
Årsmelding for arbeidsåret 2000 
 
 
 

Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt i Ørland rådhus, lørdag 26. februar 2000. Det møtte 14 medlemmer og formannen, 
Ivar Hopen, ledet møtet, sekretær var Morten Haugen. Styrets regnskap for 1999 ble godkjent. Budsjett 
og arbeidsplan for 2000 ble godkjent. Kontingenten for 2000 ble vedtatt uforandret til kr 100, mens 
familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, fortsatt betaler kr 50. 

Styrets sammensetning i arbeidsåret 2000 var: 

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 gjenvalgt 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 
Revisorer  Mikal Tyskø  Var gjenvalgt for ett år 
   Elias Øien  Valgt for ett år 
Valgnemnd  Morten Haugen  Var gjenvalgt for ett år 
   Torun Skontorp  Var valgt for ett år 

Borghild Aune  Var valgt for ett år 
Varamedlem  Bernt Gjelvold  Var gjenvalgt for ett år 

Verv utenom styret: 

Medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård   Hans Aune 
Redaktør av medlemsbladet “Møllkula”   Tor Eide 
Internettredaktør      Ivar Hopen 
Medarbeidere i “Møllkula”    Aslaug Eidem og Odd M Reitan 
Tilsyn med Museumsnaustet / Plenslåing   Ivar Hopen / Per Bjerke 
Tilsyn med husmannsplassen Tinden / Plenslåing  Olaf Oksvold 
Tilsyn med de museale ting    Harald Røstad 
Tilsyn med tekstilsamlingen    Brit Sandvik 
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 
Tilsyn med kulturlandskapet omkring Guriannastua  Greta Hjerpseth 
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Administrasjon 
Laget har ved årsskiftet 130 medlemmer. 

Det har vært 6 styremøter og behandlet 20 saker. 

6. november hadde styret et møte med valgkomiteen for å diskutere en ny strategi for fordeling av 
arbeidsoppgaver utenom de vervene som er pålagt i vedtektene. Møtet resulterte i forslag til opp-
nevnelse av 9 arbeidsutvalg, og valgkomiteen har forespurt medlemmer til disse utvalgene. 

Medlemsmøte 
Det ble ikke holdt noe medlemsmøte i år 2000. 

Koordinerende møter 
Formannen deltok i en konferanse i Fylkeshuset, Trondheim, 24. mars. Tema var Stortingsmelding nr 
22 om arkiv, bibliotek og museum. Formålet med konferansen var å klargjøre hva stortingsmeldingen 
vil bety for de involverte parter og institusjoner. Ørland kommune betalte konferanseavgiften. 

Formannen ledet museumsutvalget i Ørland. Utvalget hadde 5 møter gjennom året. 

Styrene i heimbygdslaget og Bjugn Bygdatunlag, sammen med redaksjonskomiteen for Møllkula, hadde 
møte på Mølnargården onsdag 11. april. 

Samme gruppe hadde samling med middag på Mølnargården, fredag 20. oktober. Øyvind Røstad fikk i 
den anledning overlevert et maleri som takk for lang og vel utført redaktørjobb i Møllkula. Han var den 
som virkeliggjorde fellesbladet Møllkula og skal berømmes for den store innsats han la ned i arbeidet 
med bladet. 

Kurs 
Harald Røstad var på seminar på Røros, 17.- 19. august med emnet musealt vedlikehold av bygninger 
og anlegg. Ørland kommune betalte seminaravgiften på kr 2000. 

 

Den lokalhistoriske samlingen 
Fra Vidar Bakken slektsopptegnelser fra hans onkel Johan Bakken  Kopier fra Stadsarkivet over diverse 
møteprotokoller og en ikke gjennomgått eske med materiale fra Ørland Meieri.  

Intervju med Signe og Herlaug Døsvik. Tema var deres oppvekst og hennes leveforhold på Karlsenget i 
1930-åra. Fiske og fangst omkring Ørland ble også berørt. 54 fotografier størrelse 6,5 x 10,5 cm ble gitt 
heimbygdslaget. Bildene kommer fra heimen til Bernt Karlseng, alle bildene, to unntatt, er av ukjente 
personer. Scannet 19 andre bilder fra Ørland, de er lagret i tif-format. 

Intervju med Josef Risvik om oppveksten ved Stjørnfjorden. Om fortellingene som lever omkring 
Gurianna Husby, og om hans arbeid på Ørland flyplass. 

Intervju med Magnhild Kløften om barneforeningen ”Samenes venn” på Rønne, om hennes oppvekst og 
familie. 

Gave fra Magnhild Kløften: Fire en-timers lydband med intervju som hennes avdøde mann, Helge 
Kløften, gjorde med Trygve Hoff, Anne Ophaug, Peder Berg og Karen Døsvik. Intervjuene er gjort i 
1985 og er kopiert til CD. 

Intervju med Nils Grande om jernbanene på Ørland under krigen og om ambulansedriften i Ørland. 

Intervju med Åse Lønvik Jönson om etterkommere av den familien som tvillingene Ole og Gusta kom 
til da de ble tatt fra Gurianna Husby. 

Fra Snorre Hoff, gnr 75-8, Utstrand, regnskap fra Arthur Lyman Hoff for årene 1972 og 1973 samt 
noen dåpsattester. 
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Fra Harald Røstad  skriftet ”Etterkommere av Erik Pedersen og Gjertrud Andersdatter Røstad”, 
utarbeidet av Asbjørn Hagemo i 1992. 

Fra Nanna Weisser en ”Kanalvise” på 19 vers, skrevet av Johan Bakken til en kanalfest. 

Intervju med Else Hernes og Magnhild Kløften i et forsøk på å finne ut hvem det var som spant garn for 
Hannah Ryggen. 

Fra Per Skaret, Uthaug, en fotokopi av en artikkel fra 1928 om at Peter Øen på Ørland ble slått i hjel 
med en klubbe, ett hundre år tidligere. 

Fra Ørland Meieri en plast bærepose med diverse papirer. Tilfanget er ikke gjennomgått. 

Fra Reidar Røstad slektsboken Dalebakkens slekt. Skrevet i 1980. 

Den museale samlingen 
Fra Olaf Oksvold ei 10-liters melkespann i aluminium, serveringsfat i aluminium og to store auser. 
Gjenstandene kommer opprinnelig fra Ørland flystasjon. Han ga også ei trebøtte tilbake til Tinden. 

Fra Snorre Hoff, gnr 75-8, Utstrand, gulvmatter, sengeklær, duker, forklær, vaskestol, kaffekjel og 
kasserolle i aluminium, stol, 3 dører, eksempler på dørkledning og gulvlist, en seng.  

Fra Tor Næsset, Trondheim, en færing, som har stått i Nesset, Uthaug. Båten er bygget i Brandsfjorden 
i Roan ca 1930. Båten har grønn ripe og er plassert på låven på Austrått Gård. 

Fra Kristin Eggen, Uthaug ei båtrye. Rya kommer fra hennes mor på Garten. 

Fra Anne-Sofie Arntsen, Opphaug, en spinnerokk. Rokken var kjøpt på auksjon på Tinden og er således 
kommet tilbake til plassen. 

Fra Terje Knudsen, Opphaug, gården Trøen 81-19, en motor av merke Williers Mark 10, med et 
vakuumaggregat. Dette anlegget ble brukt til melkemaskin på beite. 

Fra Margot Vilvang, Opphaug, verktøy til museumsverkstedet: Murbor, tømmervinkel, jerhøvel, 
ripmott, fastnøkler, limtvinger, smergelskive, loddebolt, stikksag. 

Fra Hans Jørgen Dahl, gnr 63-11, en motorredskap som var brukt til å dra en revmatkvern. Giveren vil 
beholde eiendomsretten til motoren. Data: 1.5 - 2.5 HP, International Harvester Company. 

Fra Bergliot Grinnen 2 stk rundovner, Trolla Bruk og Kosmos 695. 

Fra Snefrid Rian, Vanvikan, en landbruksmotor av ukjent merke. 

Fra Geir Morten Gomo på Byneset en stasjonær motor. Merke Bernard diesel 12 G1. Motoren ble brukt 
til å dra en kompressor på et verksted på Byneset. 

Fra Øyvind Røstad, gnr 81-18, en karjol og spiss-slede. Begge var kjøpt av Berta Selnes på gården 
Rabban, gnr 76-14. Dette var Øst-Rabban, der Gunnerius Rabban bodde. 

Fra Arild Haugseth, Skjærstad gnr 82-109-12, Austrått, en fyrlampe med dobbel fyrtut. 

Fra Frits Enebakk, Bjugn, en Detuz stasjonærmotor. Den har tre sylindrer og er en dieselmotor. 

Fra Geir Løvik, Uthaug, to stk fotoapparat, Agfa kassaapparat m/veske og Kodak Brovnie 127. 
Apparatene har tilhørt hans tante, Elsa Løvik. 

Fra Per Brekstad, Brekstad, en karbidlykt for hestevogn. Lykta har tilhørt Tyskø handel A/S på 
Brekstad og var brukt på fraktevognen til butikken. 

Fra Anne Høybakken, Brekstad, og Marta Borg, Brekstad, tre nattskjorter og to serker. Tingene har 
tilhørt deres tante, Marta Flatnes, 1879-1921, sydame i Trondheim. Giverne ønsker ikke at 
opplysninger om den opprinnelige eier blir tatt med ved en eventuell utstilling. 

 

Leietaker, Det Norske Orgelselskap 
Heimbygdslaget har plassert trøorgler i lokalet til Det Norske Orgelselskap. 
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Husmannsplassen Tinden 
Plenklipperen ble reparert på garantien, en oljetetningsring som ikke var montert fra fabrikken er nå på 
plass. Lystette rullegardiner ble montert i april. Fjøsdelen malt utvendig i månedsskiftet april/mai. Ny 
gammel vedovn montert i stua i mai. Det er en Trolla nr 416. I mai ble også veggene i stua malt. 
Vinduene fikk et strøk maling utvendig i august. 

Toril Winther heklet kopier av gardinene på kammerset. Kopiene er henget opp og originalene bevares 
i magasinet. Originalene var svært gamle og var en gave fra Inger Marie Hovde. Inger Marie Hovde 
hadde fått gardinene fra Anne Jonsen. Anne Jonsen hadde brukt gardinene i stua si på Brekstad, og stua 
eies i dag av Ole-Morten Sletvold. 

Gjenstander, som ble solgt på auksjonen på Tinden, kommer hele tiden tilbake. I år har ei trebøtte og 
rokken funnet veien tilbake, se detaljene i kapittel ”Den museale samlingen”. 

3 elever fra Ørland ungdomsskole besøkte Tinden 10. april. 

Sjøstjerna sanitetsforening hadde møte i Tinden 8. juni, 15 gjester. 

Ørland Rotary Klubb var på besøk i Tinden 25. juli, 7 gjester. 

Uthaug sjømannsmisjonsforening hadde sitt årlige medlemsmøte i Tinden 17. august. De var 19 gjester 
denne ettermiddagen.  

Ørland teaterlag fremførte utespillet ”I gode og onde dager” helga 16. og 17. september. 

”Avstressingslaget” har hatt 13 kvelder i Tinden. Foruten å pleie samværet har de samme damene 
skaffet laget over 6.700 kroner gjennom loddsalg. De utgjør 111 gjester. 

Tinden var åpen for publikum de fem søndagene i juli, 77 gjestet Tinden disse søndagene. 

Til sammen besøkte 232 gjester Tinden i 2000. 

Museumsnaustet 
Torsdag 13. april besøkte 26 elever og 3 lærere naustet. Museumsnaustet var åpent for publikum 
dagene  21. 22. og 23. juli. Gjester de tre dagene var, den 21.: 4 voksne og ingen barn, den 22.: 23 
voksne og 5 barn og den 23.: 49 voksne og 6 barn. Antall besøkende i 2000: 79 voksne og 37 barn. 

Guriannastua 
Fra Norsk Kulturarv har vi fått 2.500 kroner til tetting av tak på Guriannastua. Pengene ble brukt til 
restaurering av det gamle taket, oppmuring av ny murpipe og beslag rundt pipa. Harald Røstad monterte 
også vindu i røstveggen på loftet. 

Olaf Oksvold og Johan Martin Thoresen la bølgeblikktak på fjøset, de oljet også fjøset utvendig med 
linolje. 

Knut Wik fra museumstjenesten på Sverresborg var på befaring 6. september. Dette er starten på 
utstillingen på Guriannastua. 

Rudolf Børø fra museumstjenesten på Sverresborg var på befaring 6. oktober. Han skal utforme teksten 
til utstillingen på Guriannastua. 

Hans Aune og Harald Røstad støvsugde hele huset, og det er klart for vasking. 

Harald Røstad saget opp materialoverskuddet til ved og kjørte bort resten av materialene. Dermed er 
det klart for montering av utstilling. 

Møllkula 
Sammen med Bjugn Bygdatunlag utga vi to nummer av Møllkula. Opplaget var på 400 eksemplarer.  

Web-sidene 
Yrjar Heimbygdslag har flyttet hjemmesidene til vebbhotellet i Museumsnett Norge. Vår URL er nå 
http://www.museumsnett.no/yrjarheimbygdslag/. E-postadressen til heimbygdslaget er nå 
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yrjarheimbygdslag@post.museumsnett.no. Andre hjemmesider har henvisning, (link), til vår hovedside. 
Hjemmesidene er blitt forbedret og bildemateriell er lagt til. En vebb-utstilling om Gurianna Husby er 
lagt ut på nettet, hovedsiden vår har henvisning til vebb-utstillingen. Hjemmesidene våre har øket  
besøk, september måned er hittil den travleste med over 900 oppslag på sidene våre, desember måned 
hadde til sammenligning 741 oppslag. Redaktør for vebbsidene er Ivar Hopen. 

Vi har et språklig problem med det å omtale ”web-sidene”. Ordet ”web” henspeiler på spindelvev, et 
engelsk ord på dette verdensomspennende nettverket. Vi er dristige nok til å benytte ordet ”vebb” i 
samme mening, uten at det har en forankring i det norske språk. Museumsnett har tatt i bruk ordet vev i 
denne sammenheng. Men er da uttrykket en ”vevutstilling” eller ”vevsutstilling” noe bedre? Kan ikke 
den ordsammensetning også bli missforstått? Vi har ellers så mange lånord i vårt språk at, inntil noen 
kommer på et helt nytt ”norsk” ord for ”web”, velger vi å benytte ordet ”vebb”. 

Kulturnett Norge er et prosjekt under Kulturdepartementet. Internettadressene er: 
Kulturnett Norge http://kulturnett.no 
Arkivnett http://www.riksarkivet.no/arkivnett 
Biblioteknett http://biblioteknett.no 
Kunstnett http://www.kunst.no 
Museumsnett http://www.museumsnett.no 
Fylkeskulturnettene finner du her: 
http://kulturnett.no/html/verden_neste.html sammen med kulturnett i andre land. 
 
 

Museumslageret på Austrått Gård 
Etter fratrekk av husleie for år 2000 med 8.000 kroner til Stiftelsen Austrått Gård, har vi til gode 
husleie i kjelleren for 120.921 + 13.090 (dugnad år 2000) = 134.011 kroner. 

Vi søkte Stiftelsen Austrått Gård om leie av den resterende delen av kjelleren. Muntlig tilsagn er gitt via 
vår representant i styret for Stiftelsen Austrått Gård, en skriftlig bekreftelse avventes. 

Den resterende delen av kjelleren er ryddet og rengjort, nye porter er laget med 187 timer dugnad. 
Dugnadsinnsatsen verdisettes til 13.090 og legges til summen vi har til gode i stiftelsen. 

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

Museumsverkstedet 
Et museumsverksted ble fullført i østre del av kjelleren, i det såkalte kållageret. I denne delen av 
kjelleren er traktorene plassert og en har startet restaurering av traktoren Casce, og fullført 
restaurereringen av traktoren Bolinder Munktel. 6 stasjonærmotorer er også restaurert. 

Arrangement på Austrått Gård 
Vi var deltakere på bygdadagene helga 26. og 27. august. Vi åpnet noe av museumslageret i kjelleren 
for publikum, foruten at vi stilte ut motorsamlingen og noe av traktorsamlingen. Diesellokomotivet ble 
startet opp og kjørt på det som av FosnaFolket ble betegnet som verdens korteste jernbanestrekning. 
Laget ble presentert i kjelleren, en publikummer kunne tenke seg å bli medlem. 3000 publikummere 
besøkte området på de to dagene. Vi hadde serveringen på kjøkkenet med rømmegraut, kaffe og kaker. 
 
Det tradisjonelle julearrangementet ble avviklet helgene 25. og 26. november og 2. og 3. desember. I år 
hadde heimbygdslaget ansvaret for serveringen den siste helga. Da trakterte vi ”fortinnet” grøt, et lokalt 
uttrykk for risengrynsgrøt med et lokk av rømmegrøt. Vi demonstrerte smørkjerning som tidligere, og 
solgte nykjernet smør utformet som en smørfisk. Nytt i kroken vår var lynlotteriet. Det innbrakte et 
meget pent overskudd. 



 6 

Dugnaden 
 
Sted / Aktivitet Timer 
  
Administrasjon / styremøter / stiftelsen / andre møter 473 
Den lokalhistoriske samlingen, henting / arkivering 55 
Den museale samlingen, henting / restaurering / registrering 1.037 
Husmannsplassen Tinden, vakter / restaurering / plenslått 213 
Museumsnaustet, vakter / utstilling / plenslått 54 
Guriannastua, dokumentasjon, rydding, oppbygging, restaurering 462 
Austrått Gård, dugnad og arrangement 733 
Medlemsbladet “Møllkula” 100 
Diverse tjenester for heimbygdslaget 25 
 
Til sammen 

 
3.152 

 
3152 timer tilsvarer 420 dagsverk eller 1.98 årsverk. (7,5 t/dag og 212 arb.dager/år). 

 

Andre ting 
Båndopptaker og mikrofon er kjøpt inn til intervjuarbeidet. En brukerhåndbok for Yrjar Heimbygdslag 
er under utarbeidelse.  

Slutning 
 
• Dugnadsinnsatsen er imponerende. At også personer, som ikke er medlemmer, deltar med dugnad, 

viser at laget har anseelse og tiltro i vide kretser. Alle disse deltakerne nevnes ikke her ved navn, 
men vi skylder å nevne de fire aller, aller mest trofaste. Uten disse fire ville ikke Guriannastua og 
museumslageret hatt den standard det har i dag, og disse fire har følgende fornavn; Olaf, Johan 
Martin, Hans og Harald. 

 

Valg 
 

Følgende er på valg: 

Ivar Hopen (formann), Brit Sandvik og Hans Aune (styremedlemmer). Odd Morten Reitan (varamann 
til styret). 

Mikal Tyskø og Elias Øien (revisorer). 

Morten Haugen, Borghild Aune og Torun Skontorp (valgnemnd), Bernt Gjelvold (varamann til 
valgnemnd). 


