
Årsmelding 2016 for Yrjar Heimbygdslag 

«Å vekke interesse for kulturvern og å ta vare på tradisjoner, folkeminner og gamle ting som ellers 

ville forsvinne og glemmes» .   (YHL`s visjon) 

 

Tillitsvalgte etter årsmøte 2015 i YHL 

Styret: 

Leder og kasserer:  Jan Fred Paasche 

Nestleder og sekretær:  Karl Erik Sørensen 

Styremedlem:   Anne Marit Sannan 

Styremedlem:   Daniel Johansen 

Styremedlem:   Inger Jøssing 

1.varamedlem:   Svein Olav Ulset 

2.varamedlem:   Brynjar Brodersen 

Valgkomite: 

Leder:    Ragnar Jensen              Meldt seg ut av laget: Lilha W. Haraldsvik 

Vara. valgkom:               Ingrid Gangås 

Arbeidsutvalg: 

Tinden:    Anne Marit Sannan 

Naustet:   Ivar Hopen 

Guriannastua:   Anne Marit Sannan og Inger Jøssing 

Bygda-og juledager (serv.) Anne Marit Sannan 

Austrått Gård:   Harald Røstad 

Motor og mek.:   Harald Røstad og Johan Martin Thoresen 

Samling og arkiv:  Ivar Hopen og Harald Røstad 

Registreringer:   Ivar Hopen og Harald Røstad 

Møllkuleredaksjonen:  Karin Hoff Grong, Eivind Bremnes  

 

 

 

 

 



Innledning: 

I år vil vi begynne årsmeldingen med samme innledning som i fjor, for det er vel slik vi føler det de 

fleste av oss at Tiden går ufattelig fort og for oss tillitsvalgte er på tide å oppsummere 2016 i en 

årsmelding. Hvordan har det gått med laget i det året som har passert? Har vi greid å oppfylle de 

vyene som ble presentert på årsmøte i fjor?    Takket være en stor innsats fra lagets ildsjeler har laget 

greid ut med det meste.   

Årsmøtet for året 2015 ble holdt på Austrått 27/2-2016. Årsmelding og regnskap for 2015, samt 

arbeidsplan og budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent.                                                   

Medlemssituasjonen:                                                                                                                                                              

Ved begynnelsen av 2016 hadde laget 155 betalende hovedmedlemmer og 10 familiemedlemmer, i 

alt 175 medlemmer.                                                                                                                                                                

I dag har laget 151 hovedmedlemmer og 9 fam.medlemmer. Det vil si at vi har 171 medlemmer i 

laget ---- her har det gjort seg med en kollektiv verveinnsats..  

Styret har gjennomført 11 styremøter og vedtaksført 33 saker.    

 I 2016 Fordelte Ørland kommunestyre 9 millioner kroner til trivselstiltak i kretsene.                            

Yrjar Heimbygdslag benyttet muligheten og sendte inn en begrunnet søknad om steinforsterkning 

ved sjøsiden langs museumsnaustet på Uthaug. Vi fikk et positivt svar på søknaden vår. For å utføre 

arbeidet må vi benytte oss av et firma som stiller med nødvendig maskinutstyr og steinmasse  

tilpasset miljøet rundt naustet (åkerstein). Firmaet har vi på plass, men så langt er de engasjert i 

oppdrag på flystasjonen og i kommunen. Arbeidet ved naustet må være påbegynt før 1.mai i år.                                                                                                                                          

Den lokalhistoriske samlingen: 

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

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

Tilveksten for 2016 er: 

Fra Johan Martin Thoresen avskrift av flere intervju med tema fra krigen i Ørland. Avskriften ble gitt 

ham som julehilsen fra familien og teksten hadde de funnet på Internett. 

Fra Terje Sørensen fem digitale fotografier av båter. 

Fra Harald Røstad 2016-årgangen av Fosna-Folket. 

Fra Inger Røstad åtte fotografier fra Bygdadagene 1996 og to fotografier fra husmannsplassen 

Tinden. 

Fra Ørland sanitetslag via Toril Reitan 150 cm arkiv. 

Fra (Rolf) Lage Ulriksborg fotografi og sertifikater av og for sjømenn, senere 28 digitale fotografier. 

Fra Erna Grande skannet 3 fotografier. 

Fra Inger Røstad 2 fotografier. 

Fra Knut Herman Schancke digitale fotografier, båtrute for Fosen D/S, liste med telefonsignaler for 

Opphaug sentral, skrevet av Pauline Schancke. 

Fra Harald Røstad årbok Fosen historielag 1965, avskrift fra årbok Fosen historielag 1979 om 

”Pelkus”. 



Fra Halstein Sørmyr et skriv om begreper i forbindelse med ski. 

Fra Jordstyrekontoret Ørland kommune via Ingar Lium en bunke kart, økonomisk kartverk 1:5000. 

Fra Thor Sandvik skolearbeider og hustegninger etter hans far, Arthur Sandvik. Han gikk snekkerskole 

i Trondheim i 1946. 

Fra Ørland/Bjugn storband arkiv. Samme band ga i 2014 "forheng" som hver musiker hadde på 

notestativet foran seg og som hadde bandets navn. Disse ble etter ønske tilbakeført og fordelt blant 

gamle medlemmer, ett "forheng"ble plassert i magasinet. 

Fra et medlem i en motorinteressert klubb i Trondheim et avisklipp fra Fosna-Folket av 27.5.1966. 

Temaet var et egenkonstruert jordbruksredskap i Døsvika, etter undersøkelse viser det seg at 

redskapet er destruert. 

Fra Hallvard Johanssen, på vegne av Ytre Fitjan Songlag, arkiv. 

Fra Bjørnar Strøm, Tromsø, et fotoalbum fra hans bestemor fra Osen. Se innslag av 21. juli i "Siste 

nytt". 

Fra Helge Jøssing lånt og digitalisert 135 fotografier. 

Fra Erling Haarberg noter etter hans far, Karl Johan Haarberg og oldefar Jokum Haarberg. Dessuten ei 

eske med kjøpte noter. Karl Johan Haarberg spilte fiolin, eller feiol som var lokal dialekt. 

Fra Idar Viklem, Flatnes, lånt og skannet to fotografier av Ove Olsen Viklem og Randi Viklem. 

Fra Sverre Røstad lånt og skannet 216 fotografier. 

Fra Jomar Dahlen lånt og skannet delekatalog for BM-10 Volvo og lagt dem på nettsidene til Yrjar 

Heimbygdslag. 

Fra Ørland menighet arkiv som lover for sanggruppen FIDES og opprettelse av ungdomsklubb med 

tilhold i Grotten. Lånt og skannet et fotografi av FIDES. 

Fra Ann-Elin Jensen boka Norges posthistorie 1720-1814 fra 1906 av Hans Berrum. dette er bind 2 i 

denne serien. 

Fra Herborg Gifstad lånt og skannet 87 fotografier. 

Fra Hans Jørgen Grimstad overlevert 7 digitale fotografier. 

Fra Ørland ungdomslag lånt og skannet 7 fotografier. 

Fra Gunnar Eide lånt og skannet 5 fotografier.  

Fra Erna Grande lånt og skannet 56 fotografier. 

Fra Britt Elena Wollan overlevert 9 digitale fotografier. 

Fra Thoralf Døsvik lånt og skannet 132 fotografier.  

Fra Karl Erik Sørensen lånt og skannet 12 fotografier. 

Fra Ivar Hopen overlevert 16 digitale fotografier.  

Fra Anne Marit Sannan lånt og skannet 2 fotografier. 

Fra Inger Jøssing lånt og skannet 18 fotografier.  



Fra Greta Hjerpseth lånt og skannet 73 fotografier.  

Fra Terje Postmyr overlevert 142 fotografier. 

Fra Terje Sørensen overlevert 58 fotografier. 

Fra Karl Emmerhoff lånt og skannet 58 fotografier.  

Fra Margrethe Lund lånt og skannet 14 fotografier.  

Fra Johan Martin Thoresen lånt og skannet 201 fotografier. 

Fra Bjørnar Strøm gitt album med 72 fotografier. 

Fra Aud Lilleengen lånt og skannet 76 fotografier. 

Fra Stiftelsen Uthaugsgården lånt og skannet 2476 fotografier. 

Fra Tormod Grønning lånt og skannet 247 fotografier. 

Fra Toril og Erling Haarberg overlevert 205 digitale fotografier. 

Fra Snorre Røstad lånt og skannet 216 fotografier. 

Fra Johan Ottesen overlevert 57 digitale flyfotografier av Storfosna. 

Fra Torbjørn Bakken lånt og skannet 2 fotografier. 

Fra Ørland menighet lånt og skannet 1 fotografi. 

Fra Hildegerd Haugen og Eva Marie Haugen lånt og skannet 74 fotografi, etterkommerliste etter 

Jokum Ingebrigtsen på Hårberg, fått heftene Tante Maries Kokebok av Henriette Schønberg Erken, 

del F fra 1922 og hovedprogram til Landssangerstevne 1984, sangtekst Ørlandsvise av Kjell Krokdal, 

"Norges bebyggelse" Sør-Trøndelag nordre del, Gyldendals verdenskart, europakart og norgeskart, 

mappa og 17 ex. av Uthaug SongGlad, 1926-1996 - årgang 2, foto av losjemedlemmer på Brekstad, 29 

kopier av en blyantegning av Aud Lilleengen, årsmelding 1990 for Ørland skolemusikk, Bel Canto 

program og noter høsten 2004-mars 2005, teksthefte "Det e lysast der luset kjem frå", utredning 

1985 om Fosen samvirkelag, hefte "Vi broderer Julemotiver". 

Fra TINE Midt-Norge, via Ingar Lium, en tidligere leverandørliste for melk fra Ørland og Bjugn, 

kjørelagene er også beskrevet. 

Fra Bjugn bygdatunlag en protokoll - lærebok med ”Meierioptegnelser for Statens Meieriskoler, 

Ørlandets Meieri, 1905”. Protokollen er fra arkiv etter Johan Hegvik og Håkon Fjellheim. 

Fra Terje Olsen et lydband med intervju av to fiskere fra Roan. Dette var et elevprosjekt fra hans tid 

på gymnaset. 

 

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

oversikt. De 853 flyfotografiene som ble skannet i 2006 er i år tilført regnearket foruten fotografier 

som er avglemt fra tidligere år. Ved utgangen av 2016 er antallet fotografier som er ført i regnearket 

25 362. Tilveksten av fotografier i regnearket for 2016 er da 6300 fotografier, flyfotoene inklusive.  

 

 



Den museale samlingen: 

Fotografi med utfyllende opplysninger av noen av gjenstandene nedenfor, og eldre ankomster, er 

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

"Gjenstandssamlingen". 

Tilveksten for 2016 er: 

Fra Gunnar Eide to sitere, en ukulele, en salmodikon, Tandberg bandopptaker, koffert A.A.H. Gianni-

O dokumentmappe, barneleker som trehest, strykebrett, modellmotorer, dukkeseng. To veggur, to 

spanklyper (å spane = spenne, stramme, sy sammen), blikkspann, glanseplate, ramme til 

kontaktkopiering, telefotolinse, fotoapparat, fotolys, koffert med fastnøkler og esker med verktøy, 

tegnebrett, kasseroller, tresko, spinnerokk, storkarder, ullkasse, kiste, bibelske plansjer med stativ, 

symaskiner, feltseng, TV fra Hårberg skole, vevstol bordmodell, snekkerkiste med verktøy, skolester 

og flere esker med uspesifiserte gjenstander. 

Fra (Rolf) Lage Ulriksborg brannslukkeapparat for vann, oljebukse, syltepresse,, båtovn, båtmotor 

med propellutstyr, påhengsmotor,  

Fra Randi Hvitsand eske med småverktøy, akterlanterne, oljelamper, telefon, strykejern, ovnslodd, 

grindsag, skolp, sjøkikkert. 

Fra Ellen Hopen en blondekrave. 

Fra Erling Albrigtsen skyssvogn og landkasse. 

Fra Brit Åse Gilleberg bøker fra Opphaug bedehus, såpe, små flagg, juletrepynt, innrammet oppslag. 

Fra Jordstyrekontoret Ørland kommune et kartskap for økonomisk kartverk. (En bunke kart 1:5000 

var overlevert tidligere). 

Fra Fosen landbruk- og Industriservice ved Knut Bjørkvik to traktordekk 90 – 24. 

Fra Johan Martin Thoresen en Troll potetsetter. 

Fra Gisle Askjemshalten et traktordekk 11x28. 

Fra Jorun Uthaug en smoking og klesplagget muffe, laget av pels. 

Fra Hallvard Johanssen fane med stang etter sanggruppen Ytre Fitjan Songlag. Med fulgte tre-koffert 

og møteklubber. 

Fra Jostein Røstad en Underhaug potetopptaker, utformet som en plog. 

Fra Johan Brekken, Lysøysund, en 5 HK Grescent påhengsmotor, kveitharpun for feste til spett og til 

bruk på grunt vatn. 

Fra Kyrre og Janne Johansen, hyttebeboere på Kobbneset i Olden, en Archimedes E 4 påhengsmotor. 

Fra Ranveig Stuenes dynetrekk og duk. 

Fra Helge Jøssing en The V-engine motor, benyttet til mobilt melkingsutstyr. 

Fra Harald Røstad ei brystpumpe som var del av utstyret til Dr. Olav Trygve Sverre J. Mjaaland (1898-

1981), to kassettspillere av merkene Unisef stereoZ-1 og Crown stereo Safari. 

Fra Anna Ophaug, gift Husdal, ei kornkvern. Kverna kommer opprinnelig fra gården Trøa, g.nr. 74/9, 

på Uthaug.  



Fra Edmund Dypdal en bandopptaker. 

Fra Jan Fred Paasche en kobberkjel og en kobber vanntank for vedovn. 

Fra søstrene Hildegerd Haugen og Eva Marie Haugen, en hverdagsbunad fra ca 1960, Bokverket "Vår 

gamle kystkultur" av Svein Molaug, en løper, 7 forklær etter Andrea Haarberg Nilsen (1906-?), 

pyntehylle, hjulvisp, serveringsbrett. 

Fra Eivind Bremnes en 16 mm filmfremviser og et forstørrelsesapparat for fotokopiering. 

Fra Kjell Thoresen en karjol. Vogna kommer fra gården Utstrand, g.nr. 75/9. Akslingen er stemplet 

1936 C. GEIJER & Co, et firma i Oslo, som kan være tilvirker. 

Fra Solveig Melhuus en 16 mm filmfremviser. 

Fra Morten Bakken en vinsj for høyheis. Denne ble overlevert oss for flere år siden. 

Fra Liv Leland en nasjonalhistorisk roman av Carit Etlar ”Bjørneæt” fra 1899. Tidl. Eier Anne Hovde. 

Fra Jorun Randi Uthaug 6 dype tallerkener fra Villeroy & Boch, Wallerfangen, med motiv riksvåpen, 

anker, norske flagg og påskrift Til Erindring, krans av ekeblad og frø. To hårnett som ei tante av henne 

hadde kjøpt. 

Konservering og reparasjon. 

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

gjenstander er i arbeidsåret hentet ut fra magasinet og restaurert. Tilfanget av gjenstander, utenom 

det som notores under overskriften "lokalhiskorisk samling", var ved utgangen av 2015, 10.718, en 

tilvekst for 2015 på 332. 

Utstillinger:                                                                                                                                                                               

De faste utstillingene i museumsnaustet, Tinden og Guriannastua er heller ikke forandret i 2016.  

Museumsnaustet:                                                                                                                                                   

Naustet har kun vært åpnet på bestilling. Planen om å vindtette og skifte bordkledning på 

naustveggen, med inngangsdør, for å beskytte utstillingen mot inntrenging av støv og skitt måtte vi 

utsette. Dette arbeidet har vi ikke hatt kapasitet til å gjennomføre som planlagt.  

 Husmannsplassen Tinden:                                                                                                                                                          

Vi har som vanlig  invitert publikum til Tinden alle søndagene i juli, med delvis godt besøk, kaffe, 

vafler og en trivelig prat i et gammelt identisk miljø frister mange. Foruten søndagene i juli er Tinden 

flittig brukt av Avstressingslaget. I år bidro disse flittige damene med 9365,- kroner til Tinden.        

Hver sommer må de to målene med grasmark rundt husene stelles. De fleste gang bruker vi ca. to 

timer på dette arbeidet.                                                                                                                                            

I år gikk vi til innkjøp av en ny plenklipper.                                                                                                         

Her må også nevnes at husmannsplassen har fått sin plass på Facebook, så ta en titt.                         

Siden har blitt utmerket administrert av Lilha Haraldsvik.                                                                

Guriannastua:                                                                                                                                                                   

Den årvisse Guriannadagen ble i år flyttet til 19 juni. Dette skyldes for det meste avviklingen av 

bygdadagene – i slutten av mai. Det var ca. 30 besøkende som kom til kaffe, vafler, loddsalg og et 

interessant foredrag om verdiene vi kan utnytte i utmarka.                                                                

Austrått Gård:                                                                                                                                                             

Etter at kommunen og Branntilsynet ble enige om en annen brannsikring av Nordlåven har arbeidet 

med å legge gulv fra kjørebrua og ut til ytterveggen pågått for fullt – 144m2 har det blitt så langt.  

 



Austrått 

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

Gård per 31.12.2016 er 43.171 kroner før eventuell dugnad og kostnad for 2016 er lagt til. 

På nyåret kontaktet vi kommunen for en mulig reforhandling av leieavtalen. I dag er gården 

administrert/drevet på en annen måte enn da gjeldende avtale ble opprettet. Husleie vil også være 

en faktor som bør reforhandles.        

Møllkula:                                                                                                                                                                              

Møllkula har blitt en etterspurt publikasjon som gjør at inntektene av løssalget medfører at 

produksjonsutgiftene halveres.                                                                                                           

Bokutgivelse:                                                                                                                                                             

Den nye boka «Musikkhistorie» kom endelig ut i siste halvdel av november. Boka har blitt veldig godt 

mottatt, nå selges den over disk på Ørland Kultursenter og Ørland Boksenter.                                   

Under Juledagene fikk vi solgt 39 bøker. Ørland Sparebank kjøpte 50 bøker. Ved slutten av 2016 

hadde vi kr 72.400,- på konto. Arbeidsgruppa som jobbet med boka deltok med stand på årets 

«Libradager». Salget gikk bra, men hadde vi hatt med oss en betalingsterminal ville vi helt klart hatt 

et bedre salg. 

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

gjenstandene som laget har mottatt og registrert.                                                                                             

Årets utstilling handlet om potetens historie i Norge og hvordan vi utnytter potetene før og nå.                                                                                                 

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

Ute på bakken var 32 traktorer og en del landbruksredskaper plassert.        

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

Utstillingen denne gangen omhandlet «Sju sorter», tradisjonel julebakst før og nå.                           

Bakstredskaper og kakebokser var stilt ut. Utstillingen trakk ikke like mye besøkende som i fjor da 

temaet var sko og reparasjon av sko.                                                                                                                                

«Mimrekaffe» - et arrangement som vi startet med i mai 2015 har så langt vært en vellykket aktivitet  

med et overraskende godt frammøte. Mimrekaffen drifter vi i nært samarbeid med kommunens 

Frivillighetssentralen.  Mimrekaffen er fortsatt 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 11,50 for et brev og kr 31,00 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 for husmannsplassen Tinden. Den er det               

Lilha Haraldsvik som har satt opp og administrert.                                                                                                                                                        

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 særlig fra Tinden..                                 



OBS! Fortsatt er det 111 av 161 medlemmer som YHL ikke kjennet e-postadressen til.                                  

Til dere som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer 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.                                                                                              

Hadde vi hatt flest mulig e-postadresser på plass kunne laget ha spart masse penger i porto for hvert 

år.                                                                                                                                                                                 

Et eksempel: 100 utsendinger av medlemsavgifta koster laget (kr 11,50 x 100)= kr 1.150,- mao. 300 x 

4 medlemskontigenter. 

Internet. 

Av 100 GB diskplass som er tilgjengelig hos "domeneshop.no" benytter vi 8,9 GB. Der har vi 110.337 

filer i 3.127 mapper. Vi kan tildele 200 epostadresser til medlemmene, om ønskelig, med adresse 

"navn@yrjarheimbygdslag.no". Epostene beskyttes med login og passord. Domeneshop har 

"Spamfilter". 

Statistikk for året 2016: 

Unike besøkende per dag var mellom 300 og 680. 

Antall treff per dag ligger i snitt på noe over 10.000. Maksimum på en dag er 20.12. med 34.879 treff. 

For besøkte sider ledet hovedside.htm med 17,53%, dernest meny.htm med 10,33%. Som tredje 

besøkte var fotografier/innhold/foto/meieriskolen.htm med 3,84%. Ellers er det jamn fordeling av 

hvilke sider som besøkes, men sidene med foto er i overvekt 

Omvisning/ Guideing                                                                                                                                                                           

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

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 201 

Jan Fred Paasche   Karl Erik Sørensen Inger jøssing     Anne Marit Sannan     Daniel Johansen     

Leder/ kasserer      NL/ sekretær              Styremedl         Styremedl                     Styremedl 

       Sign.                          Sign .                            Sign.                Sign.                              Sign.                         



 


