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Møtet holdes i Ørland rådhus, møterom Yrjar. 
 
Sakliste 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Godkjenning av årsmelding for 1999 
4. Godkjenning av regnskap for 1999 
5. Godkjenning av arbeidsplan og budsjett for 2000, 

deriblant medlemskontingent 
6. Valg 
7. Innkomne forslag 
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ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 1999 
 
 
Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt på Austrått Gård, lørdag 6. mars 1999. Det møtte 13 medlemmer og 
formannen, Ivar Hopen, ledet møtet, sekretær var Morten Haugen. Styrets regnskap for 1998 
ble godkjent. Budsjett og arbeidsplan for 1999 ble godkjent. Kontingenten for 1998 ble 
vedtatt uforandret til kroner 100, mens familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, 
fortsatt betaler kr. 50. 
 
Styrets sammensetning i arbeidsåret 1999 var: 
 
Formann  Ivar Hopen   Var gjenvalgt for ett år 
Nestformann  Harald Røstad   Var ikke på valg 
Kasserer  Brit Sandvik   Var gjenvalgt for to år 
Sekretær  Greta Hjerpseth  Var ikke på valg 
Styremedlem  Hans Aune   Var gjenvalgt for to år 
Varamedlem  Birgit Grøtan   Var ikke på valg 
Varamedlem  Odd Morten Reitan  Var gjenvalgt for to år 
Revisor  Mikal Tyskø   Var gjenvalgt for ett år 
Varamann  Elias Øien   Var gjenvalgt for ett år 
Valgnemnd  Berit Aasan   Var gjenvalgt for ett år 
   Jorun Uthaug   Var gjenvalgt for ett år 



   Morten Haugen  Var gjenvalgt for ett år 
Varamedlem  Bernt Gjelvold  Var gjenvalgt for ett år 
 
Verv utenom styret 
 
Medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård   Hans Aune 
Redaktør for medlemsbladet ”Møllkula”   Øyvind Røstad 
Medarbeidere i ”Møllkula”     Aslaug Eidem og Odd M. Reitan 
Tilsyn med museumsnaustet / Plenslått   Ivar Hopen / Per Bjerke 
Tilsyn med husmannsplassen Tinden /Plenslått  Olaf Oksvold 
Tilsyn med de museale ting     Harald Røstad 
Tilsyn med motorsamlingen     Hans Aune 
Tilsyn med Den lokalhistoriske samlingen   Ivar Hopen 
Koordinere arrangementer på Austrått Gård   Harald Røstad og Hans Aune 
Medlem i komite for navnesetting av kommunale veier Øyvind Røstad 
Tilsyn med Guriannastua     Harald Røstad 
 
 
Administrasjon 
 
I arbeidsåret 1999 har det vært 7 atyremøter og behandlet 15 saker. 
Postjournalen for 1999 har 107 innføringer. 
Medlemstallet ved overgangen 1999/2000 var 139, en økning på 14 medlemmer. 
 
Medlemsmøte 
 
3. november hadde vi medlemsmøte i Bakarosen på Uthaug. Foruten 23 medlemmer kom 8 
andre som hadde hjulpet til med dugnad i året som gikk. Vi spiste rømmegraut, medlemmene 
fikk takk for utført dugnad. Et lysbildekåseri om kveitfiske ved Grønland ble holdt, dette 
kåseriet var en reprise fra 12. november 1987. Møtet ble avsluttet med loffsalg. 
 
Koordinerende møter 
 
8. april var heimbygdslaget representert med Harald Røstad på en museumskonferanse i 
Trondheim. Det var Sør-trøndelag fylkeskommune som inviterte til konferansen og temaet var 
”Utfordringer og samarbeid ved inngangen til et nytt hundreår”. 
Harald Røstad deltom i Museumsutvalget i Ørland 17. desember. Museumsutvalget ble 
konstituert og som leder av utvalget ble Ivar Hopen valgt, med Ragnhild Nesset Hoel som 
sekretær. 
Hans Aune deltok i årsmøte i brukerutvalget ved Austrått Gård 8. desember. 
 
Kurs 
 
Harald Røstad deltok i et kurs om bevaring og forebyggende konservering ved Trøndelag 
folkemuseum, Sverresborg, den 20. og 21. september. 
 
Den lokalhistoriske samlingen 
 



Fra Audhild Brodersen, skjøte og kontrakt på kjøp av eiendommen Solvang, gnr. 69-33, bedre 
kjent som losjen på Hårberg, datert 1916. Løse blad fra en regnskapsprotokoll ble gitt ved 
samme anledning, kan ha tilhørlighet til salg ved brygga til Uthaug Handelssamlag. 
 
Fra Jorun Hovde Albrigtsen oppropsprotokoll fra barnelosjen ”Yrjars Haap”, 
medlemsoversikt, ”Samhald” handskrevet blad for losje Yrjar. 
 
Fra Svein Ulset en papirpose med arkivalie fra ”Kvægavlsforeningen Central”, bestående av 
regnskapsbok, bankbøker og kvitteringer som ikke er systematisert. Dette tilfanget ble gitt et 
tidligere år. 
 
Fra Nils Eldar Winter en plastpose med diverse brosjyrer over landbruksredskaper. 
 
Fra Ørland menighetskontor ved Bernt Gjelvold, to skrivebøker med stive permer vedrørende 
Ophaug Indremisjonsforening. Omfatter fra starten i 1945 til avslutningen i 1977. 
 
Fra Ørland menighetskontor ved Bernt Gjelvold, to skrivebøker med stive permer vedrørende 
sangkoret Yrjar. Tilfanget omfatter møtebok 1948-1969 og hva som er sunget ved konserter 
1956-1969. 
 
Fra Ørland menighetskontor ved Bernt Gjelvold, en papirpose med innhold som har tilhørt en 
lokalavdeling av Misjon bak jernteppet. Et stensilert program for førjulsfest fra FIDES. 
 
Fra Ørland menighetskontor ved Bernt Gjelvold, syv skrivebøker med stive permer fra Ørland 
kristelige Ungdomsforening. Referat fra perioden 1906-1910. det handskrevne bladet ”Den 
unge ørlending” fra 1915 til 1944. (Perioden 1939-1942 mangler. 
 
Fra Ørland menighetskontor ved Bernt Gjelvold, en ringperm fra Ørland kristelige 
realskolelag. Noe er datert mellom 1961 og 1964. 
 
Fra Kristian Ørsleie diverse bilag og regnskap fra Ørland skolemusikk. 
 
Fra Svein Toresen, Uthaug, to protokoller fra Ørlandets treskekompani 1894-1922, Ørland og 
Bjugn telefonsamlag 1907-1939. 
 
Fra Arnfinn Reitan, Opphaug, en protokoll fra ørland Sparekasse 1925-1941. 
 
Fra Brit E Johansen en rutetabell for ”Yrjar”. 
 
Intervju med Roar Hoff om Ytre Fosen transportsentral. Kopiert avisutklipp fra 1952 om den 
konflikt som oppsto på Ørland i forbindelse med transport under utbygging av Ørland 
flystasjon. 
 
Intervju med Erling Barseth om mulig kjennskap til hvor Augusta Røstad bodde på Grande. 
 
Intervju med Anna og Johan Wik om mulig kjennskap til hvor Augusta Røstad bodde på 
Grande. 
Intervju med Walter Kirkbak om mulig kjennskap til hvor Augusta og Ole Røstad bodde 
under oppveksten. 
 



Den museale samlingen 
 
Kristmar Ophaug ga en prøvekasse for melkeprøver. Kassen kom til laget i 1998. 
 
Olaf Oksvold formidlet gave fra per Brekstad. Det var en kommode som er plassert i 
Guriannastua. Kommoden kom til laget i 1998. 
 
Fra gården Utstrand, gnr. 75/2, og Nils Eldar Winther, et ekkolodd, div stekejern, symaskin, 
rostell, snekkerredskaper, sjøutstyr, separator, melkemaskin, skomakermaskin, malingspulver, 
jerndreiebenk, høypresse, en 2 HK bensinmotor. 
 
Fra Paul Myhre, Tarva, en traktor av merke NORMAG. 
 
Fra Svein Toresen, gården Utstrand gnr 75/1, en dostol og reiseradio ”Kurer”, 3 stk 
piggharver. 
 
Fra Arnfinn Lund, Brekstad, en jernboremaskin. 
 
Fra Ørland menighetsråd en lyskasse brukt til laging av menighetsbladet, adressekort, 
(Maskinen som stemplet adressene er tidligere gitt heimbygdslaget via Opphaug 
skolemuseum). 
 
Fra Ivar Kjørsvik, Ulriksborg, 74/10, Uthaug, 2 stk vannledninger av rundtømmer. De var 
brukt mellom meieribrønnen og meieriet på Uthaug. 
 
Fra Ørland Sparebank jubileumsboken. 
 
Fra Ørland kommune, fakkel, brukt under fakkelstafetten 30.12.1993, før OG LIGNENDE på 
Lillehammer. 
 
Fra Uthaug handelssamlag, et arkivskap med to skuffer. 
 
Fra Odd Jørgen Gjelvold (Gjelvold Elektro AS), en stråleovn, elektrisk boremaskin. 
 
Fra Alma Døsvik, via Reidar Hernes, 3 sjøkikkerter, skjellstang, master m/vant, snurrevad, 
runddorg, plastikkbøtte (Alfa-Laval) m/gummislange. 
 
Fra Johan Kvernstad, Stallvik, Bjugn, en kompressor med Ford motor fra krigens dager. Var i 
Erling Løkras eie i femtiåra. 
 
Fra Kolbjørn Sandvik, Brekstad, SABB båtmotor m/deler, Farmann Diesel stasjonærmotor, 
Sachs motor (brukt på sementblander), slipestein, fiskeredskaper. 
 
Fra Hårberg skole, via Karin Grong, 3 bilder, konprinsesse Martha, Hans Wiggen, Ukjent. 
 
Fra Ottar Berg, Rønne, 71/6, to dombjeller m/lærhylster for bogtre. 
 
Birger brodersen ga en skjellklype og tilhørende trøe. Han lånte ut en skjelldregg som er 
kopiert i tre eksemplarer av Oddleiv Rømo. Kopiene skal brukes i utstillingen om 
skjellgraving. 



 
Heidi Ness ga en Herkules hustigstrikkemaskin og en NordMende TV. 
 
Fra Øyvind Røstad, Røstad, gnr 81/18, en melkemaskin. 
 
Fra Frits Enebakk, Bjugn, to motorer – Wiellers og Sachs, og en ard. 
 
Fra Asbjørn Grande, Brekka, 2 stk pendler fra kirkeklokkene i Ørland kirke, De ble skiftet ut 
da de ble elektrifisert. 
 
Fra Alfred Ophaug, gnr 80/32, vaskestaven ”Petra” fra Døsvik sveiseverksted. 
 
Ørland kommune deponerte et lokomotiv fra krigens dager. Lokomotivet er restaurert av 
Harald Brun-Jensen og Tore Jenssen ved Ørland videregående skole. Hans Aune laget 
hjulgang med feste for traktor til transport. Skinner er kjøpt av heimbygdslaget fra Fosdalens 
gruver i Follafoss, Hans Aune kjørte heim 40 meter skinnegang med traktor fra Malm 8. 
november 1999, en tur på 9 timer. 
 
Fra Harald Brun-Jensen, Bjugn, fotografi og instruksjonsbok over lokomotivet. 
 
Gjenstandssamlingen oppbevares i museumslageret på Austrått Gård, i Museumsnaustet og i 
Tinden. Tilvekst 1999: 81 gjenstander. 
 
Leietaker, Det Norske Orgelselskap 
 
Heimbygdslaget har plassert 8 trøorgler (harmonium) i lokalet til Det Norske Orgelselskap. 
 
Husmannsplassen Tinden 
 
Husmannsplassen Tinden var åpen for publikum 5 søndager i juli, 1300-1600. Det var gratis 
adgang i ordinær åpningstid. 87 voksne og barn besøkte Tinden i ordinær åpningstid. Vi 
hadde kaffesalg og lynlotteri. 
 
Det var besøk av Sjømannsmisjonsforeningen på Uthaug 19. august, 18 gjester. 
 
Det var besøk av 4. skoleklasse fra Hårberg skole 2. september, 43 gjester. 
 
Det var besøk av teaterlaget og leikarringen i forbildense med utespillet ”I gode og onde 
dager”, de medvirkende utgjorde 40 gjester. 
 
Det var besøk av 5 andre grupper, til sammen 37 gjester. 
 
Ei gruppe damer har avviklet ”Avstressingslag” på kveldstid, hver fjortende dag, i 
sommersesongen, 12 kvelder utgjør til sammen 96 gjester og dertil et pent bidrag til 
heimbygdslaget. 
 
Totalt registrert besøk 321 gjester. 
 



Ørland teaterlag fremførte skuespillet ”I gode og onde dager”. Stykket er skrevet av Aud 
Lilleengen, regi Eli Sørensen. Det var fullt hus på de tre uteforestillingene, 18. og 19. 
september. 
 
Plenklipper ble kjøpt til bruk i Tinden, Olaf Oksvold er trofast klipper. Olaf Oksvold har laget 
et manuskript som kan brukes til omvisning for barn. Det handler om Tinden og personene 
som bodde der. 
 
Museumsnaustet 
 
Museumsnaustet var åpent for publikum langhelga 23 – 35. juli 1200-1700. 
Besøket denne helga var 100 voksne og 17 barn til tross for sterk vind og kraftig regn. Det var 
gratis adgang med lynlotteri. En utstilling om skjellgraving er påbegynt, utstillingen bygges 
omkring geitgåten etter Ivar Ingebrigtsen. Originalt feste for sjøkikkert, på siden av båten, 
muliggjør bruk av kikkert og kurv. 
 
Naustet ble malt og takrenner montert. Per Bjerke har klippet graset foran naustet. 
 
Festeavtale med grunneier, Anne Lise Lund og Steinar Lund, for leie av tomtegrunn til 
naustet ble undertegnet 16. oktober 1999. Denne avtalen stadfester en muntlig avtale fra mars 
1990. Avtalen gjelder for en periode på 80 år og leien er kr 100, den betales i januar måned 
hvert år. 
 
Guriannastua 
 
Gjenreising av geitfjøset ble startet 17. april og var ferdig i midten av september. 
Kulturlandskapet er bearbeidet, dette krever kontinuerlig oppfølging i årene som kommer, 
geitene gjorde en bedre jobb enn det vi makter. 
 
Sør-Trøndelag fylke har, i år som i fjor, gitt penger til Guriannastua. Kostnadene til 
oppbyggingen av geitfjøset og arbeidet med bevaring av kulturlandskapet, dekkes av disse 
midlene. Midler er også disponible til formidling av historien knyttet til Gurianna. 
Museumstjenesten, ved Knut Vik, kan gi råd om tilvirkning av en slik formidling høsten år 
2000, forutsetningen er at heimbygdslaget utarbeider planer med innhold, skisser til 
presentasjon og skaffer bilder til illustrasjon. 
 
Felleskjøpet Brekstad ga grasfrø. 
 
Arbeidsinnsatsen på Guriannastua er beskrevet under kapittel ”Dugnaden”. Av 282 
dugnadstimer er så mye som 260 timer rene arbeidstimer. Verdsettes timene til 80 kroner 
utgjør disse 20.800 kroner. I tillegg kommer traktor- og gravemaskinkeie som det heller ikke 
er betalt leie for. 
 
Guriannastua er post 24 for kjentmannsmerket i Ørland. 
 
Møllkula 
 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi ett nummer av Møllkula. Opplaget er på 400 
eksemplarer. Øyvind Røstad har flyttet fra bygda og ny redaktør har tiltrådt, det er Tor Eide 



fra Bjugn. Heimbygdslaget takker den avtroppende redaktør for stor innsats og ønsker den 
nye lykke til i jobben. Vi oppfordrer alle medlemmer til å skrive noe til medlemsbladet. 
 
Museumslageret på Austrått Gård 
 
Registrering av gjenstandene går fremover. Samtidig blir de ferdige registrerte gjenstandene 
plassert gruppevis i samlingen. 
 
Museumsverkstedet er under bygging i østre del av storkjelleren. Veggene er isolert og panelt. 
Panelingen er lakkert og taket malt med to strøk maling. I denne delen av kjelleren er 
traktorene plassert og en har her et sted hvor restaurering av tyngre gjenstander kan foregå. 
 
Museumslageret var åpent for publikum under bygdadagene -99. 
 
Etter fratrekk av husleie for 1999 på 8000 kroner til Stiftelsen Austrått gård, har vi til gode 
husleie i kjelleren for 128 921 kroner. 
 
DNO’s pipebank betalte i 1997 husleie for 10 år med kroner 10 000, det er husleie til og med 
år 2006. 
 
Arrangement på Austrått Gård 
 
Heimbygdslaget deltok i bygdadagene 28. og 29. august, med åpning av museumslageret i 
kjelleren. Tema for dagen var ”Kjør’mesjon”, dette for å skape kontrast til de moderne 
redskapene som ble demonstrert under bygdadagene. Heimbygdslaget hadde serveringen av 
rømmegrøt, kaffe og kaker. Salget ga et pent overskudd. Svært mange gjorde en stor innsats 
for å dra arrangementet i havn. 2000 gjester besøkte bygdadagene. 
 
Helga 27. og 28. november, samt 4. og 5. desember, deltok vi i julearrangementet på Austrått 
Gård. Vi hadde som tidligere år juletradisjoner som tema, kjernet smør, solgte smørfisker og 
jønnbrød. Salget var et resultat av velvillig hjelp fra TINE Midt Norge, avdeling Ørland. 
Heimbygdslaget ble presentert ved hjelp av internettsidene vi har liggende på verdensveven. 
 
Dugnaden 
 
(Her gjentas ikke delsummene til dugnaden, bare konklusjonen). 
 
2488 timer dugnad tilsvarer 332 dagsverk eller 1,57 årsverk. 
I museumsstatistikken for 1998 kan vi lese at 27 museer i Søt-trøndelag til sammen hadde 8,1 
frivillige årsverk. Det tilsvarer 0,3 årsverk per museum. Vi kan altså skryte av en fem-dobbel 
innsats i frivillige årsverk. 
 
Andre ting 
 
Yrjar Heimbygdslag har tekst på Internet-sidene til Museumsnett Norge. Andre hjemmesider 
har henvisning (link) til vår hjemmeside.  Hjemmesidene er blitt forbedret, bildemateriell er 
lagt til. Sidene finnes under adressen http://home.sol.no/~ihopen/yrjarheimb.htm. 
Hjemmesiden vår har mellom 40 og 90 besøk hver uke. 
 
Brit Sandvik og Greta Hjerpseth var bøssebærere under TV-aksjonen 1999. 



 
Et intervju på lydband er digitalisert og overført til CD-plate. CD-plata kan spilles på 
musikkanlegg. 
 
Båndopptakeren vår, med mikrofon og skjøteledning forsvant for noen år siden, under 
overlevering medlemmer mellom, den er nå ansett som tapt og strøket fra inventarlisten. 
 
Slutning 
 

• Arbeidsåret 1999 har vært et svært godt arbeidsår 
• Det har vært stor tilgang av ting til begge samlingene 
• Medlemsbladets redaktør har flyttet, vi håper medlemmene støtter den nye redaktøren 

med stoff og ideer 
• Stedet Guriannastua er under restaurering, offentlige midler er bevilget, mesteparten er 

utbetalt 
• Besøkstallet i Tinden og Museumsnaustet er øket i år 
• Museumslageret og arkivet på Austrått Gård er tatt i bruk, noe installasjon av strøm 

gjenstår 
• Museumsverkstedet i kjelleren på Austrått Gård er under bygging 
• Det lokalhistoriske arkivet er under organisering 
• Økonomien muliggjør våre nærmeste planer 
• Dugnadsinnsatsen er imponerende 

 
Vi greidde akkurat å dekke vaktene 5 søndager i sommer og delta i arrangementene på 
Austrått. Det er gledelig at noen som ikke er medlemmer i laget også bidrar med dugnad. 
Dugnaden ellers er formidabel, selv om antall deltakere er lavt, derfor må vi nevne spesielt 
Olaf Oksvold, Hans Aune, Harald Røstad og Johan Martin Thoresen, som de helt store 
deltakerne. 
 
Det er ønskelig med en økning i medlemstallet. Vi har så mange arbeidsområder at alle 
medlemmene skulle kunne finne sitt interessefelt innen det lokalhistoriske arbeidet. Det som 
er en liten bremsekloss er tilgjengelig tid til å lære opp nye medlemmer i det lokalhistoriske 
arbeidet. 
 
Det er ønskelig med utvidet samarbeid mellom museene i regionen. Museumsutvalget i 
Ørland er konstituert og bør kunne bli samlende for museene i Ørland kommune. 
 
Valg, regnskap, budsjett og arbeidsplan tas ikke med i denne avskriften. 


