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ÅRSMELDING (AVSKRIFT) 
 
Styrets sammensetning i året 1992: 
 
Formann:   Kristin Myhre Johansen 
Nestformann:   Harald Røstad 
Sekretær:   Odd Morten Reitan 
Kasserer:   Jan Fred Paasche 
Styremedlem:   Torstein Schrøder 
Varamedlemmer:  Brit Sandvik 
    Hans Aune 
 
Revisor:   Michael Tyskø 
Vararevisor:   Trond Grong 
 
Valgnemnd:   Nils Sannan 
    Harry Solbue 
    Herdis Ring 
 
Representasjon: 
 
Formann har deltatt i interimsstyret for dannelsen av ”Støtteforening for Austrått Fort”. 
 



Samarbeidsmøte på Uthaugsgården om samordning for kystkulturdager på Uthaug. Ørland 
kommune og Kjeungen var også representert. 
 
Ørland kommune inviterte til møte i biblioteket og presenterte Morten Haugen som 
kommunens representant for museumssaker i Fosen Regionråd. 
 
Møte på Mølnargården om ”Håndverk 1994-Kystkultur” ved Solveig Bjørkøy. 
 
Ørland kommune arrangerte oppsummeringsmøte etter turistsesongen 1992. 
 
Nestformann har deltatt i styret for ”Samarbeid i Landbruket” som lagets representant. En del 
av dette arbeidet har bestått i å utrede framtidig virksomhet på Austrått Gård. 
 
Styret har arrangert fellesmøte med Bjugn Bygdatun og Kystkulturgruppen Kjeungen på 
Tinden. 
 
Tillitsverv utenom styret: 
 
Redaksjon: Øyvind Røstad, Vidar Bakken, Kristin Myhre Johansen. 
Ansvarlig for naustet: Ivar Hopen. 
Ansvarlig for museale ting: Harald Røstad. 
Ansvarlig for lokalhistorisk samling: Ivar Hopen. 
Ansvarlig for arkivering: Kristin Myhre Johansen. 
Oppsyn med Tinden: Olaf Oksvold. 
Ansvarlig for gammelmotorene: Hans Aune. 
 
Medlemstall: 
 
Yrjar Heimbygdslag hadde ved utgangen av 1992, 132 medlemmer. Dette er en økning på 23 
medlemmer. 1 medlem har meldt seg ut. 
 
Møtevirksomhet: 
 
Det har vært 10 styremøter og behandlet 43 saker. 
 
Virksomheten i laget: 
 
TINDEN 
 
Loddsalget til støtte for Tinden ga oss en netto på ca. kr. 45.0000. Tinden har vært lagets 
største løft dette året. Et tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på kr 30.000 og 
loddpengene har gjort oss i stand til å gjøre huset nesten ferdig. Det er skiftet bordkledning og 
vinduer over hele huset. Vi betalte bare for materialene som ble brukt. Det er lagt nytt 
låvegolv. Takene er reparert etter nyttårsstormen -92. Inne er det snekret ny kjøkkenbenk. Til 
sammen er det arbeidet 640 timer dugnad på Tinden dette året. 
 
Miljøverndepartementet bidro med kr. 50.000 til reparasjonen av uthuset som stormen hadde 
tatt, så nå står det nytt uthus på gårdsplassen. 
 



Vi har kjøpt bygningene for en krone av Arnfinn Hoøen. Arealet som bygningene står på er 
bykslet. Oppmålingsgebyret på ca. 6.000 kroner, er det søkt om fritak fra. 
 
NAUSTET 
 
Det har også i år vært bra besøk i naustet, ca. 1300 personer, og ordningen med vakthold har 
gått fint. Vi hadde utvidet åpning i forbindelse med kystkulturdagene på Uthaug. Hans Aune 
og Harald Røstad hadde med to gamle motorer som ble startet opp. Dette ble en stor suksess. 
 
Naustet har stort sett hatt samme utstilling som forrige år, med noen små forandringer. Vi fikk 
låne modell av Kjeungen fyr av Olaf Oksvold.  Sissel Olsen og Torild Oksvold har laget en 
livaktig ”sjøulk” til firingen. Iberegnet vakthold er det brukt 120 timer dugnad på naustet i år. 
 
ØRLANDSDAGENE 
 
Laget var også i år tilstede på Ørlandsdagene. Vi hadde med de berømmelige motorene. 
Disse, sammen med en gjettekonkurranse på gamle gjenstander, gjorde lagets bod i Yrjars 
gate til en av de mest  besøkte. Til sammen 30 timer dugnad. 
 
MUSEAL SAMLING 
 
Registreringsarbeidet pågår for fullt, men det ser ut til at vi får inn gjenstander i et enda større 
tempo enn vi rekker å registrere. Dette er vi selvsagt bare glade for , og takker alle som har 
bidratt med gjenstander til vår alsidige samling. Hva det er vi har fått, går ikke an å ta med 
her. Til sammen har laget fått ca 2.500 gjenstander. 
 
Disse er kommet fra:  
Olav Kåre Berg, Arnt Rabban, Nils Sannan, Agnes Innstrand, Asbjørn Opphaug, Tore 
Melhus, Sivert Selvli, Reidar hernes, Ulf Schanche, Storfosna bedehus, Harald berre, Reidulv 
Jenssen, Per Ebbe Røstad, Arnstein Hovde, Astrid grande, Astrid Bakken, Kolbjørg Guldteig, 
Torbjørn Rian, Ole Eriksen, Agnes Lien, Svein Sørgård, Olaf Oksvold. 
 
LOKALHISTORISK SAMLING 
 
Til den lokalhistoriske samlingen er det kommet inn papirer fra: 
Olav Kåre Berg, bergliot Grinnen, Den flyttbare landbruksskolen, Ivar, Eilif Yttertun. 
 
BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM FOR 1993. 
 
BUDSJETT 
 
Medlemskontingent  10.000   Museumsnaust  10.000 
Kulturmidler   4.000   Tinden    30.000 
Gaver    6.000   Medlemsblad   3.000 
Naust / Tinden  4.000   Museumsarbeid  4.500 
Underskudd   30.000   Kontingent   500 
       Forsikring   2.000 
       Styrets disposisjon  4.000 
    54.000       54.000 
 



HANDLINGSPLAN 
 
1 Tinden 
 Fortsette restaureringsarbeidet på husmannsplassen.. 
  - utvendig maling 
  - innredning av uthus 
  - opparbeidelse av gårdsvei og parkeringsplass 
 
2 Museumsnaustet 
 Oppføring av tilbygg og innredning under hemsen. 
 
3 Austrått 
 Starte klargjøring av fjøset til museum. 

 


