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Årsmøte lørdag den 18.2. 2006                    

 
Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2005 
 
Så har atter et år gått over i historien, og styret skal forsøke å formidle til lagets medlemmer 
hva som har skjedd siste år og hva vi har i tankene for inneværende år..  
 
Årsmøtet for arbeidsåret 2004 ble holdt i Ørland Rådhus lørdag den 28. februar. Årsmelding 
og regnskap for år 2004 samt budsjett og arbeidsplan for 2005 ble enstemmig godkjent. 
Kontingenten for år 2005 ble forhøyet fra kr 120 til til150 for hovedmedlemmer, for 
familiemedlemmer, uforandret kr 50. Laget har ved årsskiftet 2005/2006 191 medlemmer, 
herav har 17 familiemedlemskap. 
 
 
Oversikt over styremedlemmer og arbeidsutvalg i Yrjar Heimbygdslag 
arbeidsåret 2005 
 
Leder:   Eivind Bremnes   Varamedlemmer Karin Grong 
Nestleder  Harald Røstad       Jostein 
Solbue 
Kasserer  Svein Olav Ulset 
Sekretær  Ingrid Gangås 
Styremedlem  Brit Sandvik 
 
 Valgkomité:  Ann Elin Jensen 
   Greta Hjerpset h                      
   Vigdis Hoff Hoøen 
Varamann  Bernt Gjelvold 
 
Revisorer             Mikal Tyskø 
   Stein Arne Solberg                                      
 
 
Arbeidsutvalg: 
Tinden      Medlemsmøter 
Leder   Brit Sandvik   Leder  Gry Meisingset  
   Elias Øien     Bernt Gjelvold 
   Greta Hjerpset h    Borghild Aune 
          
Museumsnaustet:     Møllkularedaksjon 
Leder:   Birger Austad   Leder  Aslaug Eidem 
   Kristoffer Lund    Odd Morten Reitan 
   Harry Johansen     Arnt Tore Andersen 
 
Guriannastua     Internettredaksjon 
Leder   Harald Røstad   Leder  Ivar Hopen 
   Per Ebbe Røstad    Dan Ågren 
   Ingrid Gangås     Ingrid Gangås 
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Motorer:      Tekstiler 
Leder   Hans Aune   Leder  Brit Sandvik 
   Harald Røstad     Inger Jøssing 
   Johan Martin Thoresen   Solfrid Paasche 
   Svein Olav Ulset 
Museal samling:     Lokalhistorisk arkiv 
Leder   Harald Røstad   Leder  Ivar Hopen 
   Petter Kammen    Eivind Bremnes 
   Ingar Lium     Terje Sørensen 
   Svein Olav Ulset    Ingrid Gangås 
 
    
Administrasjon 
Det er holdt 6 styremøter og 4 arbeidsmøter. Det er behandlet 28 saker I tillegg har vi hatt 2 
fellesmøter med Bjugn Bygdatunlag. Arbeidsmøtene gjelder utsending av medlems-
innbetalings-blanketter, stifting og utsending av ”Møllkula”, organisering av bygdadagene, 
samt klargjøring av utstillingen til julearrangementet.  
  
5. mars 2005 representerte Harald Røstad og Eivind Bremnes laget på årsmøtet i Sør-
Trøndelag Historielag. Eivind Bremnes var med på organiseringen av et kurs i geologi. Dette i 
samarbeid med Bjugn Bygdatunlag. 
 
 
Arrangement 
Den 29. oktober 2005 arrangerte ”komiteen for medlemsmøter” i samarbeid med DIS (Data i 
slektsforskning) Austrått, en enkel tilstelning på Ørland ungdomsskole. Vi fikk et interessant 
foredrag om Josef Venes. Dette møtet var åpent for alle. Det ble sendt en spesiell invitasjon til 
alle som hadde deltatt på dugnader. Det ble servert snitter og kaffe.    
 
Laget hadde også i år serveringen under bygdadagene på Austrått i august. Medlemmer og 
andre laget 34 kaker som alle ble solgt, samt vafler og rømmegrøt. Museumskjelleren var 
åpen for publikum, samt utstilling av fine, gamle, restaurerte traktorer. Mange møtte opp og 
overvar traktorparaden med 21 traktorer. Sjåførene syntes å like oppgaven. Mange av de 
gamle landbruksmotorene ble også vist fram. 
 
Under julemessen på samme sted den 26. og 27. november demonstrerte vi som vanlig 
kjerning, og smøret ble solgt som smørfisker. Også i år laget vi en ”gammel finstue” i kroken 
vår. Lynlottereiet og smørsalget ga klingende mynt i kassen. 
 
 
Den lokalhistoriske samlingen 
Mye av samlingen er i løpet av dette året registrert og kontrollert, av dette er mesteparten lagt 
ut på internett. Samlingen er listeført, og dette er en svakhet med hensyn til søkemulighet. På 
internettsidene ligger også en forklaring av tilgjengeligheten til arkivet. 
 
Fra Bernt Gjelvold en lydkassett med musikk av Johann Sebastian Bach og norsk 
orgelmusikk, spilt på orgelet i Ørland kirke av Bernt Gjelvold. 
Fra Erna Sten diverse papirer fra 80/39 eller 31, bruksanvisninger og kvitteringer etc. 
To protokoller fra John Hojem Næss og skannet 9 bilder fra samme sted, gnr. 69/1. 
En pose med kvitteringer fra Hans Aune, gnr. 82/22. 
Et lydbandopptak av Ottar Grøntvedt på 90 minutter, intervjuer Ivar Hopen. Bandet er kopiert 
til 2 stk. CD. 
Ørland Sanitetslag NKS plasserte journalene sine i arkivet for sikker oppbevaring. Kontrakt er 
underskrevet. 
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Privatarkiv og arkiv fra bedriften Reilo Design er plassert i arkivet. Gjenstander fulgte også 
med. 
Mottatt arkivmateriale fra Guri Zeiner. Hennes fritidsbolig på Vik, Kjersti-stua, er solgt og 
heimbygdslaget fikk et arkiv som har tilhørt meierske Johanna Flatnes. 
Henry Bakken, Moss, ga 6 fotografi fra Ørland, en avfotografering av Klausgården på Røstad 
og opplysninger om bildene. 
Fra Kristian Lund, Ervik, avskrift og fotokopi av branntakst på vindmølla på Vik, 16. 
november 1852. 
Fra Eilert Bjørkvik møtebok for Ungdomssamlaget 1881-1886. Dette var lagets første 
protokoll. 
Prologer og dikt av Jon Kirkeby-Garstad, overlevert av Inger Johanne Kirkeby-Garstad. 
Privatarkiv fra Ove Kirkbak, overlevert av Ingerid Kirkbak Sandvik. 
En konvolutt med idretts-”regler” og lignende fra Tor Hoff, Brekstad, via Aslaug Eidem. 
Privatarkiv etter Per Gjelvold, i to bæreposer, fra Bernt Gjelvold. 
Fra Odd Hoff, ”Årsskrift 1948” for Fosen historielag.  
Fra Greta Hjerpseth, dokument angående gaveinnsamling etter gårdsbrann.  
Fra Ørland folkebibliotek; boka ”Englevakt” av Johan Wiig 
 
 
Den museale samlingen 
Uteglemt i årsmeldinga i fjor: Ole Morten Sletvold ga en sjøkikkert. Glasset var knust. 
Kikkerten kommer opprinnelig fra Hoøya, gnr. 73/7. 
 
For 2005: 
Fra Harald Røstad Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet, første skoletrinn, 5. opplag 
1877 (YHL6504). 
Fra Ørland ungdomsskole via Bjørn Hulsund, dias og lesehefter fra Statens filmsentral. 
Fra Torgeir Hoff motorsag, Williers, Sachs, NSU og Deutz motorer og deler til en Sabb 
motor. Diverse deler til motorer, elektrisk gjeter. Alt kommer fra gården Skogan på Rønne. 
Fra Arnt Joar Lien, gnr 81/30, en motorsag og kjettingtalje. 
Fra Toril Dahl, Asserøya, en Porche traktor og en Grei båtmotor. 
Glass og verktøy i forbindelse med glass og gullsmedarbeid, emaljearbeid, fra Atle Reilo, 
Brekstad. 
Tekstiler og gjenstander fra Guri Zeiner, Skyåsveien 5, 7052 Trondheim. 
Tekstiler fra Margit Ascanius, Roskilde, Danmark, duker og lignende som var brodert av 
hennes mor før 1922. Hennes pikenavn var Margit Kløften. 
Fra Grande/Garten oppvekstsenter diverse lærebøker, kart, høvelbenker og annet 
undervisningsmateriell. Skap, bord og eksempler på pulter er tatt vare på. De to eldste fanene 
fra Grande skole og en fane fra Grande og Garten Totalafholdsforening er også gitt. 
Fra Harald Brun-Jenssen en Nidaros motor, hjulgang til lokomobilen, et radiokabinett og et 
bladstativ. 
Utlån fra Bjugn Bygdatunlag Allis Chalmers traktor og Mannheim motor. 
Fra Karl Erik Sørensen salgskatalog nr. 103 for Deering høstemaskiner. 
Fra Oddbjørg Stuenes ei kvitteringsblokk no.10, som en gang var til salgs for kr. 1,55 på 
Innstrand handel. 
Fra Jon Birger Hovde div. friserutstyr fra Livar og Ingebjørg Brandviks dødsbo. 
Fra Daniel Johansen, div. kort og fotografier og strikkevarer. Varene kommer fra Myrvoll, 
75/11. 
Fra Hallstein Sørmyr, en stasjonær motor fra et sagbruk i Tysbotn. en kornkvern, myrkvern, 
båtmotor og en handvogn med karmer. 
Fra Kjell Haltbrekken, barberblad og høvel. 
Fra Ulf Berg, gamle kart fra Indstrand skole. 
Fra Inger Johanne Kirkeby-Garstad, protokoll for Kammalaget, og dikt av Jon Kirkeby-
Garstad. 
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Fra Johan Martin Thoresen diksel, to juksa-angler. 
Fra Aslaug Eidem skrivemaskin, båndopptaker, platespiller. 
Fra Oddvar Brungot en Volvo traktor, en tigersvans, en tea-boks. 
Fra Per Haukås en båtmotor. 
Fra Audbjørn Dahl kjelke, rattkjelke, ski, børtre, oljekanne og trakt. 
Fra Brit Sandvik et spisebord og 6 stoler. 
Registrering av gjenstandene er ferdig og de har fått sin plass i merkede hyller..   
Diverse: 
Det størjegeværet som heimbygdslaget fikk av Arvid Skaret i 1991, YHL5388, er ikke 
registreringspliktig. Dette ble avklart i telefonsamtale med Roy Melum, 3. september 2004. 
 
 

Hjemmesider på internett  
Hjemmesidene til Yrjar Heimbygdslag er på til sammen 316 MB, fordelt på 16.100 filer, som 
igjen er plassert i 779 forskjellige mapper. Som leser av sidene trenger en ikke bekymre seg 
for mengde og plassering, det er pekere som tar deg, som leser, både fram og tilbake i sidene. 
I 2005 er presentasjonen av den museale samlingen utvidet. Den lokalhistoriske samlingen er 
også tilgjengelig på vevsidene. På hovedsiden er en peker til ei side med siste nytt. Pekeren 
heter NYHETSARKIV. 
Antall treff på våre vevsider var i 2005; 844.000 treff. Disse treff resulterte i at 383.000 sider 
ble åpnet og det var 165.500 besøkende. Hver enkelt som besøker oss åpner dermed mellom 
to og tre sider, halvparten av treffene resulterer i at en side blir åpnet. Juli måned har størst 
aktivitet, men sett under ett, er besøket forbausende stabilt gjennom hele året. 
Adressen til hjemmesidene er fortsatt den samme: http://museumsnett.no/yrjarheimbygdslag/. 
 
 
Guriannastua 
Den 22. mai ble det arrangert en Guriannadag. Vi var også i år heldige med været. Rundt 80 
gjester kom og så seg rundt og hørte på Ivar Hopen som viste rundt og fortalte stedets historie. 
Det ble solgt kaffe og vafler samt at vårt alltid nærværende lynlotteri også ga mynt i kassen. 
De besøkende koste seg, satt sammen og pratet, drakk kaffe eller bare vandret omkring. 
Harald Røstad hadde sørget for at gresset rundt stuen ikke ble for høgt. 
  
 
Husmannsplassen Tinden 
Avstressingslaget har i løpet av året hatt 12 samlinger med gjennomsnittlig 10 personer hver 
gang. Tinden var åpen for publikum de 5 søndagene i juli. Styret og andre av lagets 
medlemmer stilte opp som vertsfolk. Det ble solgt kaffe, vafler og kaker. På disse søndagene 
hadde vi 120 gjester. 
Plenklippingen ble også i sommer utført av innleid hjelp. Hans Aune og Harald Røstad kjørte 
grus på veien frem til Tinden. 
   
 
Museumsnaustet 
Naustet har ikke vært åpen for publikum i sommer. Hvis noen ønsker omvisning er dette 
mulig. Det har vært et par skoleklasser på besøk i løpet av året. 
Gjenstander er i 2005 flyttet fra naustet til museumslageret på grunn av manglende 
vedlikehold av utstillingen og dårlig sikring av gjenstandene. I museumsnaustet gjenstår noe 
etterregistrering. 
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Austrått gård  
I løpet av februar måned innredet Hans Aune og Harald Røstad et møterom i fjøsets første 
etasje. I og med at de utførte arbeidet på vegne av heimbygdslaget, skal heimbygdslaget 
kunne benytte dette rommet til møter vederlagsfritt. Stiftelsen Austrått Gård bekostet 
materialene. Hans Aune og Harald Røstad har laget et stort flott konferansebord, dette er 
bekostet og eies av heimbygdslaget. Petter Kammen har restaurert 20 stoler, som eies av 
stiftelsen, de står også i dette rommet. Det bør skrives avtale med stiftelsen Austrått gård om 
bruken. Årsmøtet blir holdt i dette rommet. 
Laget har ennå ingen direkte utbetalinger for leie av de andre rommene vi disponerer. Det er 
stipulert en leie på kr 8000 pr. år. Laget hadde pr. 31.12.2004 til gode, i forbindelse med 
utført arbeid på bygningene, kr 110 011. Trekker vi fra husleien for 2005 på kr 8 000 har vi 
ennå til gode pr. 31.12.2005 kr 102 011. 
Heimbygdslagets strømforbruk på Austrått var i 2005 15.496 kwh. Betaling for dette 
strømforbruket gjøres opp dirkete med stiftelsen i henhold til egen måler. 
 
 
Museumslageret på Austrått Gård, restaurering 
I museumsverkstedet er det full aktivitet hele året. Det er et uvurderlig arbeid som blir lagt 
ned der. Det er i løpet av året helrestaurert to traktorer og 8 landbruks/båtmotorer. Flere andre 
traktorer og motorer er blitt overhalt. Videre er en kornkvern, torvkvern, klesrulle og en 
melkambar blitt restaurert. Det er også gjort småreparasjoner på andre gjenstander, rammet 
inn bilder, tilvirket og satt opp reoler. 
 
 
Møllkula 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi også i år to nummer av ”Møllkula”. Dette bladet er 
populært både blant våre medlemmer og andre. Vi regner med 2 utgivelser også kommende 
år. 
 
 
Dugnadsarbeid 
Sted/aktiviteter Timer 
Administrasjon, styremøter, stiftelsen, andre møter 375 
Arrangement, bygdadager og julearrangement 540 
Tinden, avstressinglaget, vertsfolk i juli, veigrusing  vasking m.m. 180 
Den lokalhistoriske samlingen 230 
Den museale samlingen, henting, restaurering, registrering 375 
Guriannastua, guriannadag og omvisning 42 
Internett og vevsidene 639 
Medlemsbladet ”Møllkula” 185 
Museumsnaustet, vakter, utstilling, plenslått 4 
Museumsverksted 1098 
Til sammen 3668 
 
3668 timer tilsvarer 2,3 årsverk (7,5 t pr dag i 212 arbeidsdager) 
 
 
Regnskap   
Viser til vedlagte, reviderte regnskap. 
 
 
Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2006.  
I verkstedet arbeides det godt hele året, og det er meningen at påbegynte restaureringer gjøres 
ferdig, og at nye blir satt i gang. Styret vil arrangere medlemsmøter og mandagsmøter. Det vil 
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styrke interessen for laget. Eiendommene må holdes i orden.  Alle tre bygningene trenger 
utvendig vedlikehold. Registrering og oppdatering foregår fortløpende. Det er et mål at 
arbeidsutvalgene blir mer aktive i dette arbeidsåret. 
For å kunne få god oversikt over gjenstandssamlingene må laget planlegge elektronisk utstyr 
for registrering. Det er kjøpt inn datamaskin, men egnet programvare mangler fremdeles. 
 
 
Utgifter 2006 
Tinden  5. 000 
Naustet 11. 000 
Guriannastua 1. 000 
Austrått gård 10. 000 
Lokalhistorisk samling 3. 000 
Medlemsblad, Møllkula 15. 000 
Administrasjon 6. 000 
Møter/arrangementer 17. 000 
Kontorutstyr/kontingent andre lag 6. 000 
Museal samling 10. 000 
Til styrets disposisjon 3. 000 
Sum 87. 000 
 
 
Inntekter 2006 
Tinden  5. 000 
Naustet 0 
Guriannastua 2. 000 
Austrått gård, bygdadager 35. 000 
Austrått gård, julearrangement 10. 000 
Andre arrangement 3. 000 
Medlemskontingent 23. 000 
Medlemsblad, Møllkula, annonser og salg 2. 000 
Gaver, omsøkt tilskudd 0 
Kulturmidler 0 
Renteinntekter  7. 000 
Sum 87. 000 
 
 
Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle, medlemmer og de som ikke er medlemmer, og som har 
hjulpet laget i løpet av året. Det være seg med dugnadsarbeid og alle de som har støttet oss 
ved å kjøpe lodder. En takk til alle som overlater sine klenodier til laget. En spesiell takk til 
den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 
 
 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 
 
 
Eivind Bremnes    Harald Røstad     Svein Olav Ulset   Brit Sandvik   Ingrid Gangås           
Leder         nestleder  kasserer       Styremedl.       Sekretær 
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Valg  
Valgkomiteens innstilling er; 
 
Leder:     Ivar Hopen  for ett år 
Styremedlem    Harald Røstad  for to år 
Styremedlem    Brit Sandvik  for to år 
Varamedlem til styret   Jostein Solbue  for to år 
 
Revisor    Mikal Tyskø  for ett år 
Revisor    Stein Arne Solberg for ett år 
 
Medlem til valgkomité  Anne Elin Jensen for tre år 
Varamedlem til valgkomité  Bernt Gjelvold for ett år 
 

Egenreklame fra Yrjar Heimbygdslag 
 

 
Mandagsmøte 17.10.2005 

 
 
Mandagsmøter 
- Det er satt av en fast møtedag for heimbygdslaget. Det er valgt den første mandagen i hver 
måned, med oppmøte på det nye møterommet i fjøset på Austrått. Tidspunktet er klokken 11 
på formiddagen.  
- Tema for møtene er flytende, en benytter "askeladd-prinsippet", og "lar veien bli til etter 
hver som vi går den", for å sitere Eivind Bremnes, som har ledet møtene. Vi har berørt 
digitalisering av fotografier og pratet om registrering av kulturlandskap, men alle tema er 
åpne. 
 
E-postadresser 
- Heimbygdslaget ønsker en oversikt over hvor mange medlemmer som har tilgang til 
Internett og dertil har egen e-postadresse. Hvis det er tilstrekkelig mange som har dette, kan 
mer informasjon sendes medlemmene elektronisk, spesielt om tiden er knapp, og som en 
påminning om tidligere gitt informasjon. Laget vil ikke gi adressene videre til andre, på 
samme måte som at vi heller ikke selger medlemslisten vår. 


