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Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være hos styret senest 21. februar, og 
sendes til: Yrjar Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 OPPHAUG eller til 
post@yrjarheimbygdslag.no. 
 
Det blir mulighet for å kjøpe Ørlandsbok – ”Skolehistorie” og ”Kirkehistorie og kristenliv”, 
pris 200 kroner per stk, for paret – 300 kroner. 
 
Skriv ut årsmeldingen og ta den med på årsmøtet. 
 
Velkommen. 
 
 
 



Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2010. 
 

Innledning 
Aktiviteten i Yrjar Heimbygdslag har vært stor i hele arbeidsåret. Henvendelsene fra 
publikum øker, både lokalt og nasjonalt. Laget blir spurt om tjenester som normalt ville krevd 
flere årsverk med faste stillinger, om forespørslene skulle vært imøtekommet. Laget blir også 
rådspurt og antatt å ha kunnskap i museale ferdigheter som vi dessverre ikke innehar, vi må 
flere ganger beklage at svar ikke kan gis. 
Yrjar Heimbygdslag blir tilbudt gjenstander, som vi må vegre oss for å motta, på grunn av 
plassbehov. Vi har fått signaler om at publikum ønsker at gjenstander, som er magasinert, 
burde være vist fram. Dette er også Yrjar Heimbygdslags enig i, men det samme plassbehovet 
setter sperre for dette ønsket. 
Yrjar Heimbygdslag er omtalt i rosende vendinger i to avisartikler, første gang i Fosna-
Folkets sommeravis og deretter i Bondebladet. 

Medlemskap og administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2010-2011, 214 medlemmer, derav 18 familiemedlemmer, andre enn 
hovedmedlemmet, og 1 medlem i utland, dette er en økning på 8 medlemmer. Laget har vært 
ledet av det valgte styret. Det har vært 8 styremøter og behandlet 24 saker. 
 
Tillitsvalgte  i 2010 har vært: 
Leder Ivar Hopen Er på valg  Valgkomité Jostein Solbue Er på valg 
Nestleder Oddvar Haagensen   Valgkomité Ann Elin Jensen  
Kasserer Brynjar Brodersen   Valgkomité Bernt Gjelvold  
Sekretær Ingrid Gangås Er på valg  Varamedlem 

 valgkomité 
Lilha Sagli Wiger 
Haraldsvik 

Er på valg 

Styremedlem Karin Hoff Grong Er på valg  Revisor Mikal Tyskø Er på valg 
Varamedlem Rolf Solem Er på valg  Revisor Stein Arne Solberg Er på valg 
Varamedlem Berit Ingesdatter 

Hegvik 
  Varamedlem revisor Peggy Finboe Er på valg 

 
Arbeidsutvalg. Det har ikke vært oppnevnt nye arbeidsutvalg, følgende har sittet over, leder 
skrives først: 
 
Tinden Brit Sandvik Møllkularedaksjon  Karin Hoff Grong 

Museumsnaustet Ikke oppnevnt  Vigdis Hoff Hoøen 
Guriannastua Harald Røstad Bygdadager servering Karin Hoff Grong 
 Per Ebbe Røstad  Ingrid Gangås 
 Ingrid Gangås Motorer og Hans Aune  

Gjenstandssamling Harald Røstad bygdadager utenomhus Johan Martin Thoresen  
Arkiv  Ivar Hopen  Harald Røstad 

Internettredaksjon Ivar Hopen   

    

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2010 ble holdt 20. februar 2010 på Ørland ungdomsskole, 16 personer var 
tilstede. Årsmelding og regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble godkjent. Etter årsmøtet 
fortalte Terje Bratberg om planene for Austråttområdet. 
 



Møter og kurs 
Hans Aune er lagets representant i styret til Stiftelsen Austrått Gård. 
Harald Røstad var vararepresentant i styret for Sør-Trøndelag historielag. 
Harald Røstad og Ivar Hopen var 1. februar invitert til et miniseminar om å unngå riving av 
kulturminner i Ørland og Bjugn. 
10. mars var lederen på pensjonistkafeen på Brekstad for å søke opplysninger om eksisterende 
kulturminner etter bruk av naturis i Ørland. 
7. og 8. april deltok seks medlemmer på et reformasjonsseminar i Ørland Kultursenter. 
1. juni hadde leder møte med leder av Stiftelsen Austrått Gård. Der ble etterspurt mer 
engasjement fra heimbygdslaget for å delta i og støtte, inntektsbringende aktiviteter, som 
stiftelsen hadde. Oddvar Haagensen har hatt flere møter om Austrått og Heimbygdslagets 
plass i utviklingen av området. Han har hatt flere møter med Terje Bratberg, to møter med 
Henning Johansen, og et møte med Jarle Krangsås. Oddvar deltok også på ledermøtet i Sør-
Trøndelag historielag 18 nov i Trondheim.  

Gaver og støtte 
Grasrotandelen ble støttet av 40 givere, men her er potensialet mye større. Vi er også mottaker 
av skattefrie gaver, minimum 500 kroner, maksimum 12.000 kroner som kan trekkes fra i 
selvangivelsen. Fullt navn og personnummer må opplyses ved slik gave på grunn av 
innrapporteringen til skattemyndighetene. 
 

Den lokalhistoriske samlingen 
Fra Ingrid Gangås skannet 25 fotonegativer med tilknytning til gården Sandan. 
Fra Anne Marie Røstad skannet et album med 213 fotografier. 
Fra Erling Haarberg skannet skjøter, kontrakter og kårbrev, samt noen fotografier. 
Dobbeltskanning måtte benyttes fordi skjøtene er i format folio. A3 skanner savnes her. 
Fra Knut Guldteig kopi av møtebok 1942-1994 for Uthaug Fiskarlag med brev og 
regnskapsbilag 1980-1994. 
Fra Bernt Gjelvold 2 stk jubileumsskrift for Ørland sangforening. 
Fra Fosen nærradioselskap arkiv og lydband samt en del opptak av sendingene. 
Fra Rolf Solem og flere, regnskapsprotokoller fra Grande handelssamlag. 
Fra Jorunn Lunda og Inger Anne Lunda fra Berit Lundas bo, bryllupsfotografi av Sofie og 
Akim Murvold i 1921, 3 protokoller fra Opphaug husmorlag, fotografier fra en 
medaljeoverrekkelse ved Dalebakken mølle til arbeidere der. 
Fra Anders Wahl, Bymoen, Alvdal, 2 protokoller og ”avis” fra Grande avholdsforening samt 
14 skannet fotografier. 
Fra Arne Nygaard protokoller fra Musikkselskapet Fossegrimen. 
Fra Liv Svarstad Grande nesten 6000 lysbilder etter Ole Konrad Grande (1922-1996). 
Fra Ragnar Jenssen 17. mai-talen som Tove Marie Paasche holdt i Yrjarshall i 2008. 
Fra Terje Sørensen et stort antall skannete fotografier av personer og kulturminner i Ørland, 
ledsaget av tekst som har gått rett inn på internettsidene våre. 
Fotografier og negativ fotofilm er skannet, antall er usikkert. 

Den museale samlingen 
Antall registrerte gjenstander er kommet opp i 8910. 
Fra Uthaug velforening 2 skolefaner med tilbehør fra Uthaug skole, og 1 fane fra barnehagen 
ved samme sted, tavlelinjal, protraktor og kuleramme. 
Fra Hans Aune nivelleringskikkert i original eske. 
Fra Fosen nærradioselskap møbler, PCer, båndopptakere, radioer, avspillere og kontorutstyr. 



Fra Svein Toresen lintråd. 
Fra Ole-Morten Sletvold støvsuger, stedsnavngardin til buss som var skolerute Ørland-Bjugn, 
heimbrentapparat, motorsag, beskyttelse over lyspære i stall, lommelykt, sikringsboks, 
speilhylle, landpumpe. 
Fra Harald Jakobsen ei grasrive, Åsrive, for Porsche traktor og bruksanvisning for Porsche 
diesel Junior. 
Fra Svanrun Hatlen lærebøker om jordbruk. 
Fra Rolf Solem ei regnemaskin og lyspæretester. 
Fra Erna og Edvin Steen manuelt drevet grasfrøsåmaskin. 
Fra Bernt Gjelvold grein til barneseng og bøker om landbruk. 
Fra Hanna Sødal og Per Knutsen en vedovn. 
Fra Ellen Hopen hårtørrer. liv, forkle, underkjole, kjoler, skeier og grytekluter. 
Fra Arne Skavdal en slåmaskin for Wahl traktor og fra Anders Søraker en båtmodell. 
Fra Erling Haarberg dørlås, takstein og børtre. 
Fra Harald Røstad og Ivar Hopen en skolepult og kjelke med torvgrind. 
Fra Harald Røstad modellbåt og skøyter. 
Fra Gunnar Eide beksømsko for barn. 
Fra Sigrun Einarson via Per Ebbe Røstad, lysekrone, primus, termometer, mikroskop, 
skrivemaskin, 12 maleri og trykk, kobberfat, jernfat, klerulle, hylle med skuffer, pute, 10 
forskjellige husgeråd. 
Fra Johan Martin Thoresen grev og oljetrakt. 
Fra det gamle posthuset på Opphaug, via Venes, fire ukeblad og fem gamle bøker. 
Fra Steinar Haugan, Hommelvik, 14 håndbøker og bruksanvisninger for traktorer og andre 
landbruksmaskiner. 
Fra Arve Hovde åkersprøyte, kunstgjødselspreder, hullbor, alt for traktor, klinket bensinfat, 
feiekule, hakke, spade, åkerrull, årer, strisekker, stempel, blokku og drag. 
Fra Arne Nygaard, Bjugn, stempel fra Musikkselskapet Fossegrimen. 
Fra Liv Svarstad Grande høvel, høveltenger, ei navnetavle over klokkere i Ørland og 18 hefter 
og bøker. 
Fra Helge Mikkelhaug ei moldskuffe for traktor. 
Fra Ranveig Stuenes ei trestang til fane. 
Fra Morten Bakken ei bandsag. 
Fra Tor-Inge Flatnes potetsetter, plog, troll, potetkoker, ski, stimkasse for ski, skibindinger, 
grime, reipkrok, bogtre, ostform, brannsprøyte med slanger.  
Fra Håberg skole bildebandfremviser, lysbildefremviser, lysbilder og bildeband fra 
undervisningen, lese- og regneutstyr til de laveste klassene, lærebøker, innrammet trykk av 
grunnloven, diplomer og plaketter. 
Fra Bjørg Eggen en spisslede. 

Internett 
Vi leier webhotell hos firmaet Domeneshop, der har vi 2GB tilgjengelig. Av det er nesten 900 
MB anvendt med 37926 filer i 1948 mapper. Nesten alle engelskspråklige sider er fjernet fra 
vårt domene og de gjenværende filene er skrevet om til XHTML. Statistikken viser at i 2010 
ble åpnet 507.975 sider. November måned hadde høyest aktivitet med 58.355 åpnede sider. 
Om en ser på en tilfeldig dag om hvilke søkeuttrykk som var brukt mot våre sider, topper 
knottgenerator, deretter yrjar heimbygdslag, grindvev, revytekster, trygg motor, dampmaskin, 
storfosna, agria traktor, vedgassgenerator og austmannarenning, osv. 
På hovedsiden vår, under pekeren ”Siste nytt”, kan dere følge med i lagsarbeidet gjennom 
året. 



Fortsatt er det bare ett medlem som ønsker å bli informert via e-post om aktiviteter i laget. Vi 
lover å ikke formidle e-postadressen videre om dere melder dere på en e-postliste hos oss for 
informasjon om lagsarbeidet. Send i tilfelle ønsket til post@yrjarheimbygdslag.no. Vi må ha 
et minimumsantall før vi iverksetter ei e-postliste. 

Møllkula 
Medlemsbladet Møllkula utkom som vanlig med to nummer. Bladet trykkes ved Fosen 
trykkeri, Øyvind Røstad har hatt den grafiske utformingen av bladet. Noen medlemmer kjører 
omkring med bladet for å spare porto. Vi har tidligere anmodet medlemmene om oppdaterte 
adresser, men HUSK å forny postkassemerkingen også. Da blir sikkert postverket glad i 
tillegg til at vi slipper ”elle-melle”-metoden! 

Boksalg 
Begge bind av Ørlandsbok, skolehistoria og kirkehistoria, selges fortsatt. Vi setter stor pris på 
at Ørland Sparebank reklamerer så godt for dette salget og tar den ulempen det er for en bank 
å forestå salg. I tillegg selges bøkene ved Ørland Boksenter. De selges nå til redusert pris, 200 
kroner per stykk er 150 kroner under kostpris. Kjøper du begge eksemplarene samlet blir 
prisen 300 kroner for paret. 

Austrått gård 
Vi har ryddet vestre låve og er i samtale med stiftelsen om leie av denne delen til magasin. 
Vestre låvevinkel var opprinnelig et høystål og har derfor ingen atkomst, unntatt via storlåven. 
Leiekontrakten mot Stiftelsen Austrått Gård gikk ut 2007, forslag til ny leiekontrakt ble sendt 
stiftelsen for behandling, denne ønsker vi å trekke tilbake for et nytt revidert forslag. Husleien 
er 8000 kroner per år, som avregnes mot utført dugnad for stiftelsen, restbeløp per 31.12.2010 
er 70. 011 kroner. Avfukter til potetkjelleren ble kjøpt, denne skal også være reserve for 
avfukteren i arkivet. 
Vi plages med vanninntregning i storkjelleren og traktorlageret. Foruten fare for vannskader 
skaper det høy luftfuktighet som igjen fører til rustdannelser. 

Utvidelse av museumsarealet 
Bygging av et museumsbygg, for å huse jordbruksredskapene våre, er et høyt prioritert ønske. 
 Samlingene til Yrjar Heimbygdslag må bli sett i sammenheng med andre aktiviteter i 
Austråttområdet og hvis arbeidet med et reformasjonssenter på Ørland skulle legges til 
Austråttområdet, må husrom og plass til våre samlinger innarbeides. 
Vi er bekymret for arbeidsforholdene i verkstedet i kjelleren. Dette skulle vært flyttet til et 
bygg på bakkenivå med muligheter til et bedre arbeidsmiljø. 

Registrering og restaurering 
De siste gjenstandene i storkjelleren og det som har vært lagret på kjørebrua over høystålet, er 
etterregistrert og fotografert. Bortsett fra noen gjenstander i museumsnaustet, er alle 
gjenstandene nå ”målt og veid”.  

Husmannsplassen Tinden 
Tinden ble rundvasket i april. Plenslåtten er utført av to medlemmer.  84 gjester og vakter 
besøkte Tinden de fire søndagene det var åpent. 13 gjester i tilfeldige besøk. 130 gjester 
besøkte stedet i regi av avstressingslaget. Til sammen 227 gjester er registrert her i 2010. 

Guriannastua 
Stua og fjøset ble ryddet og vasket i mai, graset er slått noen ganger. 



Guriannadagen var søndag 30. mai, kl 12-16, med nesten 40 besøkende. Terje Sørensen 
kåserte over temaet geiter og geithold. På en humoristisk måte tok han for seg betydningen av 
geiter og geithold i Norge og ikke minst på Ørland, samtidig som han gjennom eksempler 
viste hvordan geiter har påvirket hverdagsspråket vårt. 

Museumsnaustet 
Museumsnaustet hadde ikke besøk i år.  

Dugnaden 
Det har vært sammenhengende aktivitet gjennom hele året, men onsdagene og helga er 
forsøkt fredet. Vi vil ikke anslå timeforbruket i år, men det er like høyt som tidligere år, og det 
betyr i overkant av 3 årsverk. Det er gledelig av vi samler så mange frivillige til de to store 
årvisse arrangementene vi deltar i, og at Tinden driftes så godt av ”Avstressingslaget”. De 
faste dugnadshjelperne ved Austrått Gård legger ned et stort arbeid for laget og er kontakten 
utad ved tilfeldige besøk på stedet. 

Arrangement 
Vi deltok med den samme fotoutstillingen av skoleklasser i Galleri stallen på Uthaugsgården 
som tidligere år. 
28. og 29. august var vi med på bygdadagene på Austrått gård. Rømmegrautsalg og salg av 
kaker og kaffe ga en pen inntekt. Traktorparaden var like populær som tidligere.  
Vi deltok på en bokmesse i kulturbygget på Brekstad 30. oktober. Der ble det et godt salg av 
Ørlandsbok og Møllkula. 
27. og 28. november, 1. søndag i advent, var vi med på Jul’dagan på Austrått. Vi kjernet smør 
og solgte smørfisk, solgte lodder, bøker og Møllkula, foruten at vi presenterte laget. 

Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle, medlemmer og de som ikke er medlemmer, og som har 
hjulpet laget i løpet av året, med dugnadsarbeid og alle de som har støttet oss ved å kjøpe 
lodder. En takk til alle som overlater viktige museale gjenstander og arkiv til laget. En spesiell 
takk til dem som arbeidet på kjøkkenet og sto for servering under bygdadagene og ved 
aktivitetene under jul’dagan, samt den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 
 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 
 

Ivar Hopen Oddvar Haagensen Brynjar Brodersen Ingrid Gangås Karin Hoff Grong 
Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
leder nestleder kasserer sekretær styremedlem 

 


