
Yrjar Heimbygdslag 
Årsmelding for 2018. 
 
Tillitsvalgte dette året: 
 
Styret: 
Leder og kasserer    Edgar Lund   Valgt for 1 år 
Nestleder og sekretær   Karl Erik Sørensen  Siste av 2 år 
Ansvar medlemslister, sekretær Torun Skontorp  Valgt for 2 år 
Styremedlem    Anne Marit Sannan Valgt for2 år 
Styremedlem    Daniel Johansen  Siste av 2 år 
Varamedlem    Brynjar Brodersen  Valgt for 2 år 
Varamedlem    Svein Olav Ulset  Siste av 2 år 
 
 
Revisorer for 1 år: 
 
Bernt Gjelvold 
Thor Sandvik 
 
Vara revisor for 1 år: 
 
Peggy Finboe 
 
Valgnemnd: 
 
Leder for 2018:   Ragnar Jenssen Siste av 3 år 
Nestleder for 2018:  Gunnar Eide  2 år igjen 
Medlem for 3 år:  Aslaug Eidem 3 år igjen 
 
Varamedlem for valgnemnda: 
 
Vigdis Hoff Hoøen  Valgt for 1 år. 
 
 
 
 
 
 



 
Arbeidsutvalg: 
 
Tinden:   Anne Marit Sannan 
 
Naustet:   Ivar Hopen 
 
Guriannastua:  Anne Marit Sannan og Inger Jøssing 
 
Bygda- og juledager: Anne Marit Sannan 
 
Austrått Gård:  Harald Røstad 
 
Motor og mek.:  Harald Røstad og Johan Martin Thoresen 
 
Samling og arkiv:  Ivar Hopen og Harald Røstad 
 
Registreringer:  Ivar Hopen og Harald Røstad 
 
Møllkuleredaksjon: Karin Hoff Grong, Ingrid Gangås og Marit Eide Dahl 
 
Mimrekaffe:   Jan Fred Paasche 
 
 
 
 
Innledning: 
 
Årsmøtet for 2017 ble holdt på Austrått den 24. februar 2018.  
Daniel Johansen orienterte om det pågående kulturhistoriske arbeidet på Ørland generelt og 
rundt Austrått spesielt. Av spesiell interesse for YHL som historielag, kom det fram at det 
arbeides med å få ansatt en lokal konservator i Ørland kommune som blir finansiert av 
fylkeskommunen. I den forbindelse må YHL diskutere hvorvidt vi ønsker bistand fra en slik 
ressurs, og til hva. Det betyr også at laget bør ta en prinsipiell diskusjon om hva laget ønsker 
å bli i framtida.  
Årsmøtet fortsatte med årsmøtesaker. (Referert fra årsmøteprotokoll.) 
Årsmelding og regnskap, arbeidsplan og budsjett for 2018 ble godkjent. 
 
Hva har vi, hvem er vi, hvilke ønsker og behov har vi og hvor skal vi? 
Dette er spørsmål som vi har drøftet i tre arbeidsmøter med 14 medlemmer i sommer. I 
ettertid har styret oppsummert drøftingene og foreslår konkrete tiltak for årsmøtet. 



Bakgrunnen for dette engasjementet er at Ørland kultursenter v/Daniel Johansen skal 
kartlegge alle historielag og museum i Ørland og Bjugn med henblikk på framtida.  Han 
utfordret lagene til å utrede sin egen situasjon og komme med innspill. 
 
Vårt svar på disse spørsmålene er at i tillegg til å være et historielag med formål å vekke 
interesse for kulturvern og å ta vare på tradisjoner, folkeminner og gamle ting som ellers 
ville forsvinne og glemmes, er vi et bygdemuseum.  
 
I våre magasiner og lagre har vi 11.896 gjenstander og 31.242 fysiske og digitale fotografier. I 
tillegg har vi privatarkiv for 32 bedrifter 83 frivillige lag, 27 gårdsbruk og 41 halvoffentlige 
institusjoner. 
 
På Tinden, Naustet og Guriannastua har vi permanente utstillinger.  
 
Vi konkluderer videre med at vi kan bli på Austrått Gård om vi får leie areal i «fjøset» i 1. 
etasje. Dette for å ha mulighet til å lage utstilling(er) i framtida og til arbeidsrom/kontor og 
møterom. Magasinene i storkjelleren mener vi kan åpnes for publikum, og med noe 
tilpasning utgjøre grunnlaget for et bygdemuseum. En ser for seg å få til en innvendig trapp 
mellom kjelleren og «fjøset». 
 
Prosjekt «Nordlåven» går mot slutten, og der har vi fått fine rom til utstilling av større ting 
som landbruksredskaper, motorer, båter, hestekjøretøy etc. 
 
Brannsikring av låven har vært et tema dette året. Ørland Kommune, som eier eiendommen, 
har vært svært velvillig, og bevilget mye penger til brannsikring av låven. Arbeidet er 
kommet langt, og betyr at vi kan ha publikum i lokalene våre (med noen restriksjoner) når alt 
arbeidet er ferdigstilt.  
 
Tilfanget av gjenstander og bilder har avtatt, spesielt store gjenstander. Vi skal fortsatt 
arbeide for å overta gamle ting, men håper å kunne legge større vekt på formidling.  
 

Året 2018: 
 
Guriannastua: 
Guriannadagen ble arrangert søndag 27. mai i strålende vær. Daniel Johansen holdt foredrag 
ute, om kosthold for fattigfolk på Guriannas tid. Mye folk (ca 50 personer) møtte til et 
hyggelig samvær. Vi bidro med salg av kaffe og kaker samt lynlotteri.  
Gjennom sommeren har Odd og Inger Jøssing klipt plen og holdt uteområdet i god stand. 
Utegruppa på Futura barnehage besøkte Guriannastua i høst. En aktiv og vitebegjærlig 
gruppe som var spesielt opptatt av «mørk»-loftet. 
 

Tinden: 
Avstressingslaget møtes i Tinden en kveld i uka både vår og høst og har bidratt mye i til det 
gode resultatet av Lynlotteriet. 
I juli hadde vi åpent for publikum alle søndager kl 1200-1600. Inger Jøssing, Torun Skontorp, 
Svein Olav Ulset, Liv Leland og undertegnede var ansvarlig for salg av kaffe, saft, vaffelkaker, 
kaker, og lynlotteri disse dagene. Stort sett fint vær i juli i år, men varierende oppmøte. Men 



de som kom så ut til å hygge seg hverandres selskap og viste interesse for husmannsplassen 
og dens historie. 
Plenklipping av uteområdet ble også i år utført av Lars Akim Hoøen med familie, noe vi er 
svært takknemlig for. I tillegg klipte Svein Olav Ulset og undertegnede plen rundt husene. 
 

Museumsnaustet: 
Naustet har vært tilgjengelig for publikum på forespørsel, dette året. Ivar Hopen har klipt 
plen og vedlikeholdt uteområdet på Naustet i sommer. Naustet har vært åpent på 
forespørsel og vi har hatt besøk av en gruppe i sommer. 
 

Møllkula: 
Møllkula har kommet med to nummer også i år. Våre erfarne deltakere i redaksjonen har 
vært Karin Grong, Ingrid Gangås og Marit Eide Dahl. Møllkula-redaksjonen fungerer helt 
sjølstendig, og er et flott eksempel på godt samarbeid med Bjugn Bygdatunlag. Fra og med 
nummer to er salgsprisen på Møllkula økt til 100,- kr. Den har vært lagt ut for salg på Ørland 
Kultursenter, Ørland Boksenter, Rema 1000 og Circle K på Brekstad, i tillegg til salg på våre 
arrangementer. Varierende salg, men på Juldagan solgte vi mye. 
 

Mimrekaffe: 
Jan Fred Paasche har ansvar for Mimrekaffen, og Stedsnavnprosjektet. Det er initiert av 
Bernt Jørgen Stranden og administreres av Ørland kultursenter. De har søkt og fått innvilget 
støtte til dette 2-årige prosjektet fra Norsk språkråd. Med Mimrekaféen som base er det 
ønskelig at medlemmer av YHL deltar i arbeidet med å registrere stedsnavn på Ørland. 
  
Mimrekaféen holder til i Aktivitetssenteret ved Sykehjemmet, hver første fredag i måneden. 
Temaene har variert litt, men har hatt hovedvekt på matrikkelgårder i Ørland. Oppmøte har 
vært godt. (Over/under 30 personer.) 
 

Austrått: 
Prosjektet Nordlåven går mot sin avslutning. Harald Røstad og Odd Jøssing har også i år lagt 
ned et stort arbeid med å snekre Nordlåven til et fint magasin for lagring og visning av våre 
større gjenstander. Det er installert lys i lokalene og brannhindrende tiltak er gjort. Vi 
mangler en nødutgang for at lokalene er tilgengelig for publikum med minst mulig 
forbehold. Alt dette er betalt av eieren, Ørland kommune. 
 
På verkstedet har det hele året forgått vedlikeholdsarbeid av traktorer, pussing, rengjøring 
og klargjøring av tilfang. Johan Martin Thoresen, Harald Røstad og Odd Jøssing er faste 
ildsjeler her. I høst har de fått selskap av de flinke fagfolkene Nils Raaken og Bjørn Johansen. 
 
I potetkjelleren, arkivet og hjemmesidene på nettet, har Ivar Hopen full kontroll. Han 
arkiverer, skanner bilder og annet materiale, oppdaterer hjemmesidene tar i mot tilfang og 
andre henvendelser og svarer publikum på alt. I tillegg tar han seg av praktiske ting på 
bygningene og i drifta ellers. 
 

Bygdadagan: 



Bygdadagene i år ble avlyst av arrangørene, «Bygdadagene 2018». Dette pga. for få 
påmeldte utstillere/deltakere. 
Vi vedtok å arrangere «Høstjevndagen» søndag 23. september, som en slags erstatning. I 
forkant av Høstjevndagen fikk vi inn et helsides innslag i Fosna-Folket om arrangementet 
med bilder.  
Vi hadde planlagt dagen som utedag, med foredrag, traktorparade og salg av kaffe og vafler 
på østsiden av låven. Men kraftige regnbyger og vind gjorde at vi måtte trekke inn i 
Rånesalen for mat og drikke samt foredrag.  
Daniel Johansen fortalte siste nytt fra Austråttprosjektet. Vi hadde åpne magasin både i 
Storkjelleren og på Nordlåven og overraskende mange fant veien til Austrått Gård denne 
dagen. Hele styret med gode hjelpere gjorde en stor jobb for å få dette arrangementet i 
havn. Karl Erik Sørensen gjorde en fantastisk innsats med å få alle traktorene til å gå, etter at 
de fleste nøklene forsvant på mystisk vis like før traktorparaden. 

 
Frivillighetsdagen: 
Vi vedtok å delta på frivillighetsdagen lørdag 15. september, med en stand ute på 
meieriplassen på Brekstad. Ivar Hopen, Torun Skontorp og undertegnede satte opp stand og 
rigget oss med informasjonsmateriell og hadde verving av medlemmer som målsetting. Men 
mye regn tok hele utearrangementet, og vi hadde få interessenter på standen. 

 
Juldagan:  
Lørdag og søndag 1. og 2. desember ble Juldagan arrangert på tradisjonell måte i fjøset på 
Austrått Gård. Vi deltok med dobbel stand, og solgte smørfisk, Møllkula og Ørlandsbøker, 
samt lynlotteri.  I tillegg hadde vi videokanon som blikkfang og «reklame» for laget. Anne 
Marit Sannan var tilbake i god form og hadde ei fast hånd med gjennomføringa av 
produksjonen og salget av smørfisk. Vi hadde besøk av mye folk.  
 
 

Administrasjon: 
Vi har hatt 10 styremøter i perioden. 
Ørland formannskap har vært på befaring på Austrått Gård, før vedtak om brannverntiltak. 
Styreleder og nestleder, sekretær har hatt tre møter med rådmann og kommunalsjef for 
plan, drift og landbruk i 2018.  
I brev av 11.01,2019 bekrefter kommunen at Yrjar Heimbygdslag har 152.211 kr til gode hos 
Ørland kommune etter kostnader til utbygging av Nordlåven. Videre vil vi kunne disponere 
møterommet i 1. etasje som vårt eget, kostnadsfritt fram til utløpet av leieperioden 
06.06.2021. Forhandling om ny leieavtale vil kommunen ta initiativ til i andre halvdel av 
2019. Da vil leie av «kalvefjøset» sees i sammenheng med utredningen som Ørland 
kultursenter skal gjøre for framtidig bruk av Austrått Gård. Ønsket om tilgang til kjeller fra 1. 
etasje vil bli vurdert i forbindelse med ny brannanalyse for bygningene. 
Ørland kommune har totalt i 2018 og 2019 bevilget 1.850.000,- kr til brannteknisk 
oppgradering av Austrått Gård. 
 
Ettersom vi velger å foreslå å definere oss som bygdemuseum, foreslår vi endringer i 
vedtektene. I tillegg foreslår vi endringer i vedtektene slik at kasserer skal kunne velges 
direkte inn i styret, ikke slik som nå at styret velger kasserer etter årsmøtet. Dette fordi det 



har vist seg vanskelig å finne kasserer på denne måten, og leder har dermed tatt på seg 
kasserervervet i mange år. Dette er ikke en god løsning da lederoppgavene blir spist opp av 
kassererjobben. 
 
Den nye lederen av Mist (Museene i Sør-Trøndelag) Nina Refseth, har vært på besøk. 
Leder har deltatt på haustmøtet i Sør-Trøndelag historielag på Ringve Museum. 
Laget har innført VippsGo med eget Vipps-nummer som betalingsmiddel. 
Vi har begynt å abonnere på to moduler av StyreWeb. (Medlemsregister og Regnskap.) Dette 
var et ønske fra revisorene i 2017. De foreslo også å avvikle Ørlandsbokkontoen, noe som er 
blitt gjort. Ved hjelp av StyreWeb har vi i år sendt ut faktura på medlemskontingent til alle 
medlemmer med e-postadresse på e-post. 152 medlemmer fikk faktura via e-post. Porto for 
å sende faktura i posten er 16.- kr pr brev. 
Leder har deltatt på kontaktmøte mellom Sør-Trøndelag historielag og historielag på Fosen 
på Mølnargården. 
Harald Røstad fylte 80 år i mai. Noen medlemmer deltok med blautkakefeiring hjemme hos 
han. Johan Martin Thoresen fylte 89 år i oktober. Blautkakefeiring på pauserommet! 
 

Tilskudd/Gaver: 
 
Grasrotandel fra Norsk Tipping: 8.674,37 
Momsrefusjon:   9.653,00 
Gave fra Ørland Sparebank:  1.000,00 
 
Til sammen    19.327,37 
 
 
TAKK: En stor takk til alle ildsjeler og andre sjeler som har bidratt aktivt til driften av Yrjar 
Heimbygdslags i 2018. Vi takker også dere som støtter laget med å være medlem.  
 
 
 
For styret 
 
 
Edgar Lund, leder 
 
 
 
 

 
 
 


