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Innledning: 

Tiden går ufattelig fort og dermed er tiden inne for å lage en årsmelding som viser hva som har 

skjedd i Yrjar Heimbygdslag i 2015. Har vi greid å prestere i forhold til lagets vyer, budsjett og visjon? 

Ja, det er det dere medlemmer skal ta stilling til på det kommende årsmøte, så møt opp å si deres 

mening. 

 Driften av heimbygdslaget har også i år bydd på gleder og sorger. Da Hans Aune døde mistet vi en  

trofast og dyktig ildsjel som det i dag er et stort tomrom etter. Han var eksperten som fant løsninger 

på det meste av tekniske utfordringer som dukket opp i restaureringsarbeidet. Han savnes.                                 

Årsmøtet for året 2014 ble holdt på Austrått 21/2-2015. Årsmelding og regnskap for 2014, samt 

arbeidsplan og budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent.  

Når denne årsmeldingen skrives har laget 155 hovedmedlemmer og 11 familiemedlemmer, til 

sammen er vi 177 medlemmer.   

 Styret har gjennomført 11 styremøter og vedtaksført 15 saker.                                                                          

I mars fikk laget en forespørsel fra Fylkesmann om å delta på et møte om arbeidet med kommunenes 

kulturminneplaner i ST. I den forbindelse ble vi bedt om å komme og presentere lagets web-side 

(www.yrjarheimbygdslag.no) for den kunne være eksempel til etterfølgelse for andre historielag.              

Harald Røstad og styreleder møtte opp og gjennomførte presentasjonen av både laget og web-siden. 

Presentasjonen utløste mye skryt og mange spørsmål.                                                                                                                                                      

I juni hadde Fosen Historielag sitt årsmøte på Austrått. Der fikk vi igjen anledning til å presentere hva 

YHL driver med gjennom muntlig og visuell framføring. Vi fikk også til en omvisning i våre arealer på 

Austrått Gård. I tillegg tok, vårt medlem, Daniel Johansen oss med på en meget ny-vinklende 

innføring i historien til Austrått.                                                                                                                                          

Andre aktiviteter som har foregått blir omtalt i hvert underpunkt.  

 

 Den lokalhistoriske samlingen:                                                                                                                 

Utfyllende opplysninger og skann av dokumenter som kan leses, er tilgjengelig på Internet under URL 

www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget "Arkiv og skannet materiale". 

Tilveksten for 2015 er: 

Fra Ole-Morten Sletvold: valgmateriell fra 1975, reklame fra Ørland, kopi av avisen "Trønderen" av 

22.2.1900 med omtale av "heftye-saken". 

Fra Inger Johanne Pedersen; lånt og skannet tre fotografier. 

Fra Ingrid Gangås; møtebok for Ørland venstrelag, skisser til fane for sangkoret Yrjar, utført av 

hennes mor, Ingrid Andersen, tre juleblad "Julehelg". 

Fra Arnfinn Hoøen; lånt og skannet vevbok på 42 sider etter Olava Lund Hoff, gift Hoøen, lånt og 

skannet 529 fotografier. 

Fra Randi Røstad; lånt og skannet 160 fotografier. 

Fra søstrene Randi, Johanne og Aud Marie, pikenavn Røstad; beretning om gården Vesterset, g.nr. 

81/46, regnskap og bilag etter Per (Peder) Hagemo, byggeprosjekter, kopi av diplomet til medaljen 

han fikk etter brannen på Austrått, en plastpose med bøker og hefter. 



Fra Idrettslaget Ørland Flystasjon (IØF); to esker med protokoller og bilag. 

Fra Ørland flystasjon; historiske kart med eiendomsgrenser på areal som dekkes av flyplassen og noe 

utafor. 

Fra Harald Røstad; negativer av fotografi. 

Fra Åsta Hoff; en protokoll, dokumenter i et omslag. 

Fra Bernt Gjelvold; dokumenter om oppstarten av sangkoret Bel Canto, noter og tekst som er merket 

revyviser, lånt til skanning noter med hans komposisjoner. 

Fra Karin Hoff Grong; fire postkort fra Ørland. 

Fra Svein Eidsaune; boka Karlsengslekta - historien til Eidsaunegården, skrevet av ham, og skann av 

skjøte. 

Fra Tordis Hustad; lånt og skannet et fotografi av Brekstad. 

Fra Jan Fred Paasche; materiell fra Ørland heimevernsområde, fotografier av tidligere områdesjef Per 

Ørsleie og befalsstaben. 

Fra (Rolf) Lage Ulriksborg; fem bøker, protokoll fra Uthaug. 

Fra Ørland-Bjugn lensmannskontor; 3016 legitimasjonskort fra 1941-1945. 

Fra Liv Leland; Lånt og skannet 971 fotografier, lånt nupperelleksempler til kopiering. 

Fra Borghild Aune; fjorten fotografier.  

Fra Jorun Randi Uthaug; elleve trykk, bøker, veggbilde, 28 konfirmasjonskort, ni postkort. 

Fotografiene våre, både fysiske og digitale, føres etter hvert inn i et regneark for å holde en viss 

oversikt. Ved utgangen av 2015 er antallet fotografier som er ført i regnearket 19 086. Tilveksten av 

fotografier for 2015 er 4 577 fotografier.  

 

Den museale samlingen: 

Fotografi med utfyllende opplysninger av noen av gjenstandene nedenfor, eller tilsvarende, er 

tilgjengelig på Internet under URL www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget 

"Gjenstandssamlingen". 

Tilveksten for 2015 er: 

Fra Ellen Hopen; et putetrekk som har tilhørt Ingrid Gangås. 

Fra Jostein Kalvå; ei malmplate, utformet som et gravminne, uten tekst. 

Fra Ole-Morten Sletvold: kompressor, motorsag, hylle, dørkledning, ovnsrør, merkejern, tre 

jarsteiner, to tomme sennepsglass, tre veggtepper i klostersøm, bestikk.  

Fra Jostein Røstad; et forhøsterfeste, i verkstedet vårt omgjort til et redskap for flytting av traktorer. 

Fra Gunnar Eide; kanne av blikk med tut, beitel, Pamas foodmixer fra 1953 med boller og redskap, 

bæremeis, "overføringshjul" av tre, ukjent gjenstand av tre, bunt av skolester i tre to skoformere, en 

koliss, en 3M overhead, ljåblad, naver, isklype, vannpumpe, elektrisk motor. 



Formidlet via Brit Sandvik; to liv og underbukse, alt med ukjent giver. 

Fra Åsta Hoff et krydderset fra 1908, da som brudegave til Helga og A.C. Hoff. 

Fra søstrene Randi, Johanne og Aud Marie, pikenavn Røstad; 135 gjenstander, som vakuumrør fra 

fjøset, såstav, kjøleanlegg for melkspann, "Manus" melkemaskin, vakuumkompressor for traktor, to 

melkebøtter til maskin, sykkelsete for barn, ovnslodd, tre grindsager, tre handsager, eske med koks, 

lekebil, lekebåt, tre-spade, leke-barnevogn i tre, sauesaks, vinkler, kasse, taljer og tau, heistau med 

blokk, langhøvel, ei tekle, navere, treborer, askebeger, kjøttkvern, tappejern, klubbe, blikkspann for 

honning, dombjellekrans, bjelle, håndsåmaskin, måfarjern, rullekniv, jekk med sveiv, munkepanne, 

sigarettenner, et par skeiser, gjeter for batteridrift, vaskestell, trillebårhjul, tre kister, serveringsbrett, 

drikkekar for ku med rist, vadbein, pyntehåndukhylle, oppheng for parafinlampe, panserskeiser, 

trekasse med "småredskap", tre fjøslykter (flaggermus), oljelampe, brunkrukke, lyskuppel, tinnfat. 

Fra Karin Hoff Grong; et par strikkede damestrømper. 

Fra Ranveig Stuenes; to nøkler. 

Fra (Rolf) Lage Ulriksborg; to barberstell, Polaroid kamera, taktro fra villaen Lagebo på Uthaug, lagt i 

sin tid av byggmester Strand, tre bøker. 

Fra Liv Leland; tøvfjøl, spinnehjul, et par barnesko fra Ørland meieri, to fotografi i glass og ramme tre 

lærebøker.. 

Fra Jan Fred Paasche; en frakk, et par sjøstøvler i lær (røyserter). 

Fra Audun Dueskar; 30 gjenstander, som ei snekkerkiste med mange snekkerredskaper som 

bøkkerredskaper, høvler, vevtempel. Gjenstandene kommer fra gården Fjellet, g.nr. 64/27, i Ørland 

og fra gården Føllmyr, g.nr. 19/20, i Rissa. 

Fra Harald Røstad; ei skjærskuffe som består av en kniv han kjøpte i Orkdal og skuffe som han har 

forarbeidet. Med skjærskuffe kutter en opp halm til fôr. Handharv fra krigstiden. 

Fra Ivar Hopen; tre lommelykter fra 1960-1970-tallet, melsoll, bøkkerredskap, pissepotte. 

Fra Aslaug Eidem; en tåkelur med opphav fra fartøy i kysttrafikk og utenriks, ei dokumentmappe i 

lær. 

Fra Arnfinn Hoøen; en heislås. 

Fra Kari Bjerkestrand en nattkjole og to serker, alt fra hennes slekt på Møre, fra Halsa eller Frei. 

Fra Erling Solli; ei sparkklo, brodder, spade fra 1940, leskeskyffel (kalkgrev), høygaffel, slede med sess 

og karm, trillebår, to par skistaver, kjelke, orv, ugrasrensker, pukkgaffel, sjeker, et par skeiser, tre 

fastnøkler, pute av papirtekstil, vaskemaskin. 

Fra Johan Martin Thoresen; Vakuumpumpe for melkemaskin. 

Fra Grande bedehus ved Normisjon avdeling Trøndelag som giver; 34 gjenstander som tre 

kirkebenker med opphav fra Ørland kirke fra 1922, talerstol, tyve kristelige bilder og malerier med 

opphav fra misjonshusene på Opphaug, Garten og Grande, lysekrone, kaffekjel i aluminium, to par 

kopper med navnet Grande Bedehus, strengbøtte for bestikkrenhold, kaffekvern, bibel, salmebok, to 

notebøker, fire rørstoler og et bord, skjellarbeid, flanellograf med figurer, kors med kristusfigur, to 

lysestaker, to bordflagg. 

Fra Roy Hovde; kariol med opphav fra Oskar Øian på Elveng, hesthakke, støpeform. 



Fra Edmund Dypdahl; en reisegrammofon, 34 grammofonplater (78-plater).  

Fra Inger Sofie Murvold Knutsen; 27 grovere verkstedredskap fra tysk okkupasjonsmakt. 

Melkmaskinspann, to melkorgan med pulsator og spenekopper, Høylender, to blekker i metall, bjønn 

til høyheis. 

 

Konservering og reparasjon. 

Alle gjenstander som er innlevert er fortløpende rengjort, registrert og plassert i magasinet. Tilfanget 

av gjenstander, utenom det som noteres under overskriften "lokalhistorisk samling", var ved 

utgangen av 2015, 10.718, en tilvekst for 2015 på 332. 

Utstillinger 

De faste utstillingene i museumsnaustet, Tinden og Guriannastua er ikke forandret i år. Under 

Juldaga’n 2015 satte vi opp ei utstilling med gammelt fottøy. 

Museumsnaustet 

Museumsnaustet har i 2015 kun vært åpent to dager for besøk. Planen er at vi i 2016 skal «ta grep» 

dvs tette bygget best mulig for å unngå at støv, skitt og løv fyker inn og ødelegger en fornyet 

utstilling. 

Husmannsplassen Tinden 

Husmannsplassen har som vanlig tatt i mot besøk de fire helgene i juli. Vi har som vanlig hatt et 

brukbart besøk. Det merkes at besøket gikk opp de helgene hvor tilbudet var mer enn kaffe, sveler og 

vafler. Det er noe å tenke på. 

Utenom helgene i juli har det vært hyppige «avstressingskvelder» i regi håndarbeidsdamene. Her må 

nevnes Elen Hopen og Brit Sandvik. Sistnevnte har i tillegg hatt ansvaret for lotteri og etterfylling av 

lotterigaver. I tillegg har hun ført et eget regnskap ifm denne oppgaven. 

Som det framgår av årsregnskapet har aktivitetene i Tinden gitt en god pluss i lagets kasse. En stor 

takk til damene og aktivitetene i Tinden.  

 Under en av høstens stormer ble døra på «mastua» blåst av hengslene. Døra er kommet på plass 

igjen, men må i tillegg ha en utvendig renovering. 

Guriannastua 

Søndag 7.juni gjennomførte vi som vanlig Guriannadagen med godt besøk på tross av regnet. 

I 2015 reforhandlet vi grunnleieavtalen for området rundt Guriannastua. Som kjent er det Odd og 

Inger Jøssing som eier grunnen der stua står. Det nye i avtalen er at området er utvidet. 

Grensen mot N følger en kraftlinje, i Ø og S går grensa langs kanten på Santhansholveien og i Vest 

grenser den opp til skiløypa (lysløypa).                                                                                                       

Tanken bak denne utvidelsen er drømmen om å få sette opp en «torvbu» på ca 30m2, som kan 

brukes til gruppesamlinger. Stor takk til Odd og Inger Jøssing som lot oss få denne utvidelsen.  

. 

 



Internet. 

Av 100 GB diskplass som er tilgjengelig hos "domeneshop.no" benytter vi 8,06 GB. Der har vi 100.313 

filer i 2.973 mapper. Vi kan tildele 200 e-postadresser til medlemmene, om ønskelig, med adresse 

"navn@yrjarheimbygdslag.no". 

Statistikk for året 2015: 

Data mottatt 1,60 GB 

Data sendt 90,26 GB 

Treff fra søkemotorer 1.295.082 

Treff fra besøkende 4.153.809 

Unike besøkende 128.163 

 

Flest nedlastede filer på en dag var 11. mai med 34.537 filer. 

Av søkeord var yrjar heimbygdslag størst med 7%, gardiner med 4,55%, skjell med 4,41% og i 

rekkefølge kom deretter, grindvev, storfosna, storfosna gods, motostandard og grunnloven. 

Austrått Gård 

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

Gård per 31.12.2015 er 51.171 kroner. 

Mulig montering av brannvegg på låven og brannvarslingsanlegg har forårsaket reduksjon i arbeidet 

med låvedelen som vi leier.  

Etter en ny befaring fra kommunen og Branntilsynet, i fjor høst, kom de fram til at en ev brannvegg 

plassert på en annen plass ville gjøre bedre nytte for seg; dermed kan vi igjen fortsette arbeidet som 

stoppet opp.  

Gaver og støtte. 

Også i 2015 fikk heimbygdslaget tilført ekstra kjærkomne midler utover de vanlige inntektene 

gjennom kontingent, salg, arrangementer, lotteri og omvisninger. Da vårt medlem Asbjørn Eidsaune 

døde hadde han bestemt at ev. gaver ifm hans død skulle gå til Yrjar Heimbygdslag. Dette medførte 

at vår bankkonto økte med 7.750,-kroner. Stor takk.                                                                    

Grasrotandelen bidrog også med 9.025,- kroner inn på nevnte konto. (5% av tippeutgiftene som 

giverne har overføres fra NT til YHL). 

Møllkula                                                                                                                                                                

Møllkula blir bare bedre og bedre – med stoff, layout og farger. For hvert nummer får vi produsert 

252 eksemplarer av bladet. Før siste jul ble det solgt 64 blader fra Ørland Boksenter. Oppfordringen 

til dere medlemmer må være å gi våre folk i Møllkula tilgang til historier, minner, spørsmål og ideer 

som dere besitter slik at enda flere får lyst til å lese bladet. Kanskje kan det være en måte å verve nye 

medlemmer på? 

 



Bokutgivelse.                                                                                                                                                                

Arbeidsgruppa som jobbet med bokverket: «Ørland`s sang-og musikhistorie»  har slitt med å få på 

plass en finansiering av trykkeutgiftene, som beløper seg på til ca 180.000,- kroner.                                  

Det er to ganger sendt søknader til Ørland kommune og Ørland Sparebank.                                            

Det er sendt søknader til de største bedriftene på Ørland, til organisasjonen «Fritt Ord» og til fond i 

ST, som sitter på midler fra tidligere aktiviteter på Fosen – alt med negativt resultat og «lykke til med 

arbeidet».  

Dette medførte at vi i styret fattet et vedtak på at YHL ville garantere for inntil 186.000,- kroner fra 

lagets særkonto, slik at boka kunne gå i trykken. Målet var at boken skulle være klar på disken når 

julesalget startet, men det lyktes ikke. Det er en meget omfattende arbeidsinnsats som ligger bak 

dette verket – alt for mye arbeid til at det skal bli liggende i ei skuff. 

Arrangement.                                                                                                                                           

Bygdadagene og juledagene ble avviklet på tradisjonelt vis. Bygdadagene ble gjennomført i skiftet 

mai/juni. Som vanlig hadde vi ansvaret for matserveringen i Rånesalen og traktordefileringen samler 

publikum hver gang. Som vanlig lot vi publikum få komme inn magasinene å se en del av alle 

gjenstandene som laget har mottatt og registrert. Vi satte opp satte en utstilling som omhandlet 

«Historien om produksjon og bruken av torv i Ørland».                                                                               

Nede i museumskjelleren var det montert bilder og plansjer over temaet.                                                                                                                          

Den verbale delen ble utmerket framført av Daniel Johansen og Bernt Gjelvold.                                        

Ute på bakken ble det vist oppdeling av ekte torvlomp og oppstilling av torv for tørking. Det ble også 

demonstrert bruken av ei kombinert kvern og presse som laget ca 1.meter lange «torvpølser». 

Også juledagene ble gjennomført på tradisjonelt vis med salg av smørfisker og lotteri mm. 

Utstillingen denne gangen omhandlet Sko/fottøy fra gamle dager og med bilder på veggene. Mye folk 

var innom utstillingen og deltok med iver i samtalene om emnet. 

«Mimrekaffe» - et arrangement som vi startet med 1.mandagen i mai. Styret hadde flere ganger 

snakket om at vi burde begynne med noe som kunne være en sosial- og uforpliktende møteplass der 

vi kunne møtes til kaffe, vafler og et samtaletema. Responsen ble så god at vi ønsker å fortsette med 

og møtes 1.mandag i måneden.                                                                                                                          

Mimrekaffen drifter vi i nært samarbeid med kommunens Frivillighetssentralen.                                          

Mimrekaffen er åpen for alle som liker denne formen for møteplass. 

Samband/informasjon til medlemmene.                                                                                                        

Etter hvert som aktiviteten «øker» har vi behov for raskt og på en lettvint måte å komme i kontakt 

med dere medlemmer. Vi vil i minst mulig grad benytte oss av masseutsendinger via Posten, det blir 

for kostbart ( kr 10,50 for et brev og kr 28,00 for å sende Møllkula).                                                                            

I dag har vi andre muligheter.                                                                                                                                 

Vi har en utmerket web-side (yrjarheimbygdslag.no)                                            

 Vi har telefonnummer og e-postadresser.                                                                                                       

Det aller nyeste vi har fått er egen facebook-side; den er det Lilha og Øyvind Haraldsvik som har satt 

opp og administrerer.                                                                                                                                             

Let dere fram til siden å se hvor fin den er.  Denne siden vil fungere som et supplement til vår web-

side, med bilder og informasjon om aktiviteter som skal foregå eller har foregått.                           

Fortsatt er det en del av dere som ikke har oppgitt telefonnummer og ev. e-postadresse. Send en 

telefonmelding elle e-post til styreleder eller andre medlemmer av styret med de nødvendige data, 



slik at vi kan komme ajour med dette. Telefonnumrene til dagens styre finner dere på web-siden ved 

å trykke på teksten med blå skrift (Styret består av fem personer.) 

Omvisning/ Guideing                                                                                                                                                                           

Bestilte omvisninger har det vært lite av. Opphaug skole fikk omvisning på husmannsplassen. 

Møtedeltagerne på Fosen Historielags årsmøte fikk omvisning og orientering om våre aktiviteter på 

Austrått Gård. Naustet var åpen et par ganger i august. 

Avslutning  

Styret vil til slutt takke alle medlemmer som har støttet Yrjar Heimbygdslag i året som har gått; 

gjennom gaver, dugnad, loddkjøp, grasrotandel osv.                                                                                       

En takk til alle som har overlatt sine klenodier til lagets fold.                                                                       

En spesielt stor takk til de som arbeidet på kjøkkenet under bygdadagene, til traktorkjørerne, til de 

som bidro til en vellykket synliggjøring av laget både i forbindelse med bygda- og juledagene.             

Den største takken går til dugnadsgjengen som hver uke møter opp på Austrått og jobber for laget. 

Hva har Yrjar Heimbygdslag vært uten dere? Hvor er nye krefter til dette arbeidet? 

 

 

Å glemme sine forfedre er å være som en bekk uten kilde, et tre uten rot. 

Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte. 

 

 

Styret for Yrjar heimbygdslag 2015 

Jan Fred Paasche   Karl Erik Sørensen Ingar Lium     Anne Marit Sannan     Daniel Johansen 

       leder                  N.leder/Kasserer       Sekretær        Styremedlem               Styremedlem                                                                                                                   
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