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Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2011. 

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. Vi må derfor 

flere ganger beklage at svar ikke kan gis. 

Yrjar Heimbygdslag blir tilbudt gjenstander. Dette er viktig for laget, og vi håper flere vil 

benytte seg av dette. 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. Utfordringen har vært flagget flere ganger ved 

ulike anledninger i 2011 i et forsøk på å sette saken på agendaen. 

Yrjar Heimbygdslag er omtalt i rosende vendinger i flere avisartikler i 2011, ikke minst ifm 

tildelingen av Fosenprisen og Ørland kulturpris for 2011. 

Medlemskap og administrasjon 

Vi hadde ved årsskiftet 2011-2012, 190 medlemmer, derav 16 familiemedlemmer, andre enn 

hovedmedlemmet, og 1 medlem i utland. Dette er en reduksjon på 24 medlemmer, men 

skyldes nok i hovedsak en opprydding ift hvem som har betalt kontingent de siste 3 årene. 

Laget har vært ledet av det valgte styret. Det har vært 8 styremøter og behandlet 24 saker. 

 

Tillitsvalgte i 2011 har vært: 
Leder/kas Oddvar Haagensen Er på valg  Valgkomité Ann Elin Jensen Er på valg 

Nestleder Ole Chr Hov   Valgkomité Bernt Gjelvold  

Sekretær Ingrid Gangås   Valgkomité Brynjar Brodersen  

Styremedlem Ingar Lium Er på valg  Varamedlem 

 valgkomité 

Lilha Haraldsvik  

Styremedlem Anne Marit Sannan Er på valg  Revisor Mikal Tyskø  

Varamedlem    Revisor Stein Arne Solberg  

Varamedlem Rolf Solem   Varamedlem revisor Peggy Finboe  

 

Arbeidsutvalg. Det har ikke vært oppnevnt nye arbeidsutvalg, følgende har sittet over, leder 

skrives først: 
 

Tinden Brit Sandvik. Ellen Hopen Møllkularedaksjon Karin Hoff Grong 

Museumsnaustet Arnstein Mikkelhaug slår 

gress 

 Arnt Tore Andersen 

Vigdis Hoff Grøtan 

Guriannastua Harald Røstad Bygdadager servering Anne Marit Sannan 

 Per Ebbe Røstad   

 Ingrid Gangås Motorer og Hans Aune  

Gjenstandssamling Harald Røstad bygdadager utenomhus Johan Martin Thoresen  

Arkiv Ivar Hopen  Harald Røstad 

Internettredaksjon Ivar Hopen  Ivar Hopen 

  

Årsmøtet 

Årsmøtet for 2010 ble holdt 26. februar 2011 i kantina ved Fosen Næringshage der 14 

personer var til stede. Vi anså dette som bra siden VM på ski i nordiske grener gikk samtidig. 

Årsmelding og regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble godkjent. Etter årsmøtet ble det 

servert kaffe og kaker. 



Møter og kurs 

Oddvar Haagensen har vært lagets representant i Stiftelsen Austrått Gård fram til Stiftelsen 

ble vedtatt foreslått nedlagt. Hans Aune er lagets representant i avviklingsstyret. 

Harald Røstad er vararepresentant i styret for Sør-Trøndelag historielag. 

16 mars deltok vi på Ørland Sparebanks sponsorkveld 

1 mars mottok Oddvar Haagensen, Harald Røstad, Hans Aune og Ivar Hopen Fosenprisen 

2011. Prisutdelingen foregikk i Åfjord. 

I april deltok Oddvar Haagensen på reformasjonsseminaret på Kultursenteret. 

16 april fikk vi hyggelig besøk fra Sjoa og Heidal gammeltekniske Forening. Vi trakterte med 

vaffelkaker og orienterte om lagets aktiviteter. 

29 aug hadde vi besøk fra arkivet på Dora. 

17 november deltok Ole Chr Hov på STHL i Trondheim.  

Gaver og støtte 

Grasrotandelen ble støttet av 43 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 Borghild og Hans Aune, Austrått, skannet negativ film og fotografier fra album. 

Fra Fosen næringshage, Brekstad, 16 fotografier av meieriskoleklasser m/rammer, 

elevoversikt. Alle er skannet. 

Fra Harald Røstad, Røstad, skannet fotografier fra album. 

Fra Knut Guldteig, Uthaug, kopi av protokoll for Uthaug fiskarlag 1925-1941. ”Faneutkast” 

til Sør-Trøndelag fiskarlag. 

Fra Greta Hjerpseth, Døsvik, 3 strikkeblad og skannet fotografier fra henne, program for 

åpning av Skoglund travbane. 

Fra Erna Grande, Døsvik, to gamle fotoalbum, skannet dokumenter og foto, til sammen 270 

fotografier. 

Fra Ranveig Stuenes og søsken, Innstrand, fotografier, arkiv fra Innstrand handel, brosjyrer 

fra Innstrand handel på 1970-tallet. 

Fra Alfhild Pettersen, Brekstad, fotografier. 

Fra TINE Midt-Norge Ørland, fotografier med og uten glass og rammer, arkiv i form av 

protokoller og konstruksjonstegninger av meieriet. 

Fra Audhild Brodersen, Uthaug, arkivet etter Uthaug Indremisjonsforening og bedehuset på 

Uthaug.  

Fra Ørland/Bjugn Husflidslag fem fotografier som hang på stabburet på Austrått. 

Fra Inger-Ann Berre, Vik, protokoll fra Ørland Bondelag 1996-2009. 

Fra Aslaug Løvik Klock, Innstrand, misjonsarkiv og en hatt merket ”Hårberg og Rønne 

kv.for.-1985”.  

Fra Gørild og Gunnar Slette, Brekstad, tre hefter ”Hjemmets regnskapsbok” og 5 innbunnet 

årganger av bladet URD. 

Fra Rigmor Solbue Hoff, Hovde, årsmelding for Fosen historielag for 30. mai 1949. 

Fra Roy Røstad, Røstad, skjønn fra 1956 om ekspropriering av grunn til Ørland flyplass, 

skjønn om vannrettigheter i Rusasetvatnet av 1960. et fotoalbum. 

Fra Hallstein Sørmyr, Bjugn, arkiv etter Jakob Kirkebak, Utstrand. 

Skannet fotografier tilhørende Helga Amundsen, Rusaset. 

Fra Ørland bondelag v/Karl Erik Sørensen, korrespondanse 1991-1996. 

Fra Torbjørn Bakken, Opphaug, flyfoto av Brekstad og fremstilling av oppdyrkingen av 

Grandefjæra – utformet i A3. Skannet 68 fotografier fra ham. 



Fra Ingrid Kiran to koppevaksinasjonsattester. 

Fra Karl Erik Sørensen avisen Trøndelagen av 10.1.1931. 

Den museale samlingen 

 

Antall gjenstander er nå kommet opp i mer enn 9000 gjenstander. I løpet av 2011 har vi fått 

gjenstander fra: 

 

Fra Geir Olav Berg, Molde, gryte, hammer, fyrlampe, høvel, baufil, jernlest, loddebolt for 

fyrlampe, meierispann 50 l som var brukt på gården Haugen, g.nr. 74/19, på Uthaug. 

 

Fra Karen Sofie Berg, Sverige, en kasse skolebøker, kåpe med lue. 

 

Fra Bjugn bygdatunlag, Bjugn, 3 motorer, Marna, FM og Alda, de to første har tilhørt Hans 

Borgfjord, den siste Ole Arnold Sørgård. 4 påhengsmotorer. 

 

Fra Hans Borgfjord, Bjugn, en Sleipner motor, en Evenrude og en Gressent påhengsmotor, 

bensintank og propellutstyr, motorsag. 

 

Fra Tor-Inge Flatnes, Flatnes, ei korngrind, handtak for Troll, neperasper, dragtau for tre-

spann og to-spann, ei lenge. (Høylenge) 

 

Fra Ranveig Stuenes og søsken, Innstrand, Reise-TV, skrivemaskin, bordlampe, radio, 

vevtempel, barbermaskiner, hårklippemaskiner, barberhøvler, barberkoster, støveltørker, 

blyantholder, såpekopp, toalettveske, Food Blender, Start-kurs, 2 tepper, Freia-skilt, 

veggklokke, strykejern, tallerkener, melkopp,  symaskiner,  vevskeier, dukke, nøkkelhylster, 

sikringer, lyspærer, lampeglass, ”Jesus”-bilder, budalsstoler, reklameskilt, veske, landpumpe, 

massasjeapparat, syltefilm, fløteflaske, bøker, gamasjer, luftfukter, maleri, dynetrekk, greiner, 

lampe, limpotte m/hornlim, rottfella skibindinger, ryggsekkmeis, trefat, målebånd, dekormalt 

trestykke med navn, loftsovn, snøfres, Jerry-kanne, oljekanne, serveringsbrett. 

 

Fra Greta Hjerpseth, Døsvik, ei korg som hun hadde fått av Karen Ophaug (Karen Snekker) 

som barn, ei grein og benkduk, blader med strikkeoppskrifter og ei pren. 

 

Fra arvingene etter Thorfinn Pettersen (1947-2010) en Nuffield traktor, diverse verktøy, 

fastnøkler, vinkelsliper og ambolt. 

 

Fra Ole-Morten Sletvold, Brekstad, 8 stk. gulvlamper, 2 barnestoler, potte, barnetøy, 

tekstilarbeider, juletrelys og stjerne, barnevogn. 

 

Fra Fosen-Foto, Brekstad, utloddningsgjenstander og utstillingsmontre. 

 

Fra Øivind Wahl, Klakken, en Massey Ferguson 133 traktor. 

 

Fra Harald Røstad og Ivar Hopen vadmelsbukser og strømper, bøkkerutstyr, bæretre, 

spannklype, askebeger, vedovner og mindre ting fra en auksjon på Austråttskardet. 

 

Fra Alfhild Pettersen, Brekstad, Madonna-bilde, tegningen ”Mannens alder”, 

lysbildefremviser, regnemaskiner, hårtørrer, dukkevogn, skolest, telefon, urne, kjøttkvern. 



 

Fra Ellen Hopen, Uthaug, putevar, to brikker, dukke i fajanse. 

 

Fra TINE Midt-Norge Ørland, jubileumsbøker, jubileumsgaver, undervisningsmateriell, 

diplomer og oppslag, maleri, relieff av Norges første fellesmeieri, talerstol, ostformer, vekter 

for smørprøver, tre separatorer, melkvekt, kjøleskap for naturis, to taklamper fra meierisalen. 

 

Fra Jostein Arntsen, Uthaug, skjelldregger, lamper, petromax, ovn, primus, flaggermus, 

gasslampe, veggurkasse, brugdekrok, blokker, vaffeljern for vedovn, brodder, livbøyemodell, 

laksnotkauser, kunstfletting (sjømannsarbeid), kupler, bakelittbeholder for salt, 

tønnemerkingsmal, klepper. 

 

Fra Turid Innstrand, Trondheim, 3 benker, kaffekjel 20 l, 2 gulvløpere fra Innstrand skole.  

 

Fra Audhild Brodersen, Uthaug, To par kaffekopper med skål merket Uthaug bedehus,  

 

Fra Brit Nausthaug, Opphaug, budalsstol og to benker. 

 

Fra Johan Martin Thoresen, Austrått, traktorkjettinger, sildeverkertang, såstav, skipssekk med 

låsbøyle. 

 

Fra Torill Kløften, Ryggen, kagge, krykker, plakat med navnet ”Ørland skolemusikk”, 

stensilmaskin, motor, dørlås. 

 

Fra Bjørn Helland, Trondheim, stanse i metall, deler av sag, høvelbenk, deler av dreibenk, 

deler av bandsag, verktøykasse, håndredskaper, sofa. 

 

Fra Ragnar Fremstad, Røyn, traktorvekter for Farmall traktor, bryggerpanne med gryte. 

Vedovn klar for henting. 

 

Fra Erling Solli, Rønne, to vekter, ei vekt kommer opprinnelig fra Ørland meieri, den andre 

fra et ”legekontor”. 

 

Fra Peder Norset, Grande, tre salgskataloger for jordbruksredskaper. 

 

Fra Astrid Røstad papirløpere og plastløper. 

 

Fra Ole Arnold Sørgård, Bjugn, klokke fra krigen, to delekataloger, 28 stk. Tiende for den 

indre sjømannsmission, Den unge Soldat, For Fattig og Rik, Luk op for mig, Banneret. 

 

Fra Rigmor Borgny Raknes, Trondheim, et sengeteppe. Dette var formidlet via Trøndelag 

folkemuseum, Sverresborg. 

 

Fra Uthaug handelssamlag reklame for angler. 

 

Fra Ingar Lium medaljer og diplomer som har vært benyttet av Fosen songarforbund. 

 

Fra Hans Aune rasjoneringskort. 

 



Fra Uthaug bedehus, Uthaug, veggrye, tefat, søspon, ”sangboken”, bibel, søndagssangbok, 

”syng mig hjem”. 

 

Fra Ivar Hopen, kjøpt fra Uthaug bedehus, bibel opprinnelig fra Opphaug bedehus, 

korallboken ”Melodiboken”. 

 

Fra ukjent giver (hang på dørhandtaket på fjøset på Austrått), 7 gamle skolebøker. 

 

Fra Erling Bremer, Bangsund, en Hartz motor med vannpumpe, 7-tinners harv for hest, plog 

for hest. 

 

Fra Espen Kvam, Rodvold, jekk, deler av strikkemaskin. 

 

Fra Roy Røstad, Røstad, to bukser i ull, et bind Norges bebyggelse. 

 

Fra Petter Vasskog, Bjugn, en Moto Standard traktor med tilhenger, plog, harv, ard, 

slåmaskin, potetopptaker, kunstgjødselsspreder. En piggmaskin. 

 

Fra Astrid Gjelvold ei klesrulle. 

 

Fra Harald Sørensen et harmonium (trø-orgel). 

Internett 

Vi leier webhotell hos firmaet Domeneshop, der har vi 20GB tilgjengelig. Av det er 2,2 GB 

anvendt med 53232 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 2011 ble 

det åpnet 564986 sider, noe som er en liten økning fra 2010. Travleste måned var mars og 

travleste uke startet med 28. mars og denne hadde 15 754 forespørsler etter sider. Travleste 

dag var 30.mars med 5 318 forespørsler etter sider. Av de nedlastede sidene var 17,46 % til 

.no-domener, altså domener registrert i Norge, de to største domenene var .com med 35,97 % 

og .net med 29,39 %.  

På hovedsiden vår, under pekeren ”Siste nytt”, kan dere følge med i lagsarbeidet gjennom 

året. Fortsatt er det få medlemmer som ønsker å bli informert via e-post om aktiviteter i laget. 

Vi vil sterkt oppfordre våre medlemmer som har en epost adresse å oppgi denne. Vi lover å 

ikke formidle e-postadressen videre. Send i tilfelle ønsket til post@yrjarheimbygdslag.no. Vi 

må ha et minimumsantall før vi iverksetter ei e-postliste. Laget ønsker i tillegg at 

medlemmene oppgir sitt mobiltelefonnummer slik at styret kan formidle informasjon via 

SMS. 

 

Forespørsler i perioden 1.1.2011-21.12.2011,  (355,00 dager): 

 

Måned  Forespørsler Sider åpnet 

jan 2011 205900 56668       

feb 2011 216774 57806       

mar 2011 235998 68263      

apr 2011 202404 47706     

mai 2011 235476 50787      

jun 2011 208593 46322     

jul 2011 179161 53872       

aug 2011 224778 50808      

mailto:post@yrjarheimbygdslag.no


sep 2011 217196 52100       

okt 2011 226877 53555       

nov 2011 249301 40139      

des 2011 151993 29960         

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! Vi har lagt bladet ut for slag ved Ørland 

boksenter og ved Kultursenteret. 

Boksalg 

Begge bind av Ørlandsbok, skolehistoria og kirkehistoria, selges fortsatt. Bøkene selges ved 

Ørland Boksenter og ifm egne arrangement. 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 

Leiekontrakten mot Stiftelsen Austrått Gård er fornyet for 10 år i 2011, og i tillegg til at vi nå 

også leier vestre låve leier vi to rom i fjøset. Husleien er 8000 kroner per år, som avregnes 

mot utført dugnad for stiftelsen, restbeløp per 31.12.2011 er 62. 011 kroner. Avfukter til 

potetkjelleren er på plass, denne skal også være reserve for avfukteren i arkivet. 

Vi plages fortsatt med vanninntregning i storkjelleren og traktorlageret. Foruten fare for 

vannskader skaper det høy luftfuktighet som igjen fører til rustdannelser. Solfanger for drift 

av utlufting i arkivet er montert. 

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 

Tiden ble vasket og gresset klippet i mai. Oddvar Haagensen har hatt som oppgave å klippe 

gresset i sommermånedene. Bygningene tok ikke skade av høststormene, men et vindu i andre 

etasje har store råteskader og må skiftes. Publikum hadde adgang til plassen søndagene i juli, 

og sammen med et besøk utenom det, var det generelle besøkstallet 118 gjester. 

Avstressingslaget benyttet Tinden 13 ganger og de hadde 120 gjester, totalt besøk i 2011 ble 

238 gjester. 

Andre skoleklasse ved Opphaug skole var i Tinden 31. mai med 22 elever og Steinerskolen 

for Fosen kom med 6 elever 6. september. 



Guriannastua 

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

Guriannadagen var søndag 29 mai kl 13-16. Til tross for en litt usikker værmelding kom i år 

nesten 70 besøkende til Guriannastua og årets markering av dette stedet. Det nye denne gang 

var at foredraget ble trukket innendørs i Yrjarshytta. Daniel Johansen ga et levende og fyldig 

tidsbilde av Austråtts mulige storslagne hageanlegg og bruken av disse. Han fortalte også om 

forestående undersøkelser her på Ørland for å finne mulige spor etter anlegget. Han skisserte 

en fem års forskningsplan med dette som emne for studenter ved Universitetet for miljø- og 

biovitenskap på Ås.  

Andre skoleklasse ved Opphaug skole besøkte Guriannastua først på juni med 22 elever. 

Museumsnaustet 

Storfloa i november gjorde skade på naustet. Porten på svala ble slått åpen og må repareres. 

Fundamentet under stornaustets nordvestre hjørne forsvant. Stein ligger strødd omkring hele 

naustet og må fjernes. Inne i naustet fløt den minste båten og det som sto på gulvet ble 

gjennomtrekt av sjø. Mange gjenstander må derfor flyttes til magasinering på Austrått, det 

gjelder spesielt kvalkanonen med utstyr. 

Naustet har ikke vært åpent for publikum i 2011. Eneste besøk var to puljer med 20 elever fra 

Opphaug skole den 6. juni. Terje Sørensen og Ivar Hopen var omvisere. Arnstein Mikkelhaug 

tok våren 2011 på seg arbeidet med å klippe gress på utsiden av naustet.  

Dugnaden 

Det har vært sammenhengende aktivitet gjennom hele året på Austrått Gård, 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. 

3. og 4. september var vi med på bygdadagene på Austrått gård. Rømmegrautsalg og salg av 

kaker og kaffe sammen med loddsalg og salg av bøker ga en pen inntekt. Traktorparaden var 

like populær som tidligere. Bygdadagene er et stort løft for laget hvor mange er involvert.  

Vi deltok på en bokmesse i kulturbygget på Brekstad 30. oktober. Der ble det et godt salg av 

Ørlandsbok og Møllkula. 

26. og 27. november var vi tradisjonen tro med på Jul’dagan på Austrått. I år måtte vi kjøpe 

smøret siden meieriet er lagt ned og vi ikke fikk tak i rømme som tidligere. Takket være Ole 

Chr Hov fikk vi dette via TINE, og vi fikk solgt smørfisken som tidligere år. Salget gikk bra, 

ikke minst takket være smørkrisen i Norge. I tillegg solgte vi lodder, bøker og Møllkula, 

foruten at vi presenterte laget.  

Avslutning 

Vi vil avslutningsvis takke alle som har hjulpet laget i løpet av året med dugnadsarbeid eller 

på annen måte. 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 



Oddvar Haagensen Ole Chr Hov Ingrid Gangås Ingar Lium  Anne Marit Sannan 

Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 

Leder Nestleder sekretær styremedlem Styremedlem 

 


