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kroner per stk, for paret – 150 kroner. 
 
Velkommen. 
 
 
 



Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2012. 

Innledning 
Aktiviteten i Yrjar Heimbygdslag har vært stor i hele arbeidsåret. Henvendelsene fra publikum øker, både 
lokalt og nasjonalt. Laget blir spurt om tjenester som normalt ville krevd flere årsverk med faste stillinger 
om forespørslene skulle vært imøtekommet. Vi må derfor flere ganger beklage at svar ikke kan gis. 
Yrjar Heimbygdslag blir tilbudt gjenstander. Dette er viktig for laget, og vi håper flere vil benytte seg av 
dette. Vi har fått signaler om at publikum ønsker at gjenstander, som er magasinert, burde være vist fram. 
Dette er også Yrjar Heimbygdslags enig i, men plassbehovet setter sperre for dette ønsket. Utfordringen 
har vært flagget flere ganger ved ulike anledninger i 2012 i et forsøk på å sette saken på agendaen. 
Yrjar Heimbygdslag er omtalt i rosende vendinger i flere avisartikler i 2012, ikke minst ifm Ørland 
kommunes kulturpris for 2011 som ble utdelt 16. januar 2012. 

Medlemskap og administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2012-2013, 188 medlemmer, derav 16 familiemedlemmer, andre enn 
hovedmedlemmet, og 1 medlem i utland. Dette er en reduksjon på 24 medlemmer, men skyldes nok i 
hovedsak en opprydding ift hvem som har betalt kontingent de siste 3 årene. Laget har vært ledet av det 
valgte styret. Det har vært 8 styremøter og behandlet 46 saker. 
Onsdagsklubben har hatt 3 møter. 
 
Tillitsvalgte  i 2012 har vært: 
Leder/kas Oddvar 

Haagensen 
Er på valg  Valgkomité Bernt Gjelvold På valg 

Styremedlem Ole Chr Hov Er på valg  Valgkomité Brynjar Brodersen  
Sekretær Ingrid Gangås Er på valg  Valgkomité Lihla Haraldsvik  
Styremedlem Ingar Lium   Varamedlem 

 valgkomité 
Ann Elin Jensen  

Nestleder Anne Marit 
Sannan 

  Revisor Mikal Tyskø På valg 

Varamedlem Daniel Johanssen   Revisor Stein Arne Solberg På valg 
Varamedlem Rolf Solem På valg  Varamedlem 

revisor 
Peggy Finboe På valg 

 
Arbeidsutvalg. Det har ikke vært oppnevnt nye arbeidsutvalg, følgende har sittet over, leder skrives 
først: 
 
Tinden Brit Sandvik. Ellen 

Hopen 
Møllkularedaksjon  Karin Hoff Grong 

Museumsnaustet Ivar Hopen har slått 
gress 

  
Vigdis Hoff Grøtan 

Guriannastua Harald Røstad Bygdadager 
servering 

Anne Marit Sannan 

 Per Ebbe Røstad   
 Ingrid Gangås Motorer og Hans Aune  
Gjenstandssamling Harald Røstad bygdadager 

utenomhus 
Johan Martin Thoresen  

Arkiv  Ivar Hopen  Harald Røstad 
Internettredaksjon Ivar Hopen  Ivar Hopen 

  



Årsmøtet 
Årsmøtet for 2011 ble holdt 18. februar 2012 i møterommet på Austrått gård. der 16 personer var til stede.  
Årsmelding og regnskap for 2011og budsjett for 2012 ble godkjent. Etter årsmøtet ble det servert kaffe og 
kaker. 

Møter og kurs 
Oddvar Haagensen har vært lagets representant i Stiftelsen Austrått Gård fram til Stiftelsen ble vedtatt 
foreslått nedlagt. Hans Aune er lagets representant i avviklingsstyret. Austrått gård leies nå ut av Ørland 
kommune til Austrått utleie. Det er en utfordring for laget at dette er en organisasjonsform der 
ansvarslinjene er noe uklare. 
Harald Røstad er vararepresentant i styret Sør-Trøndelag historielag. 14. mars deltok vi på Ørland 
Sparebanks sponsorkveld. 

Gaver og støtte 
Grasrotandelen ble støttet av ca 43 givere, men her er potensialet mye større. Vi er også mottaker av 
skattefrie gaver, minimum 500 kroner, maksimum 12.000 kroner som kan trekkes fra i selvangivelsen. 
Fullt navn og personnummer må opplyses ved slik gave på grunn av innrapporteringen til 
skattemyndighetene. 

Den lokalhistoriske samlingen 
Tilvekst for 2012: 
Fra Arne Knutsen, Opphaug, skann av fotografi av eiendommen Elvengen, eid av Hans Jensen. 
Fra Brit Sandvik, Uthaug, ”Ørland arbeiderparti 90 år 1903-1993”. 
Fra Greta og Kjell Hjerpseth, Døsvik, to bindsverket ”Aktive fotballspillere”, Fosen krets er med i bind 2. 
Fra Gunnar Eide, Austrått, sommerruter Fosen dampskipsselskap A/S 1952, Norges matrikkel Ørland 
herred 1907, skann av 790 fotografier. 
Fra Harald Røstad, Røstad, heftet ”Gamle ovner i Norge” av Ulf Hamran, avisutplipp om 
”Heimdalsplogen”. 
Fra Aud Lilleengen, Vestrått, to CD’er med intervju av Ove Murvoll, skann av 3 fotografier. 
Fra Coop Uthaug foto fra styrerommet, samtlige styreprotokoller. 
Fra Astrid Dahlsveen, Hovde, et foto av skoleklasse på Hårberg skole 1963 eller 1964. 
Fra Aslaug Eidem, Brekstad, fotografi av Harald Trettenget, 44 andre foto, huspostill, bibel og fotoalbum, 
kart, tysk julehefte fra 1944. 
Fra Ole Sørgård, Hovde, delekatalog for Albin O-22 motor. 
Fra Audhild Brodersen, Uthaug, arkivet etter Uthaug sjømannsmisjonsforening, fem bildeband etter 
Ørland Røde Kors hjelpekorps. 
Fra Oddvar Haagensen arkiv etter Fram 4H. 
Fra Per Ebbe Røstad, Røstad, ”Det Norske Travselskaps lover”, skann av 22 fotografier. 
Fra Rolf Lage Ulriksborg, Uthaug, arkiv fra Indre Kotte, g.nr. 74-23, og fraktebåten ”Langcin 1”, skipper 
Oskar Kotte. 9 ”ukeblad” fra like før og like etter krigen. 
Fra Anne Margrethe Ulriksborg, Uthaug, arkiv etter Inger Marie Hovde på Trettenget, g.nr. 68-3. 
Fra Liv Grande, tekster og bøker etter Ole Grande, en bibel, lærebøker, utklippsbok fra etter krigen. 
Fra Idar Solhaug, Ervik, skann av de siste nummer av Ervikingen for årene 2006-2008. 
Fra Alfhild Pettersen, Hovde, prospektkort av gården Rabben på Innstrand. 
Fra Erna Berg Steen, Røstad, 86 skann av fotografier. 
 
Det lokalhistoriske arkivet har nå 10 103 digitale fotografier, arkivert fra publikums fotoalbum og fra eget 
magasin. Gjenstandsfotografiene utgjør 10 703 fotografier. Laget har 12 714 sider med digitalisert arkiv 
og 1 896 sider fra vårt bibliotek. Mesteparten av arkiv – og biblioteksidene er tilgjengelige via Internet. 



Den museale samlingen 
Antall registrerte gjenstander er kommet opp i 9 783. Tilvekst for 2012: 
Fra Harald Røstad, Røstad, en MGP jakkemerke, 43 kaffeposer i papir, Motorola mobiltelefon, et 
elektrisk orgel, veggteppe fra unionsoppløsningen. 
Fra Ragnar Fremstad, Rønne, en vedkomfyr. 
Fra Peggy Finboe, Skaret, en slipestein m/motor, sagbenk m/motor, ei brødbomme m/kjøkkenredskaper. 
Fra Hans Aune, Austrått, etui m/passere og tegnepenn, en forsundgogn. 
Fra Bernt Gjelvold en bomull handduk med innvevd ”Örland Skoler”. 
Fra Astrid Gjelvold, Røstad, ei klerulle merket ”A. Eggen Trondhjem”. 
Fra Coop Uthaug kunst som var gitt til handelssamlaget, minnegaver, reklamemateriell, petromaxer, 
papirstativ, jul-papir, vekter, kasseapparater, regnemaskiner, dekoreringsutstyr, sager, telefoner, 
kontorrekvisita, kaffekvern, støvsugere, skolepult, uniformer, varmeovn, speil, brødkurver, ur, 
søppeldunker, reoler, kopper og termoskanner, spade, snøskuffe, kost, gardintrapp, kjøpmannsdisk i tre, 
verktøyreol i tre. 
Fra Egil Myhre Ring, Innstrand, to høyvogner med grind, svensk såmaskin. 
Fra Randolf Strømsnes, Brekstad, ei skruestikke (stolpestikke). 
Fra Harald Raaken, Bjugn, en påhengsmotor av merke ”Heimlagan”. 
Fra Anne Arntzen, Røstad, ei melkvogn, slåmaskin (oppr. fra Austrabban), Underhaug troll, vevstol som 
kommer fra Tinden etter auksjonskjøp. 
Fra Gunnar Eide, Austrått, en kombinert dreibenk og bandsag. 
Fra Erling Haarberg, Hårberg, sykkelmerker, drikkekar, trehjuls sykkel, putetrekk og bordteppe (begge de 
to siste er fortsatt hans eiendom). 
Fra Anne Margrethe Ulriksborg, Uthaug, ei kjøkkenhylle, greiner, barneleker, to fag kjøkkengardiner, 
forkle, løpere og brikker, dyne, to sofatepper. Alt brukt av Inger Marie Hovde på Trettenget, g.nr. 68-3. 
Fra Håkon Toresen Bærøy, Utstrand, sju esker med størje-ammunisjon. 
Fra Ørland kirkegård et slettet gravminne, formet som en obelisk. 
Fra Karen Støkkan, Uthaug, en Kvernland plog. 
Fra Ivar Hopen, Uthaug, håndredskaper til tønnemaker, alt auksjonskjøp. 
Fra Åge Stallvik, Elveng, Bjugn, en Ford traktor 2N modell 1947. 
Fra Ellen Hopen, Uthaug, julepynt. 
Fra Aslaug Eidem, Brekstad, en skrivepult. 
Fra Hallstein Sørmyr, Eid, en torvknuser (torvstrømaskin). 
Fra Eskil Ratdal, Opphaug, en FM motor, lender, potetrasp, to spader, børtre, lasteramme for traktor. 
Fra Ole Sørgård, Hovde, en Marna diesel båtmotor. 
Fra Brit Sandvik, Uthaug, maleri av Jakob Henrik Lund. 
Fra Tordis Hustad, Brekstad, utlodningsgjenstander. 

Internett 
Vi leier webhotell hos firmaet Domeneshop, der har vi 20 GB tilgjengelig. Vi benytter 4,21 GB med 74 
802 filer i 2 649 mapper. Statistikken viser at i 2012 ble 21,14 GB lastet opp av 39 361 unike besøkende. 
Det var 1 613 746 treff fra besøkende og søkemotorer traff våre sider 451 270 ganger i løpet av året. 
Domeneshop poengterer at det kan være huller i statistikken på grunn av omlegging av tellesystemet i 
2012. 
 
Av besøksstatistikken leser vi følgende fordeling: /hovedside.htm hadde 9,97 %, /meny.htm 9,15 %, 
/gjenstander/ovner.htm 3,78 %, /fotografier/starten_foto.htm 3,37 %, /fotografier/meny_foto.htm 3,31 %, 
/fotografier/innledning_foto.htm 3,21 %, /fotografier/innhold/foto/meieriskolen.htm 3.04 %, andre sider 
hadde til sammen fordelt 64,17 % av besøkene. 
 



E-postliste til medlemmene, for informasjon om lagets arbeid, er ikke opprettet på grunn av liten 
etterspørsel. ”Siste nytt” ligger øverst på vår hovedside. 

  

Møllkula 
Medlemsbladet Møllkula utkom som vanlig med to nummer. Bladet trykkes ved Fosen trykkeri, Øyvind 
Røstad har hatt den grafiske utformingen av bladet. Noen medlemmer kjører omkring med bladet for å 
spare porto. Vi har tidligere anmodet medlemmene om oppdaterte adresser, men HUSK å forny 
postkassemerkingen også. Da blir sikkert postverket glad i tillegg til at vi slipper ”elle-melle”-metoden! 
Vi har lagt bladet ut for slag ved Ørland boksenter. 

Boksalg 
Begge bind av Ørlandsbok, skolehistoria og kirkehistoria, selges fortsatt. Bøkene selges ved Ørland 
Boksenter og ifm. egne arrangement. De selges nå til redusert pris, 100 kroner per stk. Kjøper du begge 
eksemplarene samlet blir prisen 150 kroner for paret. 

Austrått gård 
Leiekontrakten mot Stiftelsen Austrått Gård ble fornyet for 10 år i 2011, og i tillegg til at vi nå også leier 
vestre låve leier vi to rom i fjøset. Husleien er 8000 kroner per år, som avregnes mot utført dugnad for 
stiftelsen, restbeløp per 31.12.2011 er 62. 011 kroner. Avfuktere benyttes i potetkjelleren og arkivet. 
Vanninntregningen i storkjelleren ble stanset, derimot har traktorlageret i kjelleren fortsatt 
vanninntregning. Foruten fare for vannskader skaper det høy luftfuktighet som igjen fører til 
rustdannelser. Solfanger for produksjon av varm luft, til utlufting i arkivet, er montert. 

Utvidelse av museumsarealet 
Bygging av et museumsbygg, for å huse jordbruksredskapene våre, er et høyt prioritert ønske. 
 Samlingene til Yrjar Heimbygdslag må bli sett i sammenheng med andre aktiviteter i Austråttområdet og 
hvis arbeidet med et reformasjonssenter på Ørland skulle legges til Austråttområdet, må husrom og plass 
til våre samlinger innarbeides. 
Vi er bekymret for arbeidsforholdene i verkstedet i kjelleren. Dette skulle vært flyttet til et bygg på 
bakkenivå med muligheter til et bedre arbeidsmiljø. Høsten 2012 ble vi tildelt det gamle stabburet som 
står på meieritomta på Brekstad, og vi er nå inne i en prosess med å få flyttet stabburet til Austrått. 
Byggemelding er levert, og det er bedt om anbud på flytting. 

Registrering og restaurering 
Registrering og restaurering av gjenstander skjer fortløpende.  
 

 Husmannsplassen Tinden 
Tiden ble vasket og gresset klippet i mai. Oddvar Haagensen har hatt som oppgave å klippe gresset i 
sommermånedene.  Mange av medlemmene våre var med i sommer og malte vegger, og det er også gjort 
noe vedlikehold på vinduene. Men fortsatt står noe vedlikehold igjen, spesielt på vinduer. Publikum 
hadde adgang til plassen søndagene i juli, og sammen med et besøk utenom det, var det generelle 
besøkstallet 110 gjester. Avstressingslaget benyttet Tinden og de hadde 159 gjester, totalt besøk i 2012 
ble 269 gjester. 
Andre skoleklasse ved Opphaug skole var i Tinden 6. juni med 24 elever. 

Guriannastua 
Stua og fjøset ble ryddet og vasket i mai, graset er slått noen ganger. 



Guriannadagen var søndag 3.juni kl 13-16. Til tross for en litt usikker værmelding kom i år nesten 50 
besøkende til Guriannastua og årets markering av dette stedet. Også i år ble foredraget hold innendørs i 
Yrjarshytta. Olav Berger ga en innføring om geologien i området. Andre skoleklasse ved Opphaug skole 
besøkte Guriannastua først 31. mai med 26 elever. 

Museumsnaustet 
Naustet har ikke vært åpent for publikum i 2012. Eneste besøk var 7. klasse fra Opphaug skole den 8. 
juni. Ivar Hopen var omviser.   

Dugnaden 
Det har vært sammenhengende aktivitet gjennom hele året på Austrått Gård, men onsdagene og helga er 
forsøkt fredet. Vi vil ikke anslå timeforbruket i år, men det er like høyt som tidligere år, og det betyr i 
overkant av 3 årsverk. Det er gledelig av vi samler så mange frivillige til de to store årvisse 
arrangementene vi deltar i, og at Tinden driftes så godt av ”Avstressingslaget”. De faste dugnadshjelperne 
ved Austrått Gård legger ned et stort arbeid for laget og er kontakten utad ved tilfeldige besøk på stedet. 

Arrangement 
Vi deltok med den samme fotoutstillingen av skoleklasser i Galleri stallen på Uthaugsgården som 
tidligere år. 
3. og 2. september var vi med på bygdadagene på Austrått gård. Rømmegrautsalg og salg av kaker og 
kaffe sammen med loddsalg og salg av bøker ga en pen inntekt. Traktorparaden var like populær som 
tidligere. Bygdadagene er et stort løft for laget hvor mange er involvert. 
Årets kulturminnedager ble i Ørland avholdt 8. og 9. september. Kulturminnefondet hadde på grunnlag av 
vårt program og at 3 aktører samarbeidet om arrangementet, valgte å gi hederlig omtale og premie på kr 
10 000 til Ørland Kommune, Ørland Kirke og Yrjar Heimbygdslag. Første dag var det byvandring 
sammen med Eva Tyskø Sivertsen og Rigmor Solbue Hoff. Deretter foredrag av Ole Chr. Hov og Arnt 
Tore Andersen. Ørland og Bjugn leikarring underholdt. Tine sponset med ost som vi solgte som ostefat 
sammen med kaffe og kaker til inntekt for Yrjar Heimbygdslag. 
Vi deltok på en bokmesse i kulturbygget på Brekstad 30. oktober. Der ble det et godt salg av Ørlandsbok 
og Møllkula. 
26. og 27. november var vi tradisjonen tro med på Jul’dagan på Austrått. I år måtte vi kjøpe smøret siden 
meieriet er lagt ned, og vi ikke fikk tak i rømme som tidligere. Takket være Ole Chr Hov fikk vi dette via 
TINE, og vi fikk solgt smørfisken som tidligere år. I tillegg solgte vi lodder, bøker og Møllkula, foruten at 
vi presenterte laget. 
Yrjar Heimbygdslag har i arkivet litt orginalmateriale fra Hanna Ryggens hånd. Det er et rutehefte hvor 
Hanna har tegnet geometriske mønstre, muligens fra folkeskoletiden. Dette er bekjentgjort på Internet og 
ble fanget opp av ”Contemprary Art Norway” og dOCUMENTA (13). Marta Kuzma skrev en Notebook 
om Hanna Ryggen, og der ble noen sider fra ruteheftet tatt inn. Laget har mottatt et eksemplar av heftet 
og et takkebrev. Heftet er plassert i arkivet. Det kom også en invitasjon fra den Norske Ambassade i 
Berlin til en uformell sammenkomst og en drink i Mundo Bar. Grunnen til ivitasjonen er å markere 
norske kunstneres deltakelse i dOCUMENTA (13).  
 

Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle som har hjulpet laget i løpet av året med dugnadsarbeid eller på annen 
måte. En takk til alle som overlater viktige museale gjenstander og arkiv til laget. En spesiell takk til dem 
som arbeidet på kjøkkenet og sto for servering under bygdadagene og ved aktivitetene under Jul’dagan, 
samt den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 



Oddvar 
Haagensen 

Ole Chr Hov Ingrid Gangås Ingar Lium  Anne Marit 
Sannan 

Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
Leder Styremedlem Sekretær Styremedlem Nestleder 

 


