799. Kista 
er kommet fra Vik, 70/12-13, det som i dagligtale omtales som Slåstugården. 
 
* Fra Roy Larsen, Opphaug, Frisco sigaretteske. 
 
* Fra Erling Støkkan, Uthaug, Tresko i heltre. 
 
* Fra John Kalvå, Opphaug, en 1959 modell Sabb 5-9 hk m/propell. 
 
* Fra Turid Uthaug, Fjelstrupvei 34, DK-6100 Haderslev, Danmark, dørklinke, kokeplate, 
lite veggskap, 3 stk kuklaver, jerngryte, vasspumpe, to sagblad, stolpstikke, parafindunk. 
 
* Fra Astrid Bakken, Opphaug, en renn-bom. 
 
* Fra Arnliot Balsnes, Opphaug, 1907-17 modell skålhorv for hest. 



 
* Fra Terje Knutsen, Opphaug, 5 koppeglass. Har tilhørt Anne Elisabeth Rønning f 
10.9.1898 på Vika gnr/bnr 80/50. 
 
* Fra Snorre Hoff, Brekstad, hestetrille (til deler), linhekle, hestgreie, lita kiste, skolest, 
trebøtte (defekt), blokk, tre høvler, to vognhjul, bakke og snitt for treskruer. 
 
Med et så stort tilfang begynner lagerkapasiteten å bli for liten. Vi kan heretter bli nødt til å 
be givere om å oppbevare ting selv inntil videre. Ting som blir kastet må vi finne plass til. Vi 
ønsker heller ikke å si "nei takk" til noe, men vi håper publikum vil forstå vår situasjon. Det 
kan også være brannteknisk betenkelig å oppbevare for mange ting på ett sted. Austrått-
gården ville avhjelpe denne risikoen. Der har vi inntil videre plassert traktorene.  
 
Den lokalhistoriske samlingen. 
* Fra Gunnar Hoel, Brekstad, to lydband. Ett med intervju av Holger Christiansen og Ola 
Rønning, og ett med Johan Bakken om Ørland Meieriskole. 
 
* Fra Ragnhild Brodersens dødsbo diverse mønstre og tegninger av møbler. 
 
* Fra Uthaug Songlag, makulerte bankbøker, regnskap, kontigent, dagbok, årsmøtebok, 
medlemsoversikt og statistikk, årsmendinger, tidsrom 1937 - 1989. Noter brukt i perioden 
1980 - 1991. 
 
* Fra Gidsken Leseth, Brekstad, dagbok etter Svend Meier Pedersen Flatnes der han skriver 
om kveitfiske ved Grønland. Fotografier fra Flatnes, gnr/bnr 65/1, og nabogårdene. 
 
* Fra Opphaug skole, Opphaug, 62 lærebøker. 
 
* Fra Anne-Jorun Pedersen, Storfosna, 27 håndtegnede broderimønster av Sara Baumann fra 
1873 - 1876. 
 
* Fra Rønne grendahus v/Jan Magne Hovde, Brekstad, protokoller og papir lagt i fire esker. 
Det er ligningsprotokoller, manntalltrygd, kassabok for Ørland kredssykekasse, hovedbok 
(blank), legehonorarer for tredvetallet, almindelig ulykkesforsikring 1912-23, 
industriarbeiderforsikringen 1924/30, fisker og sømandsforsikring 1913-28, 
auksjonsprotokoll for Fatties Efterladenskaber 1904-1923, memorial Ørland trygdekasse, 
utpantingsprotokoll for 1930-åra, noen regneoppgaver fra Rønneskolen, fiskerimanntall for 
1935. 
Dette tilfanget er inntil videre klausulert. Mye er i dårlig forfatning etter langt opphold på 
mørkeloftet mellom mus og sagflis. 
 
* Fra Asbjørn Hoff, Opphaug, Ørlandets Sementstøperis forpaktere 26.juli 1940 - 14. jan 
1944, og makulert bankbok for støperiet i Døsvika 1940-44. 
 
* Fra Bjørnar Nausthaug er lånt brev og fotografier etter Hans Hoff, forrige eier av gården. 
Om vi får overta tilfanget blir avgjort senere. (Det ble avslått, 3.9.2004, Ivar Hopen). 
 
* Fra Astrid Johansen, Uthaug lånt fotografier fra husmanns-plassen Tinden. Om vi får 
overta tilfanget blir avgjort senere. Identifisert mange bilder ved hjelp av Åsta Lund, 
Uthaug, og Olaf Oksvold, Uthaug. 
 



* Fra Johan Audun Grande, Uthaug, Norges handelskalender 1909/10, 1911-12, 1924-25, 
Sør Tr. adressebok 1935-36, 1937-38, sjøfartsloven, trelastboken, vern mot ulykker i 
sagbruk og høvlerier, forfaldsbok, handelsregister 1924-25, skattelov for landet, trebukken, 
svømming og livredning, lommealmanakk 1937 og 1938.  
 
* Fra Ørland Husflidslag, v/Randi Fjærli, Opphaug, papirer vedrørende minnesmerke om 
Hannah Ryggen. (Ligger i safe). 
 
* Fra Sigvard Petersen, Storfosna, intervju med Johan Dalehavn av 4. apr. 1990. 
 
* Fra Svein Toresen, Uthaug, fotografi fra Kystkulturdagene i Lysøysundet. 
 
* Kort intervju med Ivar Ingebrigtsen, Uthaug. 
 
* Intervju med brødrene Brian og Harald Knutsen, Opphaug. 
 
* Formidlet avfotografering i Fosen Bildearkiv, blant annet av 
foto fra Erling Støkkan, Uthaug. 
 
Medlemsblad. 
Vi har fått signaler om at medlemsbladet er vel mottatt. I redaksjonen av bladet Anne Lise 
Valaas og Vidar Bakken. På grunn av økonomiske vansker kunne ikke blad nr 4 for 1991 
utgis. Denne årsmøteinnkallingen er som sedvanlig første utgivelse i arbeidsåret 1992. 


