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Innledning                                                                                                                                                     
Et nytt år er så vidt begynt og det er tid for å oppsummere året som vi har lagt bak oss. 

Styret har gjennomført 10 styremøter og behandlet 41 styresaker.                                              

Det nye året startet med at representanter fra laget deltok i en verdig begravelse av lagets 

tidligere leder Oddvar Haagensen. Årsmøte 2013 ble som vanlig gjennomført i slutten av 

februar, med kulturelt innslag av Terje Sørensen. Han tok for seg hva som skjedde på Fosen 

frigjøringsåret 1814.                                                                                                             

Heimbygdslagets visjon er å samle Ørlands historie i bokform, lett tilgjengelig for alle som ser 

verdien av å kjenne til sin lokale historie. Laget har tidligere gitt ut Ørland skolehistorie og 

Ørland kirkehistorie. For en tid tilbake ble det igjen «trommet sammen» ei gruppe som 

skulle samle stoff om sang- og musikkhistorien i Ørland. «Primus motor» i dette prosjektet 

var som vanlig Terje Sørensen. Med seg har han en redaksjons- komite bestående av Arve 

With, Bernt Gjelvold, Ingrid Gangås, Ingar Lium og Vigdis Hoøen.                                                                           



I mai var manuskriptet ferdig redigert og klar til trykking. Pris på trykking ble innhentet og et 

budsjett på ca. 264000,- kroner ble satt opp. For å skaffe dekning til et slikt beløp ble det 

sendt anmodninger om pengestøtte til Ørland Kommune, Ørland Sparebank, fem lokale 

næringslivsaktører og organisasjonen «Fritt Ord».                                                                          

Etter at de fleste svarene var mottatt var «kassa» fortsatt like tom, og slik står saken i dag. 

Manuset ligger klart til trykking og det er så langt i 2015 sendt en ny søknad til Ørland 

Sparebank.                                                                                                                                                

En annen sak som kan få betydning for YHL var Brannverntilsynets befaring på Austrått Gård. 

Inspeksjonen medførte at vi måtte anskaffe fem nye brannslukkingsapparater, et låsbart 

stålskap på utvendig vegg, for oppbevaring av gassflaske (11 kg propan). I tillegg kom det 

krav om at det måtte bygges en brannsikker vegg, fra bakken til en meter over tak. Veggen 

skulle skille «Nordlåven» fra hovedlåven. I tillegg skulle yttervegger og tak dekkes med 

brannhemmende belegg inntil fire meter fra brannveggen.                                                        

Dette pålegget, hvis det ikke finnes noen alternativ, vil komme til å få betydelige 

konsekvenser for YHL.                                                                                                              

Forklaringen til dette er: Hele etterjulsvinteren og våren jobbet Harald Røstad og Ivar Hopen 

med å forsterke og panele veggene i et rom som er ca. 16 m x 4 m, samt sette opp store 

reoler langs veggene. Hensikten med dette arbeidet var å få til et beskyttende lagringsareal 

for møbler og finere inventar. Så langt har dette kostet laget ca. 50.000 kroner og en 

betydelig arbeidsinnsats.                                                                                                        

Konklusjon: Hvis veggen blir bygd må alt som er oppført «plukkes» ned og settes opp på 

nytt igjen ca. 5 meter fram i låven.    

Rekruttering.                                                                              

Behovet for å få nye medlemmer i laget er et viktig både for økonomien og en mulig 

fornyelse av laget. På dette området har vår innsats vært for lite målrettet i 2014. Utenom 

vår tilstedeværelse på Bygdada- og Juledagene har vi egentlig vært ganske anonyme i dette 

arbeidet bortsett fra et trivelig møte i juni. Da takket Ungdomsrådet i Ørland ja til et 

omvisning- og orienteringsmøte På Austrått. Sammen med Ivar Hopen fikk vi en fin 

anledning til å vise hva vi holder på med.                        

Medlemsoversikt pr 31/12 2014 .                                                                                                        

Lager har: 188 single medlemmer og 12 par. Til sammen 212 betalende medlemmer. 

                      

lokalhistoriske samlingen: 

Fra Rigmor Laila Bjerkestrand Rø arkiv etter Ole T. Bjerkestrand på Søndre Skolstu. 
Fra Ørland/Bjugn storband, via Leif Skei, arkiv og gjenstander. I tilfelle samling av 
storbandet og opptreden skal nødvendige effekter lånes tilbake. 
Fra Reidar Hernes arkiv, medlemsblad og bøker etter Fosenringen. 
Fra danseklubben Stemning, via Ingar Lium, arkiv og noen gjenstander. 
Fra Vidkun Tokstad, via Ingrid Gangås og Terje Sørensen, protokoll etter Brekstad songlag. 
Lånt og skannet 84 sider dokumenter fra Aslaug Øien. 
Lånt og skannet 205 fotografier fra Marie Elisabeth Lium. 
Returnert avisen ”Nidaros” til Harald Berre, den var gitt arkivet i 2013. 
Fra Per Ebbe Røstad prospektkort med opphav fra gården Utheim på Viklem 



Lånt og skannet 10 foto fra Mildrid Ophaug Finseth. 
Vitus Brekstad apotek har plassert 7 innrammede fotografier i arkivet, de hang på veggen i 
Brekstad apotek. 
Fra Lage Ulriksborg, foto, bøker og avisutklipp. 
Fra Arnfinn Hoøen sju protokoller. 
Lånt og skannet av Narve Nesset bruksanvisning for kjøretøyet ”Carrier”. 
Lånt og skannet 509 foto fra Siri Hoem Ingeberg fra Kristiansund. 
Lånt og skannet 5 foto fra Odin Røstad. 
Lånt og skannet 485 foto fra Kjetil Schanche, fikk protokoller om Ørland kino til 
oppbevaring, de er skannet. 
Fra Per Amund Amundsveen 11 digitale fotografier fra bygdadagene 2014. 
Fra Peggy Finboe protokoll og vedlegg fra Ørland høyrekvinnelag. 
Fra Ingrid Gangås protokoll fra Ørland pensjonistkor. 
Fra Jostein Røstad reservedelskatalog for Hymas 31. 
Fra Jan Fred Paasche fotografier og papir fra heimevernet. 
Fra Arvid Halseth, Røstad, en fotografikopi av "Gullkongen" fra Bjugn. 
Lånt og skannet 362 foto fra Eva Sissel Skjærseth Valvik... 
Fra Terje Knutsen protokoller og kopi rettsprotokoller, et kart fra Røstad sameie, protokollene 
er skannet. Gårdsredskap fra gården Trøen på Røstad, "Reknebok åt ungdomsskulen", 
rapporter om fotballkamper fra Opphaug fotballag. 
Lånt og skannet et brev fra Bernt Gjelvold. 
 
Fotografiene våre, både fysiske og digitale, føres etter hvert inn i et regneark for å holde en 
viss oversikt. Ved utgangen av 2014 er antallet fotografier i regnearket 14509. 1361 
fotografier er skannet i 2014. Tilveksten i regnearket er 2230 fotografier, dette inkluderer et 
etterslep fra tidligere år.  
 
 
 
 
Den museale samlingen: 
 
Fra Reidar Hernes en kjelke etter Bernt Karlseng, via Herlaug Døsvik. Bosshake (båtshake) 
etter Jan Døsvik. Rive, askeskuffe m/lokk og slipesteinssveiv etter Hans Ryggen. 
Fra Ørland/Bjugn husflidslag en vevstol. 
Fra Greta Hjerpseth to deler kleberstein fra gården der, bærplukker - laget av Jan Døsvik, fire 
bøker, en leke ”Troll-vev”, ei grein, strikket belte, luebånd fra M/S Bergensfjord. 
Fra O.S. Donali en Bang & Olufsen trådløs telefon, BeoCom 6000 og fortøyningsutstyr for 
småbåt, garnkork. 
Fra Harald Røstad, og hentet av ham i Rusasetvatnet, heisedelen av slusene til Dalebakken 
mølle med to tårn og ei sveiv. Vi etterlyser de andre slusene og fotografi av slusebygningen 
ved demningen. 
Fra Aslaug Beate Kjervågsund Gomo i Rissa ei melkvogn for hest. Den kom fra Hitra og 
givers foreldre, Arvid og Margit Kjervågsund, til Rissa. 
Fra Vitus Brekstad apotek 57 gjenstander fra tidligere apotekerdrift på Brekstad. 
Fra Pawel Katana, via Ole-Morten Sletvold, klokketårn fra gården Hårberg. 
Fra Ole-Morten Sletvold ei kappsag m/el.motor – tidligere brukt på gården Jarlheim på 
Utstrand. 
Fra Torstein Tindvik, Oksvoll, en rennestol. 
Fra Jostein Røstad et diplom. 



Fra Lage Ulriksborg, halssmykke av menneskehår. 
Fra Arnfinn Hoøen slipestein i steinstativ. Det er plassert ute ved fjøsveggen på Tinden. 
Verktøy som fastnøkler og elektroverktøy – brukes i museumsverkstedet. To dørblad, 
flosshatt, to ridehjelmer, to hestebindsler i betong, vaskestell, gorojern, melkespann, 
sukkersaks, greinsaks, malerier av Arnfinn Hoøen, klysterkopp, neseklype tre radioer.  
Fra Arnfinn Hoøen, kjøpt av Harald Røstad og Ivar Hopen, klype til stubb-bryter, melsekk, 
skyvelær i tre, fjøstavle, lampekuppel. 
Fra Harald Røstad skrivetavle i stein og 14 grifler, fire vevnåler til strikkemaskin. 
Fra Reidun Ervik, Uthaug, en vevstol og ei klesrulle. 
Fra (Rolf ) Lage Ulriksborg et skolekart, verdenskart, tobakkseske m/tobakk, nålpute, 
tegnesett. 
Fra Gunnar Eide seks gjenstander, deriblant vaskestav, bæremeis i tre og slipemaskin fra 
Henry Ryggen. Senere 10 andre gjenstander, deriblant verktøy til verkstedet, stensilmaskin, 
bormaskin, kakesprøyte, bøker, tømmerhake. 
Fra Hans Kristian Stuenes fotoblitz og pærer. 
Fra Anita Lind, Trondheim, en ovn fra Hommelvik Brug. 
Fra Karl Erik Sørensen fire vevtrinser. 
Fra Åsta Hoff 80 gjenstander fra stabbur og fjøs som melkemaskiner, gryte, bokpresse, bjelle, 
kvernsteiner, vaskemaskin, ovn, osv. 
Fra Anne Lise Lund, Uthaug, en bandhake eller "kjerringkjeft". 
Fra Åse Lisbet Lunds dødsbo 204 gjenstander som verktøy fra uthuset, husgeråd fra kjeller og 
innbo fra bodelen. 
Fra Rigmor Rø, Brekstad, gyngestol, kiste, sofaputer og matter. 
Fra Aslaug Eidem, Brekstad, amerikanske ukeblad, lærebøker, grammofonplater, brosjyrer, 
repro veggbilde. 
Fra Margrethe Hernes, Hvam, tekanne etter Hannah Ryggen. 
Fra Reidar Hernes, salmebok etter Hans Ryggaunet, bibel fra familien Rye, en Kirke-Postille, 
en silokniv og el. gjeter. 
Fra Harry Johansen, Uthaug, et maleri og foto som opprinnelig lommer fra Åse Lisbet Lunds 
dødsbo. 
Fra Rigmor Solbue Hoff tre bøker etter Kolbjørg Hovde. 
 
 
 
Konservering og reparasjon. 
 
Sleden, eller sluffa, etter Johannes Heftye var i Trondheim til restaurering. Firmaet gikk 
konkurs og Harald Røstad og Ivar Hopen hentet tilbake den demonterte sluffa. Møbelstoff til 
restaureringen ble også med tilbake. Stoffet var en del av forskuddsbetalingen på sluffa. 
Seterygg er laget ferdig, men ikke montert. Mye arbeid gjenstår og en muntlig lovnad fra 
Antonio Arenas om å komme til Austrått for å fullføre restaureringen, er ikke gjort. 
Potetsetter YHL 2785 er restaurert. Grøfteplog YHL 5264 ble ferdig restaurert i 2014. 
Fra Ørland flystasjon fikk vi reoler fra depotet. De er av treverk og skulle kastes. De skal med 
tiden benyttes på låven. 
Alle gjenstander som er innlevert er fortløpende rengjort, registrert og plassert i magasinet. 
Tilfanget av gjenstander, utenom det som notores under overskriften "lokalhiskorisk 
samling", var ved utgangen av 2014; 10386. 
 
 
 



 
Utstillinger 
 
De faste utstillingene i museumsnaustet, Tinden og Guriannastua er ikke forandret i år. Under 
Juldaga’n 2014 satte vi opp ei fotoutstilling. 
 
Museumsnaustet 
Endelig – i desember var endelig alle formaliteter i orden og vi kunne kjøpe tomta til 
museumsnaustet av Steinar Lund. Med tinglyst skjøte i vårt eie trenger vi ikke lenger å være 
bekymret for at grunnen som naustet står på får andre eiere. Det har i lengere tid vært ønskelig 
å ta nye grep i naustet for bedre å beskytte utstillingen mot støv og løvrask, som kommer inn 
gjennom veggene. Før vi fornyer utstillingen må dette gjøres. Vi har derfor ikke holdt naustet 
åpent for omvisning bortsett fra 7.ende klasse fra Opphaug skole som vi hadde på besøk i mai.  
På vårparten fikk vi forespørsel fra Ørland Sparebank om vi kunne bidra med gammel-miljø 
og aktører til en video som de fikk laget til innvielsen av det nye bankbygget. Dette takket vi 
ja til. Dermed ble naustet og Tinden arenaer hvor vi synliggjorde fiske og matteveving. 
Kanskje det er noen av medlemmene som har sett videoen. 
 
Husmannsplassen Tinden                                                                                                   
Foruten arena for filming har husmannsplassen vært åpen for publikum alle helgene i juni. 
Det ser ut for at kaffekoppen, vaflene og en god prat er noe som frister år etter år. Det er 
mange som har gjort dette til en tradisjon, ofte tar de også med seg venner og bekjente. 
En annen aktivitet som er populær er «Avstressingslaget» sine samlinger. Navnet sier alt om 
deres hensikt med møtene. De holder sine treff til langt utpå høsten. Gjennom kaffe- og      
loddsalg bidrar de til en god slump med penger til laget. Utenom de faste åpningstilbudene 
fikk vi også i 2014 spørsmål om en skoleklasse fra Opphaug skole kunne få en omvisning av 
oss. Ivar Hopen gav elevene en fin mulighet til å sammenligne sin egen hverdag med livet på 
en husmannsplass. Dugnadsarbeid utenom åpningsdagene har begrenset seg til vårvask, 
påkrevet renhold og plenslått. En stor til takk til alle bidragsytere.    
                                   
 
Guriannastua 
Søndag 1.juni gjennomførte vi den tradisjonelle Guriannadagen med godt besøk og nydelig 
vær. Terje Sørensen orienterte om bokprosjektet Ørland musikkhistorie, Ivar Hopen gav oss et 
innsyn i historien om menneskeskjebnen Gurianna. Nytt av året var allsang godt ledet av 
Gunnar Eide og Bert Gjelvold. Bortsett fra grasslått rundt stua og oljebehandling av 
hagebordet er vedlikeholdsaktiviteter ikke vært utført i 2014.  
. 
 
Internett. 
 
Av 20 GB diskplass som er tilgjengelig hos "domeneshop.no" benytter vi 6,28 GB. Der har vi 
84.062 filer i 2.831 mapper. Vi kan tildele 200 e-postadresser til medlemmene, om ønskelig, 
med adresse "navn@yrjarheimbygdslag.no". 
For hele året 2014 har vi hatt treff fra søkemotorer 1.321.969 ganger, treff fra besøkende 
3.653.069 ganger og det har vært 115.988 unike besøkende på våre sider. 
Størst trafikk var 14. august med 28.504 nedlastede filer. 
De fire mest populære søkeord var i rekkefølge; rosettjern, yrjar heimbygdslag, grindvev og 
fyring rundovn. 
 



 
Austrått 
 
Vi har leieavtale som går fram til 2021 med husleie 8000 kroner per år. Tilgodebeløpet mot 
Austrått Gård per 31.12.2014 er 59.171 kroner. 
Mulig montering av brannvegg på låven og brannvarslingsanlegg har, som tidliger nevnt, 
forårsaket full stopp i arbeidet med låvedelen som vi leier.  
 
Avslutning 
Til slutt vil vi takke alle, som i løpet av året, har brukt av sin fritid til å gi laget en solid «puff» 
framover og med å realisere lagets pålagte oppgaver. 
En stor takk til alle som har overlatt til vår varetekt viktige museale gjenstander, 
bildemateriell og arkivalia.                                                                                                                    
En særlig stor takk til en anonym giver fra Sandefjord som gav oss 100.000 kroner. Disse 
pengene kom godt med når vi sikret oss nausttomta på Uthaug og innredningen på Nordlåven. 
 
En stor takk til dugnadsgjengen som styrte rømmegrøtsalget  med videre under Bygdadagene, 
den samme takken går til alle som bidro til at Juledagene opplevdes som vellykket. 
Til slutt – en ekstra stooor takk til den dugnadsgjengen som, fire dager - de fleste ukene i 
året, legger ned årsverk med dugnadsinnsats for å organisere lagets eminente WEB-side, 
arkivering, magasin og administrasjonsarbeid og ikke å forglemme karene som står for 
vedlikeholds- og verkstedsarbeide. Det hadde blitt lite med traktordefileringene hvis ikke 
traktorene hadde gått for egen maskin. 
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