
 
Årsmelding for arbeidsåret 1996. 
 
Årsmøtet 
Årsmøtet for 1996 ble holdt i Tinden 24. februar. Det møtte 13 medlemmer og formannen, 
Kristin Myhre Johansen, ledet møtet. Styrets sammensetning i arbeidsåret har vært: 
Formann  Ivar Hopen  Ny, valgt til formann på styremøte 6. mars 
Nestformann  Harald Røstad  Gjenvalgt til styret for 2 år 
Kasserer  Brit Sandvik  Var ikke på valg til styret 
Sekretær  Aslaug Eidem  Ny, valgt for 2 år til styret 
Styremedlem  Hans Aune  Var ikke på valg til styret 
Varamedlem  Birgit Grøtan  Gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem  Odd Morten Reitan Var ikke på valg til styret 
Revisor  Mikal Tyskø  Gjenvalgt for ett år 
Varamann  Trond Grong   “ 
Valgnemnd  Aud Lilleengen Valgt for ett år 
   Erna Hovde   “ 
   Elias Øien   “ 
Varamedlem  Jorun Uthaug   “ 
 
Styrets årsmelding, regnskap, budsjett / arbeidsplan for 1996 ble godkjent. Kontingenten ble 
satt til kr 100 mens familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, betaler kr 50. 
 
Tillitsverv utenom styret 
Medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård  Hans Aune 
Redaktør av medlemsbladet “Møllkula”  Øyvind Røstad 
Medarbeidere i “Møllkula”    Aslaug Eidem og Odd M Reitan 
Ansvarlig for Museumsnaustet / Plenslåing  Ivar Hopen / Per Bjerke 
Ansvarlig for husmannsplassen Tinden  Olaf Oksvold 
Ansvar for de museale ting    Harald Røstad 
Ansvar for motorsamlingen    Hans Aune og Ole Bergli  
Ansvar for Den lokalhistoriske samlingen  Ivar Hopen 
Ansvar for arrangementer på Austrått Gård  Harald Røstad og Hans Aune 
Ansvar for ny museumsutstilling i naustet  Ivar Hopen og Terje Sørensen 
 
Den lokalhistoriske samlingen 
To større arkiv er deponert i år, det er arkivet etter Uthaug Idrettslag og komplett regnskap 
etter Ørland Husflid A/S. 66 bilder er registrert og avfotografert i Fosen Bildearkiv. Rolf 
Ervik, Uthaug, ga heimbygdslaget et eksemplar av sin selvbiografi “Livsseilasen”, den er på 
200 sider. Fra gården Rusaset, gnr 82/6, er gitt bøker og papirer som rommet 3 arkivbokser. 
Uthaug Handelssamlag og Uthaug Sangkor har benyttet opplysninger i den lokalhistoriske 
samlingen som tidligere var deponert og gitt til heimbygdslaget. 
 
Den museale samlingen 
Tre motorer er i år plassert i motorsamlingen, fra gården Kirkvika, 59/3, på Kråkvåg en 
Sandbekken 10-12 hk og en Bernhard bensinmotor, fra Ervika en FM båtmotor. En oselver 
som var brukt på Høgsetvatnet er gitt oss. Fra gården Utstrand, gnr 75/5, en oppgangssag for 
to “sagere” og “vevpinner” med mere. Fra gården Djupdalen, gnr 69/17, og Ørland 



trygdekontor er gitt flere ting. Fra folk på Uthaug er kommet inn gjenstander til naustet og til 
sammen ble 46 ting registrert i år. 
 
 Husmannsplassen Tinden 
Åpningstidene var søndagene fra 30. juni til og med 4. august, 13 00 - 16 00, med unntak av 28. 
juli som var bygdadag på Austrått Gård. Gratis adgang i ordinær åpningstid, besøkstall på 168, 
kaffesalg og lynlotteri. Nye takrenner i sortlakkert stål ble montert på stue og fjøs. Prosjekt 
Hannah-Film gjorde filmopptak i Tinden mellom 28. og 31. august. Resultatet ble kortfilmen 
“Mennesket i veven” som hadde premiere i Tromsø i januar 1997. 
 
Museumsnaustet 
Åpningstidene var søndagene fra 30. juni til og med 4. august, 13 00 - 16 00, med unntak av 28. 
juli som var bygdadag på Austrått Gård. Dertil var naustet åpent 19. 20. og 21. juli mellom 12 
00 og 18 00 i forbindelse med kulturdagene på Uthaug. Det ble presentert en ny utstilling i 
naustet med tema Uthaug Fiskarlag 100 år. Uthaug Fiskarlag og Sør-Trøndelag Fiskarlag 
dekket utgiftene til denne utstillinga. Speidere som var på leir på Austrått ble vist naustet som 
en del av deres besøk på Uthaug. Totalt besøk i naustet var i sommer 387 personer, det var 
gratis adgang under ordinær åpningstid med lynlotteri. 
 
Besøksstatistikk 1996 
Voksne/barn i Tinden (T) og Museumsnaustet (M)  
Ordinær åpning:    T    M  Ekstra åpning:     T    M 
30.6   33/2 18/5  19.3   23/0 
7.7   11/4 20/8  19.4    15/0 
14.7   29/8 17/6  12.6   15/0 15/0 
21.7   11/4 97/21  1.7    65/0 
4.8   8/0 3/0  19.7    24/6 
      20.7    57/10 
      30.8   20/0 
For Museumsnaustet er dette en økning på 30 % fra i fjor, men med bare en økning på 2 %  i 
Tinden. 33 vakter var spurt og hadde svart ja, likevel var det et fravær på 24 %, så hver fjerde 
vakt møtte ikke opp. 
 
Austrått Gård 
Forslag til leieavtale med Stiftelsen Austrått Gård for fjøskjelleren ble ikke godkjent av 
heimbygdslaget, leieprisen var satt for høyt og anmodning om ny behandling er sendt 
stiftelsen. Det arealet som stilles til disposisjon er på 666 m2. Det Norske Orgelselskap skal 
disponere 50 m2 av dette. 
 
Arrangement på Austrått Gård 
Heimbygdslaget deltok i Bygdadagene 27. og 28. juli. Der presenterte vi treskeverk, gamle 
redskaper og motorer. Salg av kaffe og rømmegrøt på søndag ga et pent overskudd. Sist på 
september deltok vi i “Markadag”. Helgene 30. november / 1. desember og 7. / 8. desember 
deltok vi i julearrangementet på Austrått Gård. Vi hadde juletradisjoner som tema og solgte 
“jønn-brød” og heimsmør. 
 
Møter med andre organisasjoner 
Formannen møtte i mai Ørland næringsforum for presentasjon av sesongen, og hos Musea på 
Fosen på Stadsbygd 23. oktober. Anne Grete Sandstad arbeider med et matteprosjekt. Hun har 



fotografert av de gamle kirkemattene som ligger i vår museale samling. Mattene blir omtalt i 
ei bok som hun skriver. 
 
Museumsutredningen 
På slutten av året kom museumsutredningen for Ørland kommune til uttalelse. Heimbygds-
laget støtter de forslagene som er lagt fram der. Yrjar Heimbygdslag er foreslått å ha ansvar 
for museumssiden av det almene kulturvernarbeidet i kommunen. Det nye er at det også er 
foreslått at vi skal ha ansvar for lokal formidling av arkeologi og fornminner. Her må nye 
personer engasjeres som har kunnskap og interesse i dette fagområdet. 
 
Dugnad 
For at både vi og samfunnet vi arbeider for skal forstå hvilken innsats et lag som 
heimbygdslaget utfører, har vi søkt å telle dugnadstimer og regne dem om til dagsverk ved å 
dele på 7,5. Timetallet nedenfor er nok for lavt, de små stundene blir oftest ikke lagt til, men 
på de forskjellige aktivitetene har vi minst brukt: 
 
Sted / Aktivitet Dagsverk 
  
Administrasjon / styremøter / andre møter 72 
Den lokalhistoriske samlingen, henting / arkivering  4 
Den museale samlingen, henting / restaurering 45 
Husmannsplassen Tinden, restaurering / plenslått 16 
Museumsnaustet, utstilling / plenslått 32 
Vakter Tinden og Museumsnaustet, i og utenfor åpningstid 20 
Arrangement på Austrått Gård 65 
Medlemsbladet “Møllkula” 10 
Diverse tjenester for heimbygdslaget  5 
Til sammen 269 
 
En kan omregne 269 dagsverk til omlag 1,2 årsverk. 
 
Slutning 
Arbeidsåret 1996 har vært et jamt godt år. Det har vært preget av usikkerhet i forhold til 
Stiftelsen Austrått Gård, med jamn tilsig av ting til begge samlingene, en ny utstilling i naustet 
som ble godt mottatt, et medlemsblad som er blitt meget bra, en dugnadsinnsats som er høy og 
en økonomi som er slik at en tørr starte opp med museumslageret på Austrått Gård når avtalen 
med stiftelsen er klar.  


