
Årsmelding for arbeidsåret 1998. 
 
 

Årsmøtet 
Årsmøte for 1998 ble holdt på Austrått Gård, lørdag 6. mars 1998. Det møtte 17 medlemmer og 
formannen, Ivar Hopen, ledet møtet, sekretær var Aud Lilleengen. Styrets sammensetning i arbeidsåret: 

 

Formann  Ivar Hopen  Var gjenvalgt for ett år 
Nestformann  Harald Røstad  Var gjenvalgt for to år 
Kasserer  Brit Sandvik  Var ikke på valg 
Sekretær  Greta Hjerpseth Var valgt for to år 
Styremedlem  Hans Aune  Var ikke på valg 
Varamedlem  Birgit Grøtan  Var gjenvalgt for to år 
Varamedlem  Odd Morten Reitan Var ikke på valg 
Revisor  Mikal Tyskø  Var gjenvalgt for ett år 
Varamann  Elias Øien  Var gjenvalgt for ett år 
Valgnemnd  Berit Aasan  Var valgt for ett år 
   Morten Haugen  “ 
   Jorun Uthaug   “ 
Varamedlem  Bernt Gjelvold  “ 
 
Styrets regnskap for 1997 ble godkjent med opprettingen at beløpet fra DNO's pipebank var husleie for 
10 år. Budsjett og arbeidsplan for 1998 ble godkjent. Årsmeldingen ble godkjent med en endring av et 
årstall. Kontingenten for 1998 ble vedtatt uforandret til kr 100, mens familiemedlemmer, andre enn 
hovedmedlemmet, fortsatt betaler kr 50. 

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 
Tilsyn med Museumsnaustet / Plenslåing   Ivar Hopen / Per Bjerke 
Tilsyn med husmannsplassen Tinden   Olaf Oksvold 
Tilsyn med de museale ting     Harald Røstad 
Tilsyn med motorsamlingen     Hans Aune  
Tilsyn med Den lokalhistoriske samlingen   Ivar Hopen 
Koordinere arrangementer på Austrått Gård   Harald Røstad og Hans 
Aune 
Medlem i komité for navnesetting av kommunale veier Øyvind Røstad 
Tilsyn med Guriannastua     Harald Røstad 
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Administrasjon 
I arbeidsåret 1998 har det vært 8 styremøter og behandlet 28 saker. 

Postjournalen for 1998 har 105 innføringer. 

Medlemstallet ved overgangen 1998/-99 var 125, en reduksjon på 5 medlemmer. 

Koordinerende møter 
I januar var heimbygdslaget representert med Harald Røstad og Hans Aune i et møte, arrangert av 
Ørland kommune, som skal lete etter verneverdige veier, bruer eller andre veirelaterte kulturminner i 
kommunen. De samlet inn gamle kart som ble kopiert i kommunen. 

Ørland kommune, etat for næring, drift og kultur, inviterte i januar til møte om museumsorganiseringen 
i Ørland, med bakgrunn i en museumsplan. Møtet resulterte i opprettelse av et museumsutvalg 
bestående av lederne av museene på Ørland. Museumsutvalget laget et forslag til ansvarsfordeling og 
organisering av museene som ble sendt til Ørland kommune. Museumsplanen ble vedtatt i 
kommunestyret høsten 1998. 

Harald Røstad og Hans Aune deltok i møte i Brukerutvalget for Austrått Gård. 

Samarbeidsformen, Musea i Fosen, hadde et samordningsmøte på Mølnargården i august. Møtet 
resulterte i en koselig prat, mens det organiserte samarbeidet synes avsluttet. 

Lagets faste representant har møtt i styremøtene i Stiftelsen Austrått Gård. 

Den lokalhistoriske samlingen 
Lydbandopptak er gjort med informanter med tilknytning til Guriannastua. Lydbanda er ikke skrevet av. 

Privatarkivet etter Reidulv Jenssen ble gitt til laget av arvingene, det rommer 5 arkivbokser og en stor 
eske. Giverne var Marit Eide Dahl, Bård Jenssen og Ragnar Jenssen. 

Kopi av gamle kart som viser veitraseer i Ørland er lagt i arkivet. 

Avfukter er plassert i arkivet. 

Den lokalhistoriske samlingen er under flytting til arkivet på Austrått Gård. 

Den museale samlingen 
20 steiner ble hentet fra Uthaug, fra den rørledningstraseen, der en vikingegrav ble utgravd. Steinene 
kan benyttes i en fremtidig presentasjon av gravfunnet. 

En Trolla vedovn ble gitt av Tora og Anders Bugten, Uthaug. 

En Gjøvik vedovn ble gitt av Karen og Erling Støkkan, Uthaug. 

Arvingene etter Lovise Solli ga 105 gjenstander fordelt på husgeråd, møbler og diverse redskaper 
knyttet til gårdsdriften. Giverne var Jorunn Woldseth, Alf Sollie og Roar Sollie. Det var Lovise Solli 
sitt siste ønske at heimbygdslaget skulle tilgodesees. 

Oddbjørn Ingebrigtsen ga sjøredskaper etter sin far, Ivar Ingebrigtsen, Uthaug. Tilfanget var på 175 
gjenstander, deriblant en geitbåt med komplett skjellgravingsutstyr. Et sjøgress som var brukt til bolster 
ombord i båtene er blant sjeldenhetene i tilfanget. Dette gresset ble høstet i Koet i Bjugn kommune. 

Olav Bakken ga et rodemerke. 

Per Haugberg ga to dyrlegeredskaper. 

Nils Sannan ga en kikkert. 

Fosen Krigshistoriske Samlinger ga en felttelefon. 

Tilvekst 1998: 287 gjenstander. 



Gjenstandssamlingen er under flytting til museumslageret i storkjelleren og potetkjelleren på Austrått 
Gård. 

Husmannsplassen Tinden 
Husmannsplassen Tinden var åpent for publikum 6 søndager fra og med 28. juni til og med 2. august, 
1300-1600. Det var gratis adgang i ordinær åpningstid, besøkstall på 79 voksne, 18 barn, kaffesalg og 
lynlotteri. 
En gruppe damer har avviklet "Avstressingslag" på kveldstid, hver fjortende dag, i sommersesongen, 
tilsammen utgjør disse 86 gjester. Totalt regisert besøk; 183 gjester. 

Museumsnaustet 
Museumsnaustet var åpent for publikum 6 søndager fra og med 28. juni til og med 2. august, 13 00 - 16 
00 . 
Totalt besøk i naustet i sommer var 78 voksne og 22 barn. Besøket under kulturuka på Uthaug utgjorde 
av dette hele 55 voksne og 18 barn. Det var gratis adgang under ordinær åpningstid med lynlotteri. 
Totalt regisert besøk; 100 gjester. 

Guriannastua 
Ytterligere rydding er utført, i og omkring stua. Materialer til fjøs og sval er kjøpt. Svala er bygget opp 
og endeveggen på stua er restaurert. Tilsagnet om støtte fra kulturetaten i Sør-Trøndelag fylke ble ikke 
utbetalt i år, mens landbruksavdelingen i fylket bidro med sitt. 

Omlag 100 fotografier med tilknytning til familien og Guriannastua er lånt inn og avfotografert. 
Informanter er intervjuet, delvis på lydband. 

Fylkestinget var på besøk i oktober 1998. 

 

Møllkula 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi to nummer av Møllkula. Opplaget er på 300 og bladet er blitt 
meget godt mottatt av medlemmene. 

Museumslageret på Austrått Gård 
I februar ble gulvene i kjelleren ferdigmalt. Belysning er montert i storkjelleren, potetkjelleren, 
lagsrommet og arkivet. Reoler er montert i storkjelleren. 

Etter fratrekk av årets husleie på 8.000 kroner til Stiftelsen Austrått Gård, har vi til gode husleie for 
136.921 kroner. 

DNO's pipebank betalte husleie for 10 år i 1997, med kr 10.000, som er husleie til og med år 2006. 

Arrangement på Austrått Gård 
Heimbygdslaget deltok i bygdedagene 29. og 30. august med utstilling i kjelleren. Tema for utstillingen 
var "kjør'mesjon". Heimbygdslaget hadde serveringen av rømmegrøt, kaffe og kaker. Salget ga et pent 
overskudd. Svært mange gjorde en stor innsats for å dra arrangementet i havn. Mandag 31. august var 
det skolenes dag. Da var barne- og ungdomsskolene og videregående skoler på besøk. 

Helga 28. og 29. november, samt 5. og 6. desember 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 TINE Midt Norge avdeling Ørland. 

Dugnaden 
Dugnaden som heimbygdslaget utfører er lagets ressurs. Til de forskjellige aktivitetene har vi brukt: 



 
Sted / Aktivitet Timer 
  
Administrasjon / styremøter / stiftelsen / andre møter 310 
Den lokalhistoriske samlingen, henting / arkivering  86 
Den museale samlingen, henting / restaurering / registrering 670 
Husmannsplassen Tinden, vakter / restaurering / plenslått /slekt 348 
Museumsnaustet, vakter / utstilling / plenslått 105 
Guriannastua, dokumentasjon, rydding, oppbygging, restaurering 472 
Austrått Gård, dugnad og arrangement 770 
Medlemsbladet “Møllkula” 185 
Diverse tjenester for heimbygdslaget  20 
Til sammen 2.966 
 
Deler vi timetallet på 7.5 representerer dette 396 dagsverk eller 1,7 årsverk. 

1750 timer = 1 årsverk. 

Andre ting 
Internet: Yrjar Heimbygdslag har tekst på Internet-sidene til Museumsnett Norge. Andre hjemmesider 
har henvisning til vår egen hjemmeside. Den finnes under adressen 
http://home.sol.no/∼ihopen/yrjarheimb.htm. Hjemmesiden vår har i gjennomsnitt 23 oppslag hver uke 
og den har resultert i et medlemsskap fra Canada. 

Slutning 
• Arbeidsåret 1998 har vært et svært godt år, 
• det har vært et jamnt tilsig av ting til begge samlingene, 
• medlemsbladet er meget bra, 
• Guriannastua er under restaurering, offentlige midler er bevilget, noe er utbetalt, 
• besøkstallet i Tinden og Museumsnaustet er uendret, men lavt, 
• museumslageret og arkivet på Austrått Gård er tatt i bruk, 
• det lokalhistoriske arkivet er under flytting, 
• økonomien muliggjør våre nærmeste planer, 
• dugnadsinnsatsen er imponerende. 
 

Fra et medlemstall, hjemmehørende i Ørland kommune, på 110, greidde vi akkurat å dekke vaktene 6 
søndager i sommer og delta i arrangementene på Austrått. Det er gledelig at noen som ikke er 
medlemmer i laget også bidrar med dugnad. 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, i 
år som i fjor. Det er ønskelig med en økning i medlemstallet. Vi har så mange arbeidsområder at alle 
medlemmene skulle kunne finne sitt interessefelt innen det lokalhistoriske arbeidet. 

 

 

 

Følgende er på valg: 
Ivar Hopen (formann), Brit Sandvik og Hans Aune (styremedlem), Odd Morten Reitan (varamann). 

Mikal Tyskø (revisor), Elias Øien (varamann). 

Berit Aasan, Morten Haugen og Jorun Uthaug (valgnemnd), Bernt Gjelvold (varamann). 


