
Den museale samlingen: 

 

Tilveksten for 2018 er: 

Fra Hagny Granrud, hennes konfirmasjonskjole. 

Fra Gunnar Eide, folie til «overhead»-fremvisere. 3 par ski og staver, broderiskrin, 4 bøker, 

vaffeljern for grue og skolest på stabbe. 

Fra Hans Kristian Stuenes, putevar med brodering, 2 vadmelsbukser og prospektkort. 

Fra Lage Ulriksborg, sjøstøvler i lær, tresko, rottefeller, kause, line, redningsbelte, 

skolespareskrin, to garnruller, kveitharpun, del av karde, brannslukkingsapparat, kavlstaur 

hvor kavler mangler, oljelampe (goosneck) omarbeidet til hjemmebrentapparat, HB-apparat, 

sekktralle (bjørn), symaskin, «sekretær», ropert, slaktekniv og slagmaske, hake (ukjent bruk), 

næringstilsetning til sats kalt «Norsk krutt», alkometer, vinmåler, vekt som var brukt ved 

Lunds handelsforretning på Uthaug, rottefeller, bogtre, rivehoder, eggkartonger, lensepumpe, 

grev, petromax lampe, lineklaver, vadbein i plast, halvparten av heisefeste for tønner 

(tønnegrev), 2 tvihaker, 2 høvler og felttelefon. 

Fra Harald Røstad en kalender for 2017, utgitt av Ørland sanitetslag NKS. 

Fra Reidar Hernes medisinesker og kart over veier. 

Fra Ole-Morten Sletvold et anretningsbord på hjul og et bord dekorert med frimerker. 

Fra Snorre Hoff fra Østre Øveraunet, g.nr. 70.21, fire stoler som kom fra Utstrand, g.nr. 75/8, 

og skal ifølge tradisjonen være auksjonskjøp fra Austråttborgen. 

Fra Johan Martin Thoresen, et ausekar, styrvol, styre, tiljer, kjeiper og årer, alt fra en 

færing. 

Fra Britt Elena Wollan et sildegarn som kommer fra Harald Grimstad via John Birger Hovde 

og instruksjonsbok for Volvo Krabat.  

Fra Ellen Hopen, ei klesrulle. 

Fra Randi Hvitsand ei kiste i jern med snekkerredskaper. 

Fra Tor Inge Flatnes en slede med sving i fronten, den har to støttinger, var brukt både på 

«skrivergården» og «prestegården», brukt til transport av trematerialer fra Gjølga til Ørland, 

på vinterføre. 

Fra Hårberg skole 4 faner med bærestang, faneflagg og en plansje. 

Fra Sigmund Ellingsen, Trondheim, en vindovn fra Snillfjord. 

Fra Ragnar Eivind Husebye, Trondheim, en vindovn fra Tynset.  

Fra Svein Einar Grande 2 frontlykter for veterantraktor. 

Fra Reidar Haugan, Storfosna og Moelv, skjellplog, 2 skjellklyper, sjøkikkert, 3 oppvakere 

av tre, russerblåse, 2 sykkelhjelmer, koffert med tekstiler, gryte, to gravminner med 

understell, 2 gravurner, fiskekasse (salgskasse), 2 sjablonger for trekasser, oljelampe, sigd, 

eske med misjonsblad, barbermaskin, fluesmekker, innrammet foto av Storfosna kirke, 

lensepumpe, torvspade, øks, militærlue, slips, hornlim, steintavle (skrivetavle), hov uten nett, 

to emner til styrvoldel, 2 kagger, hau-kagge, nikkepumpe, handvol, plog med treås, trillebår, 

fustasje, dregg med 5 klør og 2 sildegarn. 

Fra Sverre Solem, gården Brekka, g.nr. 23/1, Bjugn, en traktorplog. 

Fra Ivar Hopen ei «skolbitj». 

Fra Kåre Tinnen, Vallersund, hespetre, spoleapparat, sykorg, karder, broderimønster, 

heftene «Hjemmets blomster», «Oppdeling av gris», 2 stk menighetsblad for Jøssund, Nes og 

Bjugn. Bandvev, spolemaskin, plombert haglegevær og ladeutstyr for haglpatroner. 

Fra TINE rådgiving, Brekstad, via Stein Ove Myhre, tekniske hjelpemidler brukt av 

rådgivingstjenesten i flere år og lærebøker, jubileumsbok «Ørland ungdomslag 100 år». 

Fra Hans G. Endresen, Tiller, 7 sildegarnmerker som har tilhørt Ove Jokumsen Solbu 

Hårberg (1841-1909). 

Fra Liv Leland, Brekstad, via Jan Fred Paasche, 14 bøker i ei eske. 


