
ÅRSMØTEINNKALLELSE (AVSKRIFT) 
 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag 
lørdag 16. februar 2002 kl 14.00. 

Møtet holdes i Ørland rådhus, møterom Yrjar. 
 
Sakliste; 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Godkjenning av årsmelding for 2001 
4. Godkjenning av regnskap for 2001 
5. Godkjenning av arbeidsplan og budsjett for 2002, deriblant medlemskontingent. 
6. Valg. 
7. Mulig innkomne forslag. 

 
Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være hos styret senest onsdag 13. februar. 
Postadresse: Yrjar Heimbygdslag v/Marit Eide Dahl, 7140 Opphaug eller via E-post : 
yrjarheimbygdslag@post.museumsnett.no. 
 
Husk og ta med årsmeldinga på årsmøtet! 
 
Hjertelig velkommen! 
 
7140 Opphaug, den 1. februar 2002 
 
Yrjar Heimbygdslag 
Marit Eide Dahl 

sign. 
leder 

 
 
 
 
Årsmelding for arbeidsåret 2001 
 
Årsmøtet ble holdt i Ørland rådhus, lørdag den 10. februar 2001. Det møtte 15 medlemmer og 
formannen, Ivar Hopen ledet møtet, sekretær var Morten Haugen. Årsmelding og regnskap for 
år 2000 samt budsjett og arbeidsplan for 2001 ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 
2001 ble vedtatt uforandret til kr 100, mens familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, 
fortsatt betaler kr 50. Videre ble det gitt rom for å gi en gave sammen med kontingenten. 
 
Etter forslag fra Terje Sørensen (jfr. årsmøtepapirene) ble det gjort følgende endringer i 
vedtektene: 
 
Forslag til endring § 2a vedtatt enstemmig. 
Forslag til endring § 2b vedtatt enstemmig. 
Forslag til endring § 2c vedtatt enstemmig. 
Forslag til endring § 2a ble endret til ”Arbeide for å utgi egnet materiale”. 



Revidert forslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag om å fjerne § 2g ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtektsendringer, forslag fra styret: 
Forslag om endringer i § 6 og § 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til opprettelse av arbeidsutvalg og de foreslåtte 
kandidater ble enstemmig valgt. 
 
Styrets sammensetning i arbeidsåret 2001 var: 
 
Leder    Marit Eide Dahl  var valgt for ett år 
Nestleder  Harald Røstad   var ikke på valg 
Kasserer  Svein Ulset   var valgt for to år 
Sekretær  Greta Hjerpseth   var ikke på valg 
Styremedlem  Ingrid Gangås   var valgt for to år 
Varamedlem  Birgit Grøtan   var ikke på valg 
Varamedlem  Karin Grong   var valgt for to år 
 
Revisorer  Mikal Tyskø   var gjenvalgt for ett år 
   Elias Øien   var gjenvalgt for ett år 
 
Valgnemnd  Borghild Aune  var gjenvalgt for ett år 
   Bernt Jørgen Stranden var valgt for ett år 
   Morten Haugen  var gjenvalgt for ett år 
Varamedlem  Bernt Gjelvold  var gjenvalgt for ett år 
 
Verv utenom styret: 
 
Medlem i styret for Stiftelsen Austrått Gård   Hans Aune 
Medl. I styringsgruppa for utgivelse av 
Ørland hovedflystasjons jubileumsbok   Harald Røstad 
Redaktør av medlemsbladet ”Møllkula”   Tor Eide 
Internettredaktør      Ivar Hopen 
 
Arbeidsutvalgene: 
 
Husmannsplassen Tinden     Brit Sandvik (2 år) 
        Olaf Oksvold (1 år) 
        Fra styret, Greta Hjerpseth 
Museumsnaustet      Birger Austad (2 år) 
        Anne Tove Uthaug (1 år) 
        Fra styret, Ingrid Gangås 
Guriannastua       Harald Røstad (2 år) 
        Hans Aune (1 år) 
        Fra styret, Ingrid Gangås 
Den museale samlingen     Harald Røstad (2 år) 
        Olaf Oksvold (1 år) 
        Petter Kammen (2 år) 
        Fra styret, Svein Olav Ulset 



Den lokalhistoriske samlingen    Ivar Hopen (1 år) 
        Terje Sørensen (2 år) 
        Fra styret, Ingrid Gangås 
Motor og traktorsamlingen     Hans Aune (2 år) 
        Harald Røstad (1 år) 
        Johan Martin Thoresen (2 år) 
        Fra styret, Svein Olav Ulset 
Møllkularedaksjonen      Aslaug Eidem (1 år) 
        Odd Morten Reitan (2 år) 
        Fra styret, Marit Eide Dahl 
Internettredaksjonen      Ivar Hopen (2 år) 
        Fra styret, Marit Eide Dahl 
Møter og arrangement     Nils Sannan (1 år) 
        Gry V Meisingset (2 år) 
        Fra styret, Greta Hjerpseth 
 
Administrasjon 
 
Laget hadde ved årsskiftet 161 medlemmer. 
Det har vært holdt seks styremøter og behandlet 34 saker. 
 
Medlemsmøte 
 
Vi har i 2001 arrangert et medlemsmøte. Møtet, eller grautfesten, ble arrangert i Haugly 
forsamlingshus på Ottersbo (Austrått gamle skole), mandag den 22. oktober. Det møtte til 
sammen 44 medlemmer og sympatisører. Spesielt invitert var de medlemmene og 
ikkemedlemmene som har vært med på dugnadsarbeider i laget de siste åra. Vi serverte 
rømmegrøten som var igjen etter bygdadagene samt kaffe og kaker. Kveldens høydepunkt var 
da Einar Sivertsen, tidligere møller ved Dalebakken Mølle, kåserte over emnet ”Løst og fast 
fra Dalebakken Mølle under krigen”. Kåseriet, som kan betegnes som hverdagshistorie, ble 
meget godt mottatt fra forsamlingen. 
 
Den lokalhistoriske samlingen 
 
Kopiert 24 intervju til 23 CD-plater. De lydbandene som kopieres fra kassettband og over til 
CD-plater lages i to eksemplarer. Ett eksemplar beholdes atskilt fra arkivet på Austrått og 
betraktes som master for senere kopiering, det andre eksemplaret legges i arkivet på Austrått. 
 
Intervju med Einar Sivertsen om oppveksten på Bakken og Røstad, om ”Grenda mi” og lii om 
Dalebakken Mølle. Kopiert til 3 CD-plater. 
 
Kopiert 33 bilder fra Olaf Oksvold og 20 bilder fra Nelly Langtind til dataformat ”JEPG”. 
 
Fra Ole Eriksen, Rønne, fikk vi en koffert med 19 spoleband med sang og musikk. Det er 
dansemusikk og slagere fra 50- og 60-tallet. På disse banda er også opptak fra sangerstevner 
og hornmusikk. På bandene er notert: Sangerstevne Lysøysund 1955, sangerstevne 1959, 
sangerstevne Osen 1962, ”På stedet hvil brekstad” 1957 og et band et stemplet Ørland 
sangforening. Nå gjenstår å finne en bandopptaker som kan spille av bandene og ha en utgang 
som muliggjør digitalisering av sangene til nytt lagringsmedium. 
 



Fra Bjørn Postmyr, Trondheim slektshistorisk skrift om lofotfiske. 
 
Fra Odd Jøssing, Ottersbo Indre 82/3, en eske med papirer vedrørende Østråtkretsen 
treskerlag. 
 
Fra Ole B Garten, garten, et trykt hefte. Historien om M/K Kvalsund I. 
 
Den museale samlingen 
 
Fra Svein Thoresen, Utstrand, skjellgrev, treklubbe som var brukt til å slå ned endpåler på 
hesjer og ved slakting av sau og kalv. 
 
Fra Tone Nilsen, Uthaug, en radio, bismer og utstyr til størjgevær som harpun og krutt, knall 
og patroner. Har tilhørt hennes onkel Hans Nilsen, Uthaug. Plassert i arkivet på Austrått av 
sikkerhetsmessige hensyn. 
 
Fra Terje Hoøen, Uthaug, en størjstol etter Kristian Nilsen, hans filleonkel. Plassert i naustet. 
 
Fra Johan Martin Thoresen, Ottersbo, et vadbein og en klepp (hytj). Kleppen og vadbeinet har 
vært brukt om bord i ”Ask” og tilhørt Ove Martinsen. Ove Martinsen var bror av bestefar til 
Johan Martin Thoresen. Begge tingene er plassert i storfyringen i museumsnaustet. 
 
Fra Snøfrid Thoresen, Utstrand, et stempel ”Bjugn & Ørland telefonsamlag” og et 
datostempel. Vi fikk også et brokkbind av lær. 
 
Fra familien Bjerkestrand, Brekstad, fiskesnøre (vadbein med snøre). 
 
Fra Frits Enebakk, Bjugn, en Munktells råoljemotor som har stått i en veivals. 
 
Fra Opphaug vel, før gammelheimen på Opphaug, en rullestol og ei emaljert mugge. 
 
Fra Erik Sandnes, Opphaug, separator og kjerne, to kasser med bøker, blader og skolebøker. 
 
Fra Jarle Finseth, Opphaug, en Ficthel & Sachs AG stasjonærmotor, motoren er fra krigen 
(1940-45) og har vært brukt til å dra en kompressor. Jarle Finseth kjøpte kompressoren av 
Hans Stallvik, Opphaug. En rull uåpnet hamptau som kommer fra butikken til Chr. Finseth 
ass. Handelsforretning, Uthaug. En feltesse type Bacho, made in Sweden. En smitang. En rull 
flatreimer 1 ½ tomme. En rull flatreimer 4 tommer. Seks stk. flattallerkener, diameter 24 cm, 
type Høyang. En dørlås med to nøkler. En kasse med protokoller fra butikken på Uthaug. 
 
Fra Odd Arne Skaret, 82/27 Sannan Nordre, Opphaug, en båtmotor av type ILO. Kjøpt hos 
maskinagentur Trondheim av per Bakken i 1958. Giveren har tatt forbehold om at motoren 
returneres dersom laget opphører. 
 
Fra Odd Arne Skaret, 82/27 Sannan Nordre, Opphaug, en bårmotor, type FM. Giveren har tatt 
forbehold om at motoren returneres dersom laget opphører. 
 
Fra Steinar Hoøen, Uthaug, størjstol og to tjæreblåser, alt plassert i naustet. En trekasse med 
motordeler til båtmotorer. Ei øks og redskap til å slå hull i oljefat. I hullet ble laksnotstrengen 



dradd inn og øksa ble brukt som hammer til dette, pluss å slå opp fatet i en ende for å fylle i 
stein. Fat med stein var brukt som anker til laksenøter. 
 
Fra Leif Leth-Olsen, Opphaug, motorsag type JO-BU fra 1950-åra. 
 
Fra Peder Norset, Grande, fire stk. plugger til Case traktor, verdi 400 kroner. 
 
Fra Jakob Kalvå, Opphaug, et lite bord med dreide føtter og skuff, står i Guriannastua. 
 
Fra Per Haukås, Opphaug, en stasjonærmotor DEUTZ med 2 sylindrer. Motoren har blitt 
brukt til å dra et aggregat. 
 
Fra Johan Martin Thoresen, Ottersbo, tidligere Utstrand, en vannpumpe for fjøs – nikkepumpe 
laget i Sverige. Ett par oversko (kallosjer). 
 
Fra Olaf Einar Vik, Vik 70/14, traktor McCormick – deering 1937 mod. Traktoren ble kjøpt 
som den første på 70/14, av givers bestefar i 1937. Traktoren returneres dersom laget 
opphører. 
 
Fra Solveig og Alfred Ophaug, Ophaug 80/9, et hestegreie (med løspute). 
 
Fra Ole B Garten, Garten, ett par årer som under ekspedering fra Namsosbåten i 1940-50-åra 
ble gjort av Olmar Garthen. Ei issag til saging av is for Garten fiskarlag. Ishuset ble bygd i 
1930 og brukt til 1950. Ei isklype. 
 
Leietaker, det Norske Orgelselskap 
 
Heimbygdslaget har plassert harmoniumer i lokalet til Det Norske Orgelselskap. 
 
Husmannsplassen Tinden 
 
På hovedbygningen er det blitt skiftet vindskier. Hele huset er rundvasket og låven støvsugd 
til sesongen. Grasklipping er som vanlig utført gjennom hele sommeren. 
Alle fem søndagene i juli hadde vi åpent. Hele 142 gjester til sammen! 
”Avstressingslaget” har vært i Tinden 13 ganger i 2001, til sammen 95 besøk. 
Vi hadde også besøk av fem personer den 26.6., en av disse var fra USA og to fra Canada. 
Sanitetsforeninga ”Sjøstjerna” har vært på besøk med 25 gjester og Grøtan Sanitetsforening 
med syv gjester. 
 
Museumsnaustet 
 
Vi hadde åpent for publikum samme helga (fredag, lørdag og søndag) som det ble servert 
gammelsalta sei i Bakarosen. Antall besøk 122. Annet besøk 2 stk. Til sammen 101 voksne og 
23 barn. 
 
Guriannastua 
 
Året 2001 blir stående som et merkeår for Guriannastua! Lørdag den 6. oktober ble det 
foretatt innvielse. Det var 42 gjester til stede. Svært gledelig for oss var at Guriannas 
sønnedatter, Anny Jensen, sammen med sin ektemann Arne Jensen og deres datter og 



datterdatter Tone Elisabeth og Mia var til stede. Vi synes sjøl at åpningen ble en høytidelig og 
verdig markering av den tapre kvinnens minnesmerke. Ordfører Knut M Ring klippet snora 
inn til tunet med ei gammel sauesaks. 
Før innvielsen var huset rundvasket og satt i stand. I fjøset og sneisvala var utstillingen som 
omfatter bildemontasjer, en glassmonter med diverse eiendeler og en utstilling i forbindelse 
med torvskjæring ferdigstilt. Dessuten var det flotte opplysningsskilt ved inngangen til 
eiendommen satt opp. 
 
Møllkula 
 
Samen med Bjugn Bygdatunlag utga vi to nummer av Møllkula. Opplaget var på 400 
eksemplarer. Vi mener at Møllkula er med på å øke vårt medlemstall – den er populær! 
 
Web-sidene 
 
Internett-statistikk 
Vår Internettutstilling på http://www.museumsnett.no/yrjarheimbygdslag/ er jevnt besøkt: 
 

 
År 2001 

Antall 
forespørsler 

Antall 
åpnede sider 

 
Kommentar 

Januar 3456 1360  
Februar 3040 1279 45 % fra Norge 
Mars 3478 859 24 % fra com(ercial) 
April 2779 1027 10 % net (work) 
Mai 2940 1173  
Juni 2650 1366  
Juli 2451 1586  

August 3222 1478  
September 2946 1630  
Oktober 4583 2014 Maksimum oppslag 

November 368 150 Ikke tellet hele måneden 
Desember   Ikke tellet 

 
Museumslageret på Austrått Gård 
 
Det er montert ovn i arkivrommet. 
 
Etter fratrekk av husleie for år 2001 med 8000 kroner til Stiftelsen Austrått gård, har vi til 
gode husleie i kjelleren for 126.011 – 8.000 (dugnad for år 2001) = 134.011 kroner. 
 
Museumsverkstedet 
 
I museumsverkstedet går livet sin gang. Case mod. R 1938 mod. Fra Erling Løkra / Ove 
Hågård / Ole Eriksen og Asbjørn Hoff, gitt av Erling Eriksen, Ervika i Bjugn, er ferdig 
restaurert. 
Allgaier 111 m/original slåmaskin opprinnelig fra Hitra, gitt av Audbjørn Dahl, Opphaug, er 
også i god stand. 
Deering 1937 mod. Gitt av Olaf Einar Vik, brekstad, er under arbeid. 
Lanz, gitt av Audbjørn Dahl, Opphaug, er også under arbeid. 



Dessuten er hele 5 stasjonærmotorer under arbeid. 
Komplette koppnøkkelsett og fastnøkkelsett samt en del skrutrekkere er innkjøpt. 
Det er montert lys i verksted og lager. Ovner er også innkjøpt og montert. 
 
Arrangement på Austrått Gård 
 
Vi var deltakere på bygdadagene som ble arrangert på tradisjonelt vis, helga den 25. og 26. 
august. Laget hadde utstillinger ute og inne. Matserveringen sto vi også for, noe som er en av 
våre beste inntektskilder gjennom året. 
 
Julearrangementet deltok vi også på som før. Vi hadde ikke ansvar for serveringa denne 
gangen. Vår utstilling var som før populær blant publikum. Nykjerna smør, forma som fisker, 
og lynlodd ga ”klingende mynt” i kassen. Vårt ”julekjøkken” ble som vanlig godt besøkt. 
 
Dugnaden 
 
Sted/aktivitet          Timer 
Administrasjon / styremøter / stiftelsen / andre møter    484 
Den lokalhistoriske samlingen, henting / arkivering     112 
Den museale samlingen, henting / restaurering / registrering   1.439 
Husmannsplassen Tinden, vakter /restaurering / plenslått / rengjøring  89 
Museumsnaustet, vakter / utstilling / plenslått     30 
Guriannastua utstilling / rengjøring / dokumentasjon / innvielse   241 
Austrått Gård, dugnad og arrangement      358 
Medlemsbladet «Møllkula»        121 
Arbeide med medlemsarkivet       25 
Internett og hjemmesidene        547 
Diverse tjenester for heimbygdslaget      25 
 
Til sammen          3.471 
 
3.471 timer tilsvarer 463 dagsverk eller 2,18 årsverk (7,5 t/dag og 212 arb. dager / år) 
 
Valg 
 
Se valgkomiteens innstilling. 



ÅRSREGNSKAP FOR YRJAR HEIMBYGDSLAG 2001 
 

RESULTATREGNSKAP 
 
Inntekter 2000 2001 
   
Medlemskontingent 12 350,00 14 600,00 
Inntekt naustet 880,00 1 565,00 
Inntekt Tinden (ordinær åpning) 3 480,00 6 075,50 
Inntekt Tinden (avstressingslag) 6 773,50 7 131,00 
Inntekt Tinden (utleie og salg av linotrykk) 2 910,00 0 
Inntekt bygdadager på Austrått 32 749,00 32 483,00 
Inntekt julearrangement Austrått 25 485,00 11 657,00 
Støtte Guriannastua 2 500,00 0 
Inntekt hyggekveld Ottersbo 0 2 171,00 
Salg av Møllkula, annonseinntekter 1 540,00 2 000,00 
Gaver og bidrag fra medlemmer 0 1 400,00 
Kulturmidler 1999 og 2000 11 000,00  
Renteinntekter / diverse 14 131,75 16 880,79 
Sum inntekter 113 799,25 95 963,29 
   
Utgifter   
   
Tinden 10 590,00 5 413,60 
Naustet 100,00 806,00 
Austrått Gård 17 246,80 31 309,20 
Guriannastua 7 311,50 24 901,05 
Lokalhistorisk samling 12 770,00 1 225,00 
Medlemsblad 3 124,00 2 601,00 
Administrasjon 1 606,40 3 651,50 
Møter / arrangement 13 165,07 16 025,59 
Kontorutstyr, kontingent andre lag 1 000,00 700,00 
Museal samling 6 336,00 5 667,20 
Diverse 3 747,50 1 355,00 
Sum utgifter 36 801,98 93 655,14 
   
Overskudd 36 801,98 2 308,15 
   
   
Balanse 31.12.2000 31.12.2001 
   
Eiendeler   
   
Kontanter 1 074,13 1 090,93 
Ørland Sparebank 4290 38 39524 44 513,54 30 181,10 
Ørland Sparebank 4290 16 38904 237 416,13 254 039,92 
Eiendommer, inventar og utstyr 140 000,00 140 000,00 
 423 003,80 425 311,95 
Gjeld og egenkapital   
Egenkapital 423 003,80 425 311,95 
   
   
   
Uthaug, 18.01.2002    Brekstad 25.01.2002 
Brit Sandvik     Regnskapet er revidert og godkjent 
sign.      Mikal Tyskø 
regnskapsfører     sign. 
      revisor 
 



Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2002. 
 
Den største arbeidsinnsatsen i kommende år blir i forbindelse med registeringsarbeid. Vi har 
store mengder gjenstander som er uregistrert. I museumsverkstedet må de før omtalte objekter 
ferdigstilles. Vi planlegger å ha samme åpningstider i Tinder og naustet. Deltakelse i 
Bygdadagene og julearrangement på Austrått fortsetter som før. En årlig Guriannadag bør vi 
legge opp til. Medlemsmøter er populært, vi må prøve å lage møter med tema som fenger 
medlemmene. 
 
Det er ønskelig med flere reoler i storkjelleren. Dessuten er det et stort behov for en 
kopimaskin. 
 
Utgifter 
 
Tinden        5.000 
Naustet       1.000 
Austrått Gård     30.000 
Guriannastua       5.000 
Lokalhist. Samling      2.000 
Medl. Blad       3.000 
Adm.        3.000 
Møter / arrangement    17.000 
Kontorutstyr / kont. Andre lag    3.000 
Museal samling      3.000 
Til styrets disp.    11.000 
 
      83.000 
 
Inntekt 
 
Medlemskont.     16.000 
Inntekt naustet      2.000 
Tinden ord. Åpn.      6.000 
  Avstr.lag     7.000 
  Utleie             0 
Bygdadager     30.000 
Julearr.     10.000 
Andre arr.       4.000 
Annonseinnt. Møllkula     2.000 
Gaver        1.000 
Kulturmidler     10.000 
Renteinntekter     15.000 
 
      83.000 
 
 
Til gode hos Stiftelsen Austrått Gård pr 01.01.01.  134.011 
Husleie for 2001      8.000 
Dugnad for stiftelsen i 2001     8.000 
Til gode hos Stiftelsen Austrått Gård pr 31.12.01.  134.011 



Medlemskontingent 
 
Styrets forslag: 
Medlemskontingenten beholdes uendret også for 2002. 
Ordningen fra 2001 om at de medlemmer som ønsker det kan gi en gave i tillegg til 
kontingenten fortsetter. (Det ble i 2001 gitt kr 1.400,- i slike gaver). 
 
 
Marit Eide Dahl    Harald Røstad    Ingrid Gangås    Svein Olav Ulset    Greta Hjerpseth 

sign.   sign.      sign.    sign.     sign. 


