
ÅRSMØTEINNKALLING 

 

Det innkalles med dette til årsmøte for 2013 i Yrjar Heimbygdslag 

LØRDAG 22. FEBRUAR 2014, KL.1300. 

Møtet holdes i møterommet – Austrått Gård. 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

2. Valg av møteleder og sekretær. 

3. Godkjenning av årsmelding 2013. 

4. Godkjenning av regnskap for 2013. 

5. Godkjenning av arbeidsplan og budsjett for 2014. 

6. Valg. 

7. Innkomne forslag. 

 

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 

mandag, 17. februar 2014. 

Forslag kan sendes pr. post til Yrjar heimbygdslag, Austrått Gård , 7140 

Opphaug eller til  e-post:  jpaasche@broadpark.no. 

Da vi i år feirer 200-årsjubilet for Grunnlov, vil vi prøve å få til en orientering og 

dialog omkring denne begivenheten. 

Det vil bli servert kaffe/ te. 

NB! Forslag til årsmelding og regnskap for 2013 vil bli lagt ut på heimsiden vår 

under «SISTE NYTT i lagsarbeidet». 

Vel møtt 

Styret 

 



Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag  -  aktivitetsåret 2013. 

Innledning 

Virksomheten  i  Yrjar Heimbygdslag har også i år gåtte på det «gjevne». Det 

betyr at noen få «ildsjeler» har møttes tre fire dager de fleste ukene i året og 

jobbet i  arkiv, magasin og verksted.  I sommerhalvåret har det vært åpent for 

publikum i Tinnen, Guriannastua og Museumsnaustet. Laget har som vanlig, 

takket være en betydelig dugnadsinnsats fra medlemmer og ikke-medlemmer, 

bidratt med aktiviteter under de tradisjonelle «Bygdadagene» og «Juledagene» 

på Austrått. Også dette året har mange henvendt seg til laget på søken etter 

informasjon, som de håper vi sitter inne med. Noen ganger har vi det som 

etterspørres og kan bidra med positive svar, men vår kapasitet rekker 

dessverre ikke til slik at vi kan svare på alle henvendelsene.                                                                                     

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

at flere vil benytte seg av dette. Vi har fått signaler om at publikum ønsker at 

gjenstander, som er magasinert, burde i større grad bli vist fram. Dette er også 

Yrjar Heimbygdslag enig i, men dessverre er det tid til planlegging og 

gjennomføring, og ikke minst utstillingsplasser (arealbehov) som gjør det 

vanskelig å imøtekomme noen av disse ønskene. På tross av dette så prøver vi å 

være synlig med noe av det vi har hand om i forbindelse med Bygdadagene og 

Juledagene. Dessuten bruker vi husmannsplassen Tinden, Guriannastua og 

Museumsnaustet som arenaer for utstillinger. Selv om vi ikke helt greier å 

oppfylle de ønskene som dukker opp så er vi fortsatt åpne for nye spørsmål, 

ideer og forslag.                                                                                                           

Året 2013 har ikke bare gått i optimismens tegn. I begynnelsen av dette året 

fikk vår gode styreleder Oddvar beskjed om at han hadde fått diagnosen kreft. 

Som den optimist han var trodde han at han kunne fortsette med å lede laget, 

men etter årsmøtet 2012, i slutten av februar måtte han «kaste inn hånkle» og 

overlate all ledelse til de som satt igjen i styret. 27/12-13 fikk vi melding om at 

han var død. Med Oddvar mistet laget en optimistisk, visjonær og dyktig leder. 

Vi lyser fred over hans minne.                                                                                      

En annen av lagets ildsjeler Han Aune må av helsemessige årsaker for det 

meste tilbringe dagene i en stol og er av den grunn ikke i stand til å jobbe med 

restaureringen av traktorer og motorer med videre. Han savnes i 

restaureringsgjengen. 



 Årets gledelige nyheter er den overaskende gaven på 100.000,- kroner, som vi 

fikk i fra en anonym giver. Det er penger som kommer godt med når vi skal 

betale tomteervervelsen i forbindelse med museumsnaustet. En annen gledelig 

nyhet er at pengebeløpene som tilføres via Norsk Tippings grasrotandel øker.      

Medlemskap og administrasjon 

Ved årsskiftet 2013/2014 er det 191 registrerte medlemmer. Laget har i 2013 

hatt ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært årsmøte, 11 styremøter , hvor 

det er behandlet 45 styresaker.  Gjennom lagets eminente hjemmeside 

www.yrjarheimbygdslag.no gir vi en meget god innsikt i de aktiviteter som 

innbefatter – bygninger, samlinger, formidlinger, internettutstillinger og 

orientering om kulturminner. Vil dere medlemmer holde dere orientert om hva 

som skjer i laget, til en hver tid, kan dere gå inn på hjemmesidens hovedside og 

klikke på «SISTE NYTT i lagsarbeidet».  Der vil også utkastene til årsmelding, 

regnskap og budsjettforslag ligge.  

Tillitsvalgte i 2013 har vært: 

                 Funksjonsåret 2013     (Valgkomite: Bernt Gjelvold,  Brynjar Brodersen,  Lilha Haraldsvik ) 

Valgt 23/2- 2013 Valgperiode Styreverv   
2013 

REVISOR   2013 Valgperiode V.KOMITE.  2013 Valgperiode 

Oddvar Haagensen Gjenvalg for 
 1 år 

Leder Mikal Tyskø Valgt for 1 år Leder  
Brynjar Brodersen 

Ikke på valg.  
  1 år igjen 

Jan Fred Paasche Valgt for 2 år NK/ 
kasserer 

Stein A Solberg --------«» ------ Lilha S V Haraldsvik Ikke på valg.  
 2 år igjen 

Marit E Dahl Valgt for 2 år Sekretær   V.medl.  
Peggy Finboe 

--------«» ------ Per Ebbe Røstad Valgt for 3 år 

Anne Marit Sannan Ikke på valg S.medlem   V.medl.  
Ann Elin Jensen 

Valgt for 1 år 

Ingar Lium Ikke på valg S.medlem     

Daniel Johansen Ikke på valg V.medlem 1     

Svein Olav Ulset Valgt for 2 år V.medlem 2     

VALGGRUNNLAGET FOR 2014     Valgkomite: Leder: Brynjar Brodersen Lilha Haraldsvik, Per Ebbe Røstad,                              

V.medl.: Ann Elin Jensen  

Valg 22/2 2014 Valgperiode Styreverv 
2014 

Revisor   2014 Valgperiode Valgkom.  2014 Valgperiode 

Ny 

 
Velges for 1 år Leder Rev .1 

Gjenvalg / ny 

Valgt for 1 år Leder: 
Brynjar Brodersen 

Gjenvalg / ny/ 

På valg  ( V.p.3år) 

Jan Fred Paasche   Ikke på valg 
 1 år igjen 

NK/ kasserer Rev.2 
Gjenvalg / ny 

--------«» ------ Lilha S V Haraldsvik Ikke på valg 
 1 år igjen 

Marit Eide Dahl Ikke på valg 
 1 år igjen 

Sekretær   V.medl: 
Gjenvalg / ny 

(Vp1år) 

--------«» ------ Per Ebbe Røstad Ikke på valg 
 2 år igjen 

Anne Marit Sannan Gjenvalg / ny 

På valg  (Vp2år) 

S.medlem   V.medl: 
Ann Elin Jensen 

Gjenvalg / ny 

På valg (Vp.1år) 

Ingar Lium 
 

Gjenvalg / ny 

På valg(Vp2år) 

S.medlem     

Svein Olav Ulset Ikke på valg V.medlem 1     



 1 år igjen 

Daniel Johansen Gjenvalg / ny 

På valg(Vp2år) 

V.medlem 2     

  

Gaver og støtte 

I innledningen ble anonym gave og grasrotandelen behørig nevn.  Her kan også 

nevnes at Yrjar Heimbygdslag kan motta skattefrie gaver, minimum 500 kroner, 

maksimum 12.000kroner, som kan trekkes fra i selvangivelsen. NB! Fullt navn 

og personnummer må opplyses ved slike gaver på grunn av innrapporteringen 

til skattemyndighetene. 

 

Den lokalhistoriske samlingen: 

Fra Margrethe Gjestad Haarsaker lånt 654 fotografier til skanning, fikk brev og 

sangtekst og heftet Ørland ungdomslag 75 år. 

Fra Eva Michielsen lånt 35 fotografier og 14 sider slektslister til skanning. 

Fra Margit Hoff Solberg lånt 191 fotografier til skanning. 

Fra Magne Hoff lånt 138 fotografier til skanning. 

Fra Henry Skare lånt 379 fotografier til skanning. 

Fra Gerd Ness et klassebilde fra Opphaug og foto av et ektepar fra Innstrand. 

Fra Brit Sandvik lånt 285 fotografier og fikk 24 sider med tekster. 

Fra Greta Hjerpseth lånt 159 fotografier til skanning. 

Fra Ingjerd og Stein Eriksen, lånt 287 fotografier til skanning.  

Fra Jakob Hoff lånt 137 fotografier til skanning.  

Fra Ingrid Gangås lånt 113 fotografier til skanning, Fotoene er fra hennes mor, 

Ingrid Andersen.  

Fra Åsta Hoff lånt 315 fotografier til skanning.  

Fra Johan Martin Thoresen lånt ett fotografi til skanning.  

Fra Harald Sørensen lånt 56 fotografier til skanning.  



Fra Ingrid Hoff Sæther lånt 15 fotografier til skanning. 

Fra Liv Leland, fått 36 fotografier, mange med motiv fra Leiv Aas’ virke i 

kommune og fylke. 

Skannet en protokoll fra Ørland pensjonistkor. 

Skannet heftet ”Posten 350 år, Ørland, Bjugn, Rissa”. 

Fra Solveig Ophaug notehefter som ble brukt i USA omkring 1907-1914 og 

revytekster. 

Fra Rolf Lage Ulriksborg kopier av tyske fotografier og kart over Ørland på 

1950-tallet, ”Vi Menn” nr. 44 1961, årsskrift Fosen historielag 1949, 2 hefter 

”Nyeste Sange” 1928-29 og 1929, program for Fosen Songarforbund 

Jubileumsstevne på Uthaug 9. juli 1933, håndbok 1 ”Store Mænds ord”, 

fotografi av Ørland meieri som kommer fra Steinar Hoøen, medisinflasker, 

lærfarger og ”gift”flaske. 

Fra Ørland kirkekontor skannet to ringpermer med og et skrivehefte etter 

Vermund Hollekim. Fikk to hefter ”Storfosna kirke 1913-2013” og arkiv etter 

prestegårdstilsynet. 

Fra Harald Berre avisen ”Nidaros” fra 11,4,1953 som omhandler 

flyplassutbyggingen. Lånte to protokoller til skanning; om storskiftet 1885 og 

kart av storskiftet av 1874. Lånt 30 fotografier til skanning. 

Fra Arna Norset og Audhild Brodersen arkivet etter Ørland bondekvinnelag, 

inkludert lagskofferten og formannsklubba, YHL9901 og YHL9902. 

Fra Marta Borg via Johan Martin Thoresen avisen ”Trøndelag” av 11.4.1953. 

Fra Rigmor Solbue Hoff avisene ”Trondheims-Pressen” av 9. mai 1945 og ”Oslo-

Pressen” av 8. mai 1945. 

Fra Anne Lise Lund, fotoalbumer og til sammen 301 fotografier. 

Via Terje Sørensen og Eva Yttertun tre ringpermer med arkiv fra Ørland 

Bondelag. 

Via Terje Sørensen forhaldlingsprotokoll for Storfosna kapellråd. 



Fra Kjell Hoff fire CD’er av digitalisert opptak fra Fosen nærradio med intervju 

av Reidulv Jenssen utført av Aud Lilleengen. 

Fra Ingrid Gangås to innbudne bøker med ”Ilustrert Familieblad” fra 1887 og 

1915, registrert som YHL9940 og YHL9941, tre årganger med avisen ”Fosens 

Blad” fra 1929, 1931 og 1932. 

Fra Torbjørn Bakken ei avisside fra lørdag 15. februar 1947 om sen opprydding 

på Ørland etter krigen og ett fotografi av gravstøtta til flyger Knut Skjærvik. 

Fra Synnøve Støkkan Leirvik arkiv etter Ørland / Bjugn lokallag av Norges 

blindeforbund. 

Den museale samlingen: 

Fra Rolf Lage Ulriksborg sjørelaterte gjenstander som sjøkikkert, skipsbek i 

treeske og gryte, lodd til manuell lodding av dybde, vadbein i plast, Eggkasse fra 

Uthaug handelssamlag, vannpumpe, spiker fra Nes kirke, samovar og primus, 

åtte steinprøver fra Ørland som kommer fra Asbjørn Dueskar, Brekstad, 

skjellklype som er laget av smeden Pettersen på Storfosna, bosshake,  

Fra Anne Margrethe Ulriksborg broderte duker, en gamasj og tevarmer. Et 

hefte med strikkeoppskrifter. 

Fra Erling Haarberg to trespader, et sildegarn, pellets-sekk fra Tunga gård, 

sotskrape, drikkekar for hest, deler av ugrasharv, veivstake, to drikkekar for 

storfe, rakke, sinkstamp, styrvol, rive, blysøkke, kutter (sag), dyremedisin, 

meierispann, dregg, laksnot (kilnot) og høysvans for traktor. 

Fra Peggy Finboe en sofa med skuff for ekstra seng, trekket er tatt av, nytt trekk 

og vatt følger med og bilbøker fra mannen Georg Finboe. 

Fra Halvor Schanche ei klerulle av merke A/S Eik & Hauskens maskinforretning, 

Trondhjem. 

Fra Harald Røstad en mandolaika. 

Fra Hans Kristian Stuenes tre fotoapparat, blitz, bok, kompass og 

barberingsutstyr, 



Fra Edmund Dypdahl et relieff i treskjæring av ”Burg 1944” – Austråttborgen – 

skåret ut med glass-skår av en krigsfange. 

Fra Aslaug Eidem to kaffekverner, en rødmalt, en naturfarget. Tekstiler i form 

av broderte ting etter Ane Ophaug (Tangen) og ei tante av henne fra Bjugn 

(enda ikke registrert) og ei sendingskorg i sveip etter Gjertrud Paulsdatter 

1819-1901. 

Fra Ingrid Hoff Sæther fotografi, startnummer i tekstil, resultatliste fra 

Idrettslaget Yrjar (trolig fra 1934) og terminliste for Sør-Trøndelag fri-

idrettskrets 1934. 

Fra Antonio Arenas en melksil (trakt). 

Fra Åsne Sannan Langstrand ei sleprive, loddkasse med 6 vektlodd, to vedovner 

og en hesjetrådbåre. 

Fra Inge Erlend Hopen to notemapper og regnfrakk fra Ørland skolekorps. 

Fra Ole Morten Sletvold gammelt listverk fra dører, vindu, tak og gulv. 

Handvask, skjærefjøl, to høvler, skibinding, øks, portbeslag, ovnskrok, 

verktøyskrin med småverktøy, blikksaks. 

Fra Ingvald Løge 4 steiner på til sammen 158,4 kg som hører til steinrulla 

YHL5347 og en strisekk med varemerke FRILE. 

Fra Snøfrid Thoresen Bærøy en potetsetter, hamptau, skolp (hulformet redskap 

til å grave ut bunnen i veiter), gjødselgreip og fastnøkler til jordbruksredskap 

(enda ikke registrert). 

Konservering og reparasjon. 

Sleden, eller sluffa, etter Johannes Heftye er i Trondheim til restaurering, den 

skal males i de fargene den sannsynligvis hadde da den kom til Ørland, nytt 

trekk monteres i seter og rygg og innvendig belegges den med skai (malt 

lerret). Understellet er restaurert og lakkert her. Det er arbeidet med traktoren 

International Harvester Farmall H, YHL 3761, problemer med tenningssystemet 

gjenstår. Mye arbeid er utført på Massey Harris Pony YHL3771. 

Porsche Jr. YHL 3763 er forsøkt reparert med ny glødeplugg, kjøpt fra Tyskland. 

Redskapen til Moto Standard er pusset opp, det samme med Allen Oxford YHL 



3783, potetopptaker til Agria Werke YHL 3673, Marna båtmotor YHL 3723 og 

Marna YHL 3741, skomakermaskin YHL 7268, hesthakke YHL 2878. 

Helrestaurert ble Marna båtmotor YHL 3741. Sterk båtmotor YHL3742 ble satt 

sammen av de delene som var med. Troll YHL 9396 oppusset, likedan som FM 

motor YHL 3740. Skjellklype YHL 9829 er restaurert og oljet mot rusting, det 

samme med meierispann YHL 9873 og dregg YHL9875. Sleprive YHL 9933 er 

renovert og gitt ny maling. Loddkasse YHL 9934 har fått ny bunn og er malt. 

Vedovner er rengjort og YHL 9955 er svertet. Bilen etter Lars Størseth YHL 5293 

er satt sammen og plassert på veggen i storkjelleren. En omfattende 

restaurering av grøfteplog YHL 5264 pågår, den ventes ferdig våren 2014.  

Alle gjenstander som er innlevert er fortløpende rengjort, registrert og plassert 

i magasinet. Magasinet er utvidet med nye reoler bak pipebanken. 

Utstillinger 

De faste utstillingene i museumsnaustet, Tinden og Guriannastua er ikke 

forandret i år. Under ”Historieuka 2013” i Ørland kulturhus satte vi opp ei 

utstilling med tittel "Fosenkvinner i arbeid". Vi brukte ei to uker til planlegging 

og montering og ei uke til å plassere gjenstandene tilbake i magasinet, det siste 

ga mest arbeid ettersom mange andre gjenstander måtte løftes ut for å gi plass 

til returen. Under Juldaga’n 2013 satte vi opp ei tekstilutstilling i tre nylagede 

montere. Interessen for denne siste utstillinga var skuffende liten. 

Museumsnaustet 

Museumsnaustet var åpent for publikum helga 20. og 21. juli 13-16. På lørdag 

var det 13 voksne og 2 barn, søndag 55 besøkende.  Av åpning etter anmodning 

var Hovde Gårds gjester på besøk 25. april og 22. mai. 7. klassetrinn fra 

Opphaug skole kom i juni med 27 elever. Totalt besøkstall for museumsnaustet 

var i 2013, 131 besøkende. 

Sand ble fjernet fra naustgulvet etter vinterstormene på våren. Plenslåtten ble 

utført på dugnad. Tomt til museumsnaustet ble på ekstraordinært årsmøte den 

24.juni vedtatt kjøpt. Tomta er ikke oppmålt og kjøpet ikke avsluttet. 

Husmannsplassen Tinden 



Tinden var åpen for publikum de fire søndagene i juli med 64 besøkende. 

Avstressingslaget hadde 13 samlinger med til sammen 117 besøkende. Av 

åpning etter anmodning var Fosen Turlag på besøk 17. juli, gjester fra Byneset 

24. juli og Ørland Sanitetslags strikkekaffe 3. september. Totalt besøkstall for 

Tinden var 205 besøkende. 

Vårvasken av stedet ble utført 6. mai, plenslåtten ble utført på dugnad, likedan 

ble våningshuset malt i fargen oker. 

Guriannastua 

Guriannadagen ble avholdt 9.6. Jan Fred Paasche foredro om bygdeborger fra 

folkevandringestiden i Norge og om Borgklinten på Ottersbo. Før 

arrangementet ble stedet rengjort og gras slått. 

Internett. 

Vårt webhotell har siden mars 2008 vært Domeneshop A/S, der disponerer vi 

20 GB lagringsplass og har mulighet til å benytte 200 epostadresser hvorav 6 

adresser er tatt i bruk. 

Internettsidene består av 79.389 filer i 2.789 mapper og utgjør 5,20 GB. 

I perioden 1/1.2013 – 31/12.2013, var det på våre sider  1. 415. 645 treff fra 

søkemotorer,  2. 984. 275 treff fra besøkende, og det var  100. 236 unike 

besøkende på våre sider. Antall nedlastede filer var  8. 176 filer per dag i snitt 

med 17. november som den dagen flest filer ble hentet ned, med  21. 378 filer, 

her er ikke søkemotorene regnet med. Flest treff var det, foruten hovedsiden 

med 9,17 %, siden  /fotografier/innhold/foto/meieriskolen.htm med 8,91 % og 

/gjenstander/ovner.htm med 3,34 %, laveste interesse var det for 

/manualer/bildeside/pony_delekatalog/b_side_054.htm som var besøkt av 56 

brukere. 

Austrått Gård 

Vi har leieavtale som går fram til 2021 med husleie 8000 kroner per år. 

Tilgodebeløpet mot Austrått Gård per 31/12.2012 var 54.011 kroner. For 2013 

skal beløpet reduseres med 8.000 kroner. Så skal beløpet økes med utført 

arbeid på låven med innkjøp av port til nordre låve i 2012 med 17.500 kroner, 

beslag til porten 3.660 kroner, vår dugnad til stillasarbeid, demontering og 



montering som av to mann utgjorde 16 dagsverk = 120 timeverk à 150 kroner = 

18.000 kroner. Dermed er tilgodebeløpet mot Austrått Gård pr. 31/12.2013 

67.171 kroner. 

Gaver 

Som tidligere nevnt mottok laget, i inneværende år, et overraskende stort 

beløp på 100.000 kroner fra en anonym giver i Sandefjord. Ørland sparebank ga 

oss 20.000 kroner. 

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 serveringen under bygdadagene og som bidro til at vår 

stand på juledagene ble gjennomført på en presentabel måte. Ikke minst, en 

ekstra stor takk til den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 

Styret for Yrjar heimbygdslag 

 

Jan Fred Paasche   Anne Marit Sannan   Marit Eide Dahl   Ingar Lium    Svein Olav Ulset  

Sign.   Sign.   Sign.  Sign  Sign 

 Leder              Nestleder  Sekretær         Styremedl.        Styremedl.  


