
 

 

ÅRSMØTET 1991: (avskrift) 
 
Årsmøtet for 1989 ble holdt på Uthaugsgården den 30. november 1989. Det møtte 14 
medlemmer. Formannen ledet møtet. 
Valg av styre ga, etter konstituering, følgende resultat: 
Formann:  Ivar Hopen 
Nestformann:  Ragnhild Nesset Hoel 
Kasserer:  Jan Fred Paasche 
Sekretær:  Erling Haarberg 
Styremedlem:  Harald Røstad 
 
Det var to forslag til vedtektsendring. 
l. Å flytte årsmøtet til etter nyttår, for derved å følge kalenderåret, ble vedtatt. 
2. Det andre forslaget, å skrive lagets navn "Yrjar heimbygdslag" ble ikke vedtatt. Slik blir 
skrivemåten på lagets navn stående uforandret, med store bokstaver i begynnelsen i hvert ord, 
altså: Yrjar Heimbygdslag. 
Årsmeldingen, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble vedtatt. 
 
 
Siden årsmøtet har det vært 8 styremøter og behandlet 12 saker. Det viktigste vedtaket dette året 
var kjøpet av et naust på Uthaug. Det ligger i Sjøgata og selger var Per Kotte. vi betalte 6000 
kroner for naustet. Det betales leie av grunnen til Steinar Lund. 
I perioden har Ivar Hopen sittet i et kommunalt utnevnt utvalg som skal vurdere kulturhistoriske 
minner i Ørland og lage en prioritering over hvilke som bør bevares. 
Harald Røstad har vært ansvarlig for innsamling av museale ting. Han har deltatt i kurs ved 
Musea i Rissa om bevaring og preparering av museale gjenstander. 
Hans Aune har hjulpet til med innsamling av museale ting. Hans Aune har også vært aktiv i 
restaureringen. Han har laget deler som manglet, mellom annet til motoren vi kjøpte. Hans og 
Harald utgjør her et fint "team". 
Ragnhild Nesset Hoel har vært ansvarlig for fotoinnsamlingen og bearbeidingen av denne. Hun 
har også ansvaret for samarbeidet med Fosen Bildearkiv. 
Anne Lise Valaas og Vidar Bakken har vært å finne i redaksjonen. Fire medlemsblad er utgitt. 
Jan Fred Paasche' har deltatt i prosjektet Natur og Kulturinformasjonssenter på Austrått. 
Ivar Hopen var lagets representant i uthaugsgruppa under kystkulturdagene og landsstevnet 1990 
for forbundet Kysten. 
Ivar Hopen var 24. april på kurs ved Statsarkivet i Trondheim. Emne: arkivkunnskap. 
9. og 10. desember 1989 hadde vi et kurs i slektsforsking på Opphaug skole. Instruktør var 
Jostein Molde. 19 deltakere. Overskudd på kr 953 ettersom Jostein Molde ikke tok honorar og 
bodde hos formannen. 
Det nye lagsrommet på toppetasjen i Fosen Butikksenter ble tilgjengelig i januar 1990. Sigvard 
Petersen fra Storfosna laget hyller. Kostnaden med hyllene er dekket av laget. Der begynner det 
nå å bli fullt av museale ting. Leiekontrakt opprettet med kommunen 1l. oktober 1990. vi leier 
gratis, mens kostnaden for strømforbruket skal avtales senere. Det andre lageret for større 
museale ting har vi på låven til Anne Marie Røstad. Hun forlanger heller ikke husleie, og får 
tilsendt medlemsbladet som en liten takk og Harald Røstad malte i sommer litt av fjøset for 
henne. 



 

 

Hjemme hos Harald Røstad oppbevares så resten av de museale tingene, mesteparten i påvente av 
rengjøring og istandsetting. 
Den lokalhistoriske samlingen oppbevares i sin helhet på det nye lagsrommet. Her lages 
medlemsbladet og vi har arbeidsmøter hver tirsdag nummer to i måneden, mellom klokken 1800 
og 2200. Alle medlemmer er velkommen! Husk bare å avtale følge med noen som har nøkkel 
fordi ytterdøren låses. 
Flyttingen fra Austrått til Brekstad var avsluttet 16. februar. Sigvard Petersen, med lånt bilhenger 
fra Harald Røstad, sto for transporten. 
Det er innkjøpt håndbøker, mellom annet Norges Bebyggelse (Sladderboka), og noen 
oppslagsbøker er kopiert. 
Vi hadde et tilbud om å delta på et kurs i gjenstandsregistrering på data, sammen med de andre 
musea i Fosen, men det måtte vi avslå. Det lyktes ikke å få støtte til innkjøp av programvaren for 
omlag 10.000 kroner. Her har nabokommunene kjøpt programmet og ligger derfor godt foran oss 
i arbeidet med å systematisere tilfanget i samlingene. Fordelene ved et slikt felles dataprogram, er 
at museene over hele landet, kan utveksle opplysninger om hverandres samlinger og derved 
lettere låne inn ting ved utstillinger og lignende. Programmet er utarbeidet ved universitetet i 
Bergen. 
30. juni 1990 ledet Yrjar Heimbygdslag dannelsen av et støttelag til Stiftelsen for Uthaugsgården. 
Et interimsstyre ble valgt og skal på vegne av støttelaget delta i styret for stiftelsen når det en 
gang blir dannet. 
Det er undersøkt om mulighet for å oversette og trykke Austrått-guiden på engelsk og tysk. Dette 
er lagt bort. Kunstindustrimuseet, som forvalter Austråttborgen, skal selv utgi en trykksak til 
dette formål. 
Tordis Korvald, hun registrerte hus, eldre enn år 1900, på strekningen Uthaug -Opphaug, fikk 
opplysninger om disse av Yrjar Heimbygdslag. 
Ørland kommune etterlyste et kart som var overlevert fra havnestyret for Uthaug havn. Dette var 
heldigvis, av Ivar Hopen, manuelt tegnet over på kalkerpapir i 1985. Slik lyktes det å frembringe 
en kopi til hjelp under skiftet ved Uthaugsgården. 
Ivar Hopen har i oktober 1990, deltatt i et utvalg som har vurdert om "Hildastua" på Brekstad 
skal bevares. Utvalget tilrådde bevaring, enten der huset står, eller ved flytting. Saken er ikke tatt 
opp til behandling i kommunen. 
Harald Røstad og Ivar Hopen deltok 10. desember i et samordningsmøte mellom kulturkontorene 
i Bjugn og Ørland, Mølnargården og Yrjar Heimbygdslag på Brekstad. Forhåpentligvis ser en her 
spirene til et fastere samarbeid kommunene imellom på museumsfronten. 
 
Museum. 
Naustet vi kjøpte av Per Kotte for kroner 6000 ble betalt av midler vi fikk i 1989 av Ørland 
museumsnemnd. Det bidraget var på kroner 5.500. 
Det et lagt ned omlag 316 dugnadstimer på restaureringen av naustet, både fra medlemmer og 
andre interesserte. Svill på vestre vegg er rettet opp, delvis skiftet, og nova er jekket på plass. 
Stein til dette er kjørt fra låvebrua på Beiangården på Uthaug. vi fikk litt etter at marinaen på 
Uthaug hadde kjørt bort det de trengte. så er det lagt nytt tak. Vestre vegg har fått ny 
bordkledning, og tverrveggen mot sjøen er reparert. Nesten hele nyveggen er malt. Noe av troet 
på taket er hentet fra stua til Torleif  
Gjølgali. Den kan godt være fra 1820, da ble stua der bygd, og vi ser oppgangssaga er brukt til å 
kløyve borda. Noen bord har en bredde på 15-16 tommer. 



 

 

Ansvaret for arbeidet har hittil ligget hos Harald Røstad og Ivar Hopen. Dette vil nå bli tillagt et 
av styremedlemmene som hovedoppgave. I det arbeidsområdet vil også ansvaret for at museet 
åpnes for publikum om sommeren komme med. 
Det må legges nytt gulv før innredningen av naustet tar til. Fyringen skal da flyttes hit og det vi 
har av sjøutstyr skal presenteres. 
 
Husmannsplassen Tinden. 
Husmannsplassen ute i Hoøya er tilgjengelig for oss. Nå har styret hele tiden håpet at Stiftelsen 
Uthaugsgården kunne ta denne plassen under sine vinger. Men forfallet på plassen er så langt 
kommet at en redningsaksjon må til for at denne særdeles bevaringsverdige bygningen ikke skal 
ødelegges. Venter vi til stiftelsen kommer i gang kan det være for sent. vi trenger midler og 
arbeidshjelp. 
 
Gaver. 
Fra forsikringsselskapet Gjensidige på Brekstad fikk vi to leseapparat for mikrofich og et 
arkivskap. 
Fra Ørland Sparebank kroner 3000. 
Fra Ørland kommune kroner 2500 i kulturmidler. Kommunen bekostet også fjerning av to dunker 
med ukjent avfall som sto i naustet. Det ble tatt hånd om av det firmaet som samlet inn 
problemavfall i sommer. Likedan ble reise og kursavgift for formannen dekket etter kurset i 
Trondheim 24. april. 
Fra Ørland Bondelag 500 kroner til støtte for innkjøp av motor. Gjenstander og dokumenter som 
er gitt oss føres opp under henholdsvis den museale samlingen og den lokalhistoriske samlingen. 
 
Dugnad. 
De dugnadstimene som er arbeidet på naustet er notert. Til nå er vi kommet opp i 316 timer i 
perioden fra 6. april til 15. november. 12 personer har deltatt, og ikke alle disse er medlemmer i 
heimbygdslaget. Dette innbefatter også henting og bringing av materialer foruten selve snekker-
arbeidet. 
Mye dugnad er lagt ned i innsamling av ting til samlingene våre. Likedan til reparering, 
konservering og annen bearbeidelse. Det timetallet er ikke ført og kan derfor ikke anslås, men det 
er noe vi må holde rede på i framtiden, slik at vi bedre kan visualisere det arbeidet vi gjør for 
lokalsamfunnet. 
 
Den lokalhistoriske samlingen. 
Tilveksten til den lokalhistoriske samlingen var også i år stor. En kan av plasshensyn her, ikke 
beskrive det enkelte arkivalia. Det kommer vi tilbake til fortløpende i medlemsbladene slik vi har 
gjort i året som gikk. Og endel av tilfanget som her listes opp, er ikke enda beskrevet. 
* Fra Uthaug Handelssamlag 89 regnskapsprotokoller fra perioden 1906 til 1982. Det spesielle 
her er at Uthaug Handelssamlag fortsatt vil stå som eier av tilfanget. 
* Fra Uthaug Husmorlag 2 journaler. 1934 - 1964. 
* Fra Losje Yrjar v/Arnt Brodersen. To esker med diverse protokoller, bilder, regalier, etc. Eies 
fortsatt av Losje Yrjar, ikke gjennomgått. 
* Fra Magne Balsnes en bankbok. Innholdet, kr 50 er overført blomsterfondet etter givers ønske. 
* Fra Ottar Berg, Rønne, tekster til revy ved Ørland bondelags fest 1930. En arkivboks med 
regnskap og notater fra gårdsdriften på Johan Bergs tid. 



 

 

* Fra Berta Odde fotografi i forbindelse med verdensutstillingen i Paris i 1900. Bok, 
Nordmennene i Amerika. 
* Fra Uthaug Songlag en videokassett. Opptredener som songlaget har hatt. 
* Fra Ørland kommune, vedlegg fra havnestyrets papirer. 
* Fra Chr Finseth sen. 10 varetellingsbøker fra Uthaug 1930 - 1939. 
* Fra Kåre Kløften "Mannakornlapper", bilder i glass, et oppslag. 
* Fra Anne Marie Røstad, bilde av kong Haakon og dronning Maud. En arkivboks med papir 
etter faren, Peder J Hagemo. 
* Fra Ørland Skolemusikk den første maskoten og en uniformsjakke. 
* Fra Amanda Viken, sanger til bryllup og andre familiefester. Diktet av Amanda Viken. 
* Fra Olaf Oksvold Royal Koke- og Bakebok, 1924, og Almanakk for 1945. 
 
Til lydarkivet: 
Fra Gunnar Hoel to stk kassetter med NRK Trøndelag 10-års-jubileum. 
Fra Kåre Hoff en kassett med intervju av Harald Lund. 
Fra Harald Røstad en kassett med intervju med Ole Vikestad. 
Fra Ivar Hopen to kassetter med intervju av Agnes Lien 
 -"- en kassett -"- Berta (Selnes) Odde 
 -"- to kassetter -"- Kristmar Slungaard 
 -"- -"- -"-  Ole Eriksen 
 -"- en kassett -"- Lorenze Berge 
 -"- fire kassetter -"- Amanda og Martin Viken 
 -"- en kassett -"- Elfrida Johansen 
 
Intervjuet med Amanda og Martin Viken er avskrevet av Ivar Hopen. Inger Lund er i ferd med å 
skrive av to timers intervju med Johan Koren Støkkan. 
Søknad sendt Ørland Folkebibliotek 12. januar 1990 om planlegging for samarbeid mellom 
biblioteket og heimbygdslaget med hensyn til den lokalhistoriske samlingen. Svar er ikke 
kommet. 
Opptaksutstyr er utlånt til Ivar Hopen, Sigvard Petersen og Jan Fred Paasche. Harald Røstad 
bruker så langt privat utstyr. 
 
Den museale samlingen. 
Vi har i medlemsbladet laget en detaljert oversikt fra hver bidragsyter. Det er her ikke plass til å 
gå i detalj hva vi har fått fra hver enkelt. 
Som for den lokalhistoriske samlingen vil vi bringe dette i kommende nummer av 
medlemsbladet. To store bidragsytere er til nå ikke omtalt, det er Berta Odde og Arnulf Guldteig. 
* Fra Berta Selnes 112 gjenstander, tekstiler, bruksting, verktøy. 
* Fra Arnulf Guldteig to tilhengerlass med sjøredskaper, 52 nummer, og mer venter på henting. 
* Fra Elisabeth og Ottar Berg. Se omtale i blad nr 4-1990. 
* Fra Ane og Ole Vikestad. Se omtale i blad nr 3-1990. 
* Fra Hilmar Sundli en båtovn. 
* Fra Kåre Kløften toggarkrok, spredevogn, nepraspar, trefat, speil. 
* Fra Wivian Onnø piggmaskin, strekker, mothold for klinking av båtsaum. 
* Fra Snorre Hoff ei skjellklipe. 
* Fra Arvid Døsvik skruskøyter, komplett slue, fyrlampe. 
* Fra Reidulv Jenssen treplog. 



 

 

* Fra Aslaug Murvold kvitostform. har vært brukt på Ørland meieri. 
* Fra Tulla og Jan Kirkeby-Garstad vaskemaskin, laget av Reidar Strandheim. Trykkoker, 
sneller, puff trukket med papirtråd, fyrstikkesker. 
* Fra Olaf Oksvold en kommode. 
* Fra Torleif Gjølgali sagbladet til den første oppgangssaga der. Gamle vinduer. 
* Fra Anna Kløften duker, putetrekk, bonstertrekk. 
* Fra Ole Eriksen en stein. Kan være et fornminne. Funnet i åker på Rønne. 
* Fra Chr Finseth sen. 50-liter-mål, levermål, auskar, hovkniv. 
* Fra Svein Toresen skjellklype med skaft. Tomflasker med etiketter. 
* Fra Anne Marie Røstad hodepute av ull, vaskebrett. 
* Fra Jarle Nesset, Storfosna, et barkkar, blokk, auskar. 
* Fra Erling Nilsen, Ervika, Spredevogn for naturgjødsel. 
* Fra Karl Erik Sørensen, Brekstad, "Troll" m/salpetersåer, l sett høygrinner. 
* Fra Andor Pedersen, Bjugn, En "Sandbekken" stasjonærmotor for en sum av 1000 kroner. 
* Fra Anders Venes et "Tærmænius" treskeverk. 
* Fra Jan Røstad høyrull, hakkelsmaskin, størhusovn, to trau. 
* Fra Arnfinn Hoøen en limpotte, spisegaffel, liten hammer. 
* Fra Bjørnar Nausthaug bandsagblad, linstamp, kavel, sulu, 3 stekepanner, hespetre, div 
ovnsplater og dører, ovnspanne for strykejern, kobberkasserolle, stor høvelbenk. Har tilhørt 
byggmester Olaf Strand. 
* Fra Jan Steinar Rædergård et ror. Har tilhørt Olaf Strand. 
* Fra Lars Olav Vikestad en rugemaskin for 100 egg fra ca 1929. 
* Fra Hjørdis Dahl skøyter, separator, smørkjerne, veggskap, bismervekt, kruskrukke, 
limklemme, 8 høvler, 2 stoler, hestegreie, div bøker, aluminiumsmugge, kobberfat, perlefat, div 
kopper og bilder, lofotkiste, stor kiste, lofotkiste, butikkvekt. 
* Fra Erling Støkkan ei isklype, brukt under isarbeid om vinteren. 
Oppbevaringssteder er på lagsrommet, hos Harald Røstad og hos Anne Marie Røstad. 
 
Medlemsblad. 
Medlemsbladet har fått en ny utforming og faste innslag. Formålet er å skape bedre kontakt 
medlemmene imellom, og dessuten informere fortløpende om arbeidet i laget. Fire nummer ble 
utgitt i året som gikk. 
I redaksjonen Anne Lise Valaas og Vidar Bakken. 
Kostnadene for rastrering av bilder, kopiering av materialet og utsending kommer på omlag 10 
kroner for hvert eksemplar. Av kontingenten på 50 kroner går derfor nesten 40 kroner til bladet. 
17 medlemmer har ikke betalt medlemskontingent for de siste to eller tre år. Denne utsendelsen 
blir den siste til disse med mindre kontingenten blir betalt. 
 
ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 
 
Arbeidsplan. 
Vi er nødt til å redusere på aktiviteten for 1991. Kjøpet og reparasjonen av naustet, sammen med 
andre uforutsette kjøp, gjør at vi må kjøre meget stramt, økonomisk, i kommende år. Nå er det 
slik at muligheter for kjøp, slik som naustet, må gjøres, selv om det ikke var budsjettert. Det at vi 
satt med såpass mye penger, gjorde også at vi i styret slo til når muligheten var der. 



 

 

Gulvet i naustet må gjøres ferdig. Naustet må utformes slik at det kan fungere som museum. De 
museale ting med tilknytning til sjø, og som tåler opphold i et naust, skal plasseres her. Museet 
bør helst åpnes i løpet av sommeren. 
Fire medlemsblad skal utgis. Årsmøteinnkallingen blir det første av dem. 
Arbeidet med den lokalhistoriske samlingen og den museale samlingen vil fortsette. 
vi vil videreutvikle samarbeidet med de andre lagene i Bjugn og Ørland som har samme 
arbeidsområde. 
 
Det vi ikke kan gjøre noe med i dette året er: 
Innkjøp av datautstyr og program. 
Lage en monter, som sentralt plassert, kunne romme vekslende utstillinger fra den lokalhistoriske 
samlingen. 
Bruke personer i "arbeid for trygd" til arkivering og bearbeiding av tilfanget. 
Dekke transportutgifter og telefon til dem som arbeider for laget. 
Komme et skritt videre i arbeidet med å gjøre den lokalhistoriske samlingen tilgjengelig for 
publikum. 
Overta husmannsplassen Tinden. Kostnadene til arbeidskraft og materialer går langt utover det 
heimbygdslaget kan makte å forsvare dette året. 
Følge opp et mulig erverv av en gavl-båt. 
 
Forslag til budsjett: 
 
Utgifter 
Medlemsblad        6.000 
Porto, kontorutgifter       1.000 
Transportutgifter       1.500 
Møter, tilstelninger       500 
Kontingenter til landslaget for lokalhistorie, 
Fosen historielag, Heimen og Spor     500 
Museumet, materialer til naustet     5.000 
Den lokalhistoriske samlingen     2.000 
Den museale samlingen      2.000 
Til styrets disposisjon       5.000 
 
Til sammen        23.500 
 
Inntekter 
Medlemskontingent       5.000 
Gaver         4.000 
Kulturmidler fra Ørland kommune     14.500 
 
Til sammen        23.500 
 
Vi kan ikke regne med salg av Austråttguide lenger. Renteinntektene forsvinner når bankkontoen 
blir tom. Antall medlemmer har ikke økt nok, og vi våger ikke sette opp kontingenten i fare for å 
miste flere medlemmer av den grunn. Vi er nå prisgitt det tilskuddet Ørland kommune kan gi oss. 
Om kulturmidlene vi får blir økt fra 2.500 til 14.500 er et stort spørsmål. 



 

 

 
At styret har ført opp 5000 kroner til sin disposisjon kan synes mye, men kjøpet av naustet og 
motoren viser at et slikt beløp må has i bakhånd. Et nytt samarbeid museene i Ørland, Bjugn, 
Åfjord, Roan og Osen imellom kan også kreve noen penger, uten at beløpet nå kan fastsettes. 
Fylket har ved innføring av ny museumsstruktur ikke lenger planer om støtte til disse museer. 
 
Styret håper årsmøtet har forslag til andre inntekter som kan redde budsjettet. 
 
ÅRSMØTEINNKALLELSE 
 
Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag 
LØRDAG 16. FEBRUAR KL 1400. 
Møtet holdes på møterommet, toppetasjen, Fosen Butikksenter. 
 
Møtet holdes i naborommet til lagsrommet på toppetasjen i Fosen Butikksenter på Brekstad. Det 
er mulig at ytterdøra lukkes klokken 1400, når butikkene stenger. Møt derfor opp i god tid før 
klokken 1400. vi kan samles i det rommet kunstutstillingene holdes i, inntil møtet begynner. 
 
Saksliste 
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Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 13. februar. 
Etter årsmøtet blir det en enkel bevertning, og omvisning i lagsrommet. 


