
Den lokalhistoriske samlingen: 

 

Skann av noen dokumenter og protokoller er tilgjengelig på Internet under 

www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget "Arkiv og skannet materiale". 

 

Tilveksten for 2019 var: 

Fra Harald Røstad årgangen 2018 av Fosna-Folket. 

Fra Sigmund Skaret skannet 178 sider dokumenter fra gården Skaret, gnr. 74/6, og 2 

fotografier. 

Fra Tove Haack Grande en lydbandkaset med hennes intervju med Oliver H. Venes. 

Fra Odd Morten Reitan protokoller fra «Landbruksskulen for kystbygdene», et klassebilde. 

Fra Laila Selnes Lund og Jakob Lund to årganger av håndskrevet «Den unge ørlending», lånt 

1136 fotografier til skanning. Skannet gårdsdokumenter fra Ytre Uthaug, gnr. 74/11. 

Fra Helge Mikkelhaug fotografi av Mikkelhaugen med Vik i forgrunnen. 

Fra Asle Reksterberg ei regnskapsbok fra hans bestefar, Anton Reksterberg (1888-1960) på 

Reksterberget, gnr. 67/10, historie om Ørland kirke av Anton Reksterberg. 

Fra Solveig Hovde avisklipp fra Fosna-Folkets juleavis 1998. 

Fra Alfhild Pettersen gårdspapirer fra Innstrand, gnr. 76/12. 

Fra brødrene Asbjørn og Ragnar Hoff 3 fotografi. 

Fra Knut Herman Schancke lånt og skannet 381 fotografier.  

Fra Kåre Tinnen lånt og skannet ett fotografier. 

Fra Brynhild Moen skannet 10 fotografier og 10 dokumenter. 

Fra Terje Sørensen mottatt 7 skann av ham. 

Fra arvingene etter Torny Ulset skannet 87 fotografier. 

Fra Asbjørn og Ragnar Hoff 4 fotografier. 

Fra Aslaug Eidem foto av villaen Fjordbakken, gnr. 66/23. 

Fra Ann-Elin Jensen innrammet fotografi av konfirmanter 1930 ved Ørland kirke. 

Fra Greta Hjerpseth fotografi av en middelskoleklasse hvor hennes far var elev. 

Fra Ranveig Stuenes arkiv fra arbeidsgruppen «Kaffekjerringan» ved Hyggetun, Innstrand 

grendahus (skole). 

Fra Brynjar Brodersen et album med fotografier pluss noen løse foto, lånt og skannet til 

sammen 639 fotografier. 

Fra Magnhild Rædergård lånt og skannet et album med 43 fotografier. 

Påbegynt skanning av lysbilder, dias, fra Ole Konrad Grande som var innlevert 2010. 147 dias 

er skannet av ca 6300. 

 

Fotografiene våre, både fysiske og digitale, føres etter hvert inn i et regneark for å holde en 

viss oversikt. Ved utgangen av 2019 var antallet fotografier i regnearket 33430. Tilveksten av 

fotografier for 2019 er da 2187 fotografier.  

 

Den museale samlingen: 

 

Tilveksten for 2019 var: 

Fra Ranveig Stuenes og søsknene Oddbjørg og Hans Kristian, veggløper i papir, 

guttaperkapapir, pengepung, stoppegarn, mønster, oljelampe, grytelokk i kobber, hansker, 

stearinlys, 2 lekeserviser med kopper, fat og mugger, en pose blad, neperasper, skanketre en 

dåpskjole med underkjole og dåpslue. 

Fra Olav Einar Vik et veggskap med skyttermedaljer etter faren Olav Vik, Et gulvskap som 

har inneholdt pokalsamlingen til den samme.  



Fra Harald Husebyes barn ei lærebok «Produktutbyttet ved melkens foredling i meierier». 

Boka ble sent til ham mens han var fange i en leir i Tyskland. 

Fra Kristin Eggen ei skrivemaskin for «bokføring». Den var brukt ved Ørland likningskontor, 

ble med kontoret til Bjugn og da kontoret igjen ble flyttet kom maskinen til oss. 

Fra Aud Lund 3 løierter og etiketter. 

Fra Asle Reksterberg 13 17. mai-plakater fra realskolen på Berg. 

Fra Hans Kristian Stuenes en plastpose mynter, hovedlinjal, et par krykker, to stoler laget av 

Hans Stuenes. 

Fra Ingar Lium en stor kaffekjel fra Yrjarshall. 

Fra Johan Martin Thoresen ei sukkersaks, tauverk til rigg, 2 kauser, glasskule (trell), 

sildegarnmerker etter hans bestefar, Martin Toresen. 

Fra Odd Jøssing ei sykkeltaske. 

Fra Erling Haarberg en stor lagget beholder. 

Fra John Magne Brekstad en opprustet Fordson 234 traktor, kjøpt av Julius Brekstad fra 

Trygve Sandvik. En jarnstaur (spett), som Harald Røstad betalte 200 kroner for. 

Fra arvingene etter Torny Ulset gjenstander fra K.F.U.M.-speiderne og fotoalbum. 

Fra Helge Mikkelhaug halmkutter, plank fra tyskernes flyplassdekke. 

Fra Laila Selnes Lund og Jakob Lund ei «kastmaskin» til rensing av korn, en åfjordsbåt av 

størrelse halvfemterømming på traktorhenger, 2 Fiat traktorer 411R, en med defekt motor og 

18 mindre gjenstander som clutch, filter, delekatalog og instruksjonshefte. 

Fra brødrene Asbjørn og Ragnar Hoff ei snekkerkiste med redskaper, torvspade, limklemmer, 

sag og 2 bøker. 

Fra Elna Ryggen Krygkowski mangletre, snekkerutstyr etter hennes far, Henry Ryggen, boka 

«Bibeltekster» fra juli 1843, Hr. Magister Jacob Otto Hoofs Prædikensamling. 

Fra Greta Hjerpseth en reklamefolder fra «Brekstad handelssenter», en julehilsen fra Ørland 

handelsstands forening 1975. 

Fra Øyvind Sollie via Ole Graneng et maleri av interiør Austrått kapell, malt av Kari Sørensen 

Solem. 

Fra Ragnar Husebye ei ytterdør fra ei bu ved ei hytte på Kvikne. 

Fra Aslaug Eidem hennes dukkevogn og søsteren Elins tre-hjulssykkel, vedkorg laget av 

Henry Ryggen, lydband, lyspærer og husgeråd, et «dødsmerke» som Finn Eidem hadde funnet, 

ryggsekk med telt, tropehatt, geværfutural og skibokse. 

Fra Ole-Morten Sletvold krokketspill, ei rye, elektrisk gjeter, nøkkelboks, pengebok. 

Fra Vigdis Hoff Hoøen en vedovn. 

Fra Harald Røstad en gitar, eid av Klara Lillehaug Mathisen f. 1898. Hun hadde med gitaren 

til USA og ved retur til Norge, på sine gamle dager. 

Fra gården Trøa, gnr. 74/9, en liten rund vedovn. 

Fra Venche Strøm Grønning og Tormod 5 stoler som Margido Grønning sa hadde vært i et 

kommunelokale. 

Fra Frank Wangsmo en vedovn. 

 

Ved utgangen av 2019 var antallet gjenstander i regnearket 12099. Tilveksten av gjenstander 

for 2019 er da 149. 

 

 

Konservering og reparasjon. 

 

Nesten alle gjenstandene som er innlevert er fortløpende rengjort, registrert og plassert i 

magasinet. Flere gjenstander er i arbeidsåret hentet ut fra magasinet og restaurert, det er mest 

redskap og hest-kjøretøy som har vært lagret på kjørebrua og nygulvet på nordlåven.  


