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Årsmelding for arbeidsåret 1997. 
 
 
 
Årsmøtet 
Årsmøtet for 1997 ble holdt i Tinden, lørdag 15. februar 1997. Det møtte 14 medlemmer og 
formannen, Ivar Hopen, ledet møtet, sekretær var Aslaug Eidem. Styrets sammensetning i 
arbeidsåret 1996 var: 
 
Formann  Ivar Hopen  Var gjenvalgt for ett år 
Nestformann  Harald Røstad  Var ikke på valg til styret 
Kasserer  Brit Sandvik  Var gjenvalgt for to år 
Sekretær  Aslaug Eidem  Var ikke på valg til styret 
Styremedlem  Hans Aune  Var gjenvalgt for to år 
Varamedlem  Birgit Grøtan  Var ikke på valg 
Varamedlem  Odd Morten Reitan Var gjenvalgt for to år 
Revisor  Mikal Tyskø  Var gjenvalgt for ett år 
Varamann  Elias Øien  Ny, valgt for ett år 
Valgnemnd  Aud Lilleengen Var gjenvalgt for ett år 
   Erna Hovde   “ 
   Elias Øien   “ 
Varamedlem  Jorun Uthaug   “ 
 
Styrets regnskap for 1996, og budsjett / arbeidsplan for 1997 ble godkjent. Årsmeldingen ble 
godkjent med mindre endringer og tilføyelser. Kontingenten for 1997 ble vedtatt uforandret til kr 
100, mens familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, fortsatt betaler kr 50. 
 
 
Antall medlemmer ved årsskiftet 1996/-97 var 130. 
 
Verv utenom styret 
Medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård, for 4 år  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  
Ansvar for Den lokalhistoriske samlingen   Ivar Hopen 
Ansvar for arrangementer på Austrått Gård   Harald Røstad og Hans Aune 
Medlem i komité for navnesetting av kommunale veier Øyvind Røstad 
Ansvarlig for Guriannastua     Anton Flenstad 
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Administrasjon 
I arbeidsåret 1997 har det vært 7 styremøter og behandlet 18 saker. 
Ett medlemsmøte i april samlet 6 medlemmer. 
Postjournalen viser 131 innføringer. 
Medlemstallet ved overgangen 1997/-98 var 115. 
 
Koordinerende møter 
Heimbygdslaget deltok i 3 møter i Musea i Fosen, i april var heimbygdslaget vertskap i Tinden. 
Heimbygdslaget var representert i et møte som bestemte kulturminnet fra Ørland til 
Kulturminnestafetten 1997. Lagets faste representant har møtt i styremøtene i Stiftelsen Austrått 
Gård. 
 
Den lokalhistoriske samlingen 
En håndskrevet lærebok i landbrukskjemi, signert Johannes Heftye og 1882 på omslaget, er gitt 
oss av Harald Kirkebak. 
Fotokopi av ei skrivebok, “memoarer” skrevet av Aasta Ervik, gitt oss av Rolf Ervik. 
Avslutningen av losje Yrjar, gitt oss av Audhild Brodersen. De la ned losjen i år og overførte 
sine aktiva til Ungdommens hus på Brekstad. Vi fikk det siste regnskapet med bilag. 
Ørland Meieri har overført 50 meter arkivmateriale til oss, det oppbevares på Austrått, resten av 
Den lokalhistoriske samlingen er lagret på Brekstad, antall hyllemeter er usikkert. 
Fra Inger Kirkeby Garstad privatarkivet etter Richard Rye. 
Arkivet etter arbeidet med Leirbekken på Utstrand er gitt av Jakob Kirkbak. 
Fra Ørland/Bjugn husflidslag er plassert til oppbevaring sang- og musikkopptak med noter fra 
100-års jubileet til Hannah Ryggen. 
Asbjørn Grande ga oss krøttertellingen på Ørland fra 1918. 
Fra Arnt Tore Andersen boka hans: «Krigstid og fangeliv i Ørland 1940-45». 
Fra Bjarne Ervik overlevert «Guvernante på Kjeungen fyr i årene 1935-1936», skrevet av 
guvernanten Hallfrid Schille Aarsnes. 
Fra Maggie Vagnild slektsregister over etterkommere etter Andreas Olsen Brekstad og hustru 
Mette Bolette Johansdatter Hansen. 
Fra Toril Winther stedsnavn innsamlet på Utstrand. 
 
Den museale samlingen 
Totalt antall gjenstander er usikkert, tilveksten i år er på omlag 270 gjenstander. 
Fra Inger Kirkeby Garstad over 30 ting med tilknytning til Hannah og Hans Ryggen. 
Fra Ørland Meieri og Meieriskole gjenstander med tilknytning til undervisningen der. 
Arvingene etter Reidulv Jenssen ga 130 gjenstander. 
Fra Jakob Kirkbak 60 gjenstander fra sjø- og gårdsdrift. 
Fra Wenche Hovde heimavlet tobakk fra krigen. 
Fra Svein Lilleengen to motorer. 
Fra Gunnar Hoel sko og kalosjer. 
Fra Grande Handelsforening via Henrik Solbu ei 5-liters handpumpe for bensin. 
Fra Jakob Hoff komplett tømmerstøtting og plogdrag for tre hester. 
Fra Ivar Kjørsvik en grøfteplog. 
Fra Kåre Hovde høyheis og potetsetter for hest. 
Fra Asbjørn Grande forskjellige husgeråd. 
Fra Anne og Ola Rønning en Kurer reiseradio, platåsko og andre ting. 
Fra Ivar Hopen diverse sjøredskaper fra hans avdøde far Ingvald Hopen, Osen kommune. 
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Husmannsplassen Tinden 
Husmannsplassen Tinden var åpent for publikum 6 søndager fra og med 29. juni til og med 3. 
august, 1300-1600. Det var gratis adgang i ordinær åpningstid, besøkstall på 170, kaffesalg og 
lynlotteri. 
 
Museumsnaustet 
Museumsnaustet var åpent for publikum 6 søndager fra og med 29. juni til og med 3. august, 13 
00 - 16 00 . 
Utstillingene var uforandret fra i fjor. Totalt besøk i naustet var i sommer 120 personer, det var 
gratis adgang under ordinær åpningstid med lynlotteri. 
 
Møllkula 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi to nummer av Møllkula også i år. Opplaget er på 300 
og er blitt meget godt mottatt av medlemmene. 
 
Austrått Gård 
Leieavtale med Stiftelsen Austrått Gård for fjøskjelleren ble godkjent og signert av 
heimbygdslaget 3. februar. Leieavtalens varighet er 10 år, fra 1.1.97 til 1.1.07 og fornyes for nye 
10 år på samme vilkår. Arealet som leies er på 666 m2 med leiepris 8.000 kroner per år. 
Heimbygdslaget hadde til gode kr 133.421, som godkjent dugnad for stiftelsen, per 1.1.97. Dette 
avskrives som husleie over 16 år, fram til år 2014. I tillegg kommer refusjon av material-
kostnadene til isolering og paneling av ytterveggen i kjelleren. Materialkostnadene til 
kjøreportene i samme veggen skal også omregnes til husleie. Det er brukt materialer for kr 
19.500 på ytterveggen. Omregnet til husleie blir dette 3 år, og vi kan dermed ha «gratis» husleie 
fram til år 2017. 
 
Det Norske Orgelselskap leier av oss 50 m2 av storkjelleren i det samme tidsrom som vi leier av 
stiftelsen, leiepris 1000 kroner per år. Husleie og strøm er betalt for de første 10 år. 
 
Det største kjellerrommet er vasket, slemmet og malt, isolerte kjøreporter er laget, yttervegg 
isolert og panelt. Døråpning er laget i veggen mellom landkummen og potetkjelleren. 
Landkummen er malt og hyller kommet på plass. Armatur til belysning er montert. Ei 
«varmestue» er laget i potetkjelleren, dermed kan våre tre dugnadsmenn drikke sin kaffe i 
trivelige omgivelser. 
 
Arrangement på Austrått Gård 
Heimbygdslaget deltok i bygdedagene 23. og 24. august med utstilling og matsalg. Der 
presenterte vi treskeverk, gamle redskaper og motorer. Helga 29. og 30. november deltok vi i 
julearrangementet på Austrått Gård. Vi hadde som tidligere år juletradisjoner som tema, kjernet 
smør, solgte smørfisker og jønnbrød, salget var et resultat av velvillig hjelp fra Ørland Meieri. 
 
Gurianna-stua 
Årsmøtet ønsket at laget skal sikre stua og i første omgang forhøre seg om overdragelse til 
heimbygdslaget. En befaring ble utført i april. Leie av tomtegrunn ble signert av Odd Jøssing 3. 
april og gavebrev på stua fra Gunvor Bakheim er signert samme dato. 
 
Søknad om midler til restaurering ble sendt Sør-Trøndelag fylke ved fylkesantikvaren og 
landbruksavdelingen og Ørland kommune ved kulturetaten. Tilsagn på kr 25.000 til 
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dokumentasjon og restaurering er gitt fra fylkesantikvaren, kr 12.900 fra landbruksavdelingen,  
mens kr 3.000 er gitt som tilsagn fra Ørland kommune og kr 3.500 fra Kulturminnestafetten-97. 
 
I april ble Guriannastua valgt som kulturminne fra Ørland til Kulturminnestafetten -97. En folder 
med informasjon om stua ble laget av Øyvind Røstad og illustrert av Aud Lilleengen. 
 
Vi har satt inn nytt vindusglass og låst av stua. Arbeidet på Austrått gjorde at vi bare har ryddet 
inne og felt trær. En nabo, Anton Flenstad, ser etter huset. 
 
Dugnaden 
Dugnaden som heimbygdslaget utfører er lagets ressurs. Til de forskjellige aktivitetene har vi 
brukt: 
 
Sted / Aktivitet Timer 
  
Administrasjon / styremøter / stiftelsen / andre møter 254 
Den lokalhistoriske samlingen, henting / arkivering  43 
Den museale samlingen, henting / restaurering 125 
Husmannsplassen Tinden, restaurering / plenslått /slekt 163  
Museumsnaustet, utstilling / plenslått 20 
Guriannastua, dokumentasjon, rydding og felling av trær 137 
Vakter Tinden og Museumsnaustet, i og utenfor åpningstid 150 
Austrått Gård, dugnad og arrangement 1.201 
Medlemsbladet “Møllkula” 114 
Diverse tjenester for heimbygdslaget  8 
Til sammen 2.215 
 
Deler vi timetallet på 7.5 representerer dette 295 dagsverk eller 1,3 årsverk. 
1750 timer = 1 årsverk. 
 
Andre ting 
De arkeologiske utgravningene på boligfeltet Reksterberg er avsluttet og feltet frigitt. Vi benyttet 
frigivelsen til  å hente et kokebål til samlingen. Hans Aune laget en form av jern som vi presset 
ned rundt et bål, med et bunnlokk på plass, heiste vi opp bålet og plasserte det på Austrått. La 
bålet være første bidrag til den arkeologiske presentasjonen heimbygdslaget er tenkt å ha 
ansvaret for i den kommende museumsplanen for Ørland kommune. 
 
Heimbygdslaget har tekst på Internett-sidene til Museumsnett Norge og egen hjemmeside under 
adressen http://home.sol.no/∼ihopen/yrjarheimb.htm. Hjemmesiden vår har i gjennomsnitt 15 
oppslag hver uke. 
 
I anledning Reidulv Jenssens bortgang ble det gitt 10.350 kroner i minnegaver til laget. En 
hedermann har gått bort, hans innsats og interesse for laget var stor og verdifull. Vi er veldig 
takknemlige for denne gaven, og lyser fred over hans minne. 
 
 
Slutning 
• Arbeidsåret 1997 har vært et svært godt år, 
• forholdet til Stiftelsen Austrått Gård er avklart med husleiekontrakt for 10 år, 
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• det har vært et jamnt tilsig av ting til begge samlingene, 
• medlemsbladet er meget bra, 
• Guriannastua er reddet, offentlige midler er bevilget til restaurering, 
• besøkstallet i Tinden og naustet er stabilisert, 
• museumslageret på Austrått Gård er tatt i bruk, 
• det lokalhistoriske arkivet kan snart flyttes, 
• økonomien muliggjør våre nærmeste planer, 
• dugnadsinnsatsen er imponerende. 
 
Fra et medlemstall på 115 greier vi akkurat å dekke vaktene 6 søndager om sommeren og delta 
på arrangementene på Austrått.  Dugnaden ellers er formidabel, men antall deltakere er lavt, 
derfor må vi nevne spesielt Olaf Oksvold, Hans Aune og Harald Røstad som de helt store 
deltakerne. 
 
Forventningene til heimbygdslaget øker for hvert år, kan vi leve opp til disse? Det er en 
stagnasjon i medlemmstallet, er det mulig å skaffe flere medlemmer? Vi har så mange 
arbeidsområder at alle medlemmene skulle kunne finne sitt interessefelt innen det lokalhistoriske 
arbeidet. 


