
Den lokalhistoriske samlingen: 

 

Skann av noen dokumenter og protokoller er tilgjengelig på Internet under 

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

 

Tilveksten for 2020 var: 

Fra Knut Herman Schancke 11 fotografier og 140 lysbilder (dias). 

Fra Harald Røstad 2019-årgangen av Fosna-Folket og et fotografi. 

Fra Eldar Vik arkiv samlet i en ringperm. Se også museal samling. 

Fra Gunnar Eide fotografi av Anna Valborg Jøssing f. 10.2.1888 d. 2.8.1965, fra tidlig 1960-

tall. 

Fra Vigdis Hoff Hoøen skannet 87 fotografier. 

Fra Ann-Elin Jensen noter, sangbøker, bladet URD, kalender fra 1932. 

Fra Gerd Eva Dalehavn regnskap fra Bjugn/Ørland Blindeforbund. 

Fra Trond Amundsveen arkiv fra Ørland Høyre. 

Fra Erling Haarberg skannet 9 fotografier. 

Fra Erling Eriksen 29 rutetabeller for Fosens Aktie Dampskipsselskap fra vinterruter 1928-

1929 til vinterruter 1947-1948. 

Fra Tor Eide, Oppdal, 67 fotografier og slektslister. 

Fra Dennis Andersen, USA, arkiv og 159 postkort. 

Fra Oddbjørn Ingebrigtsen, Uthaug, en koffert med 1.413 fotonegativer og lånt og skannet 

album og to omslag med fotografier. 

Fra Berit M. Hoff, Brekstad, to plastkasser med et ukjent antall positive og negative 

fotografier etter hennes far Tor Hoff. 371 stk. er digitalisert. 

Fra Liv Johnsen arkiv etter hennes far Harald Knutsen og lånt 68 fotografier for digitalisering. 

Fikk flere tidsskrifter og bøker. 

Fra Lage Ulriksborg selvangivelser etter Ludvik J, Næsset f. 29.11.1911 for årene 1948-1960, 

skreven oppskriftsbok og attester etter Margrete Brodersen f. 10.6.1922. «Alle kvinner» fra 

1945 og noen utklipp. 3 fotografier. Papirklipp fra aviser og fotografier med opphav fra Kjell 

Guldteig. 

Fra Hanna Sødal arkiv etter Ørland misjonshus og Uthaug bedehus, et fotografi. 

Fra arvingene etter Harald Berre arkiv og fotografier etter ham. 

Fra Trondheim politikammer arkiv som var del av et beslag fra tyvegods, fjernet fra gården 

Aune, g.nr. 171/6. 

 

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

viss oversikt. Ved utgangen av 2020 var antallet fotografier i regnearket 36.653. Tilveksten av 

fotografier for 2020 er da 3.223 fotografier. Det utvikles lokalt en database til erstatning av 

regnearket. 

 

Den museale samlingen: 

 

Fotografier av noen gjenstander er tilgjengelig på Internet under 

https://www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget "Gjenstander". 

 

Tilveksten for 2020 var:  

Fra Erik Olafsen en vakuummåler i koffert for melkeanlegg. 

Fra Eldar Vik en gyngehest, maleri av Sjøgata malt av Hans Stallvik, maleri av Ørsleie malt 

av Jakob Henrik Lund, en formidling fra hans far Jakob Vik. Se også arkiv. 

Fra Ivar Hopen ei grein av naturfarget ull. 



Fra Greta Hjerpseth et snellehus som var på utlån i mange år, en spinnerokk eid av Grete 

Birgitte Døsvik, gift på «Nygård» under Opphaug. 

Fra Anne Marit Sannan ei A. Hauges Psalmebok, en formidling fra SAVA Fosen, Brekstad. 

Fra Hans Kristian Stuenes to bind «Norges bebyggelse, Sør-Trøndelag, nordre del», melksil, 

alpakka fat og skål, 2 kabber, eske med diverse kontorutstyr, go-ro-jern. 

Fra Per Ebbe Røstad en Singer symaskin brukt av hans moe Borghild S. Røstad mens hun var 

sydame på Åndalsnes, ei strikkemaskin brukt av Borghild P. Røstad, hans tante. 

Fra Astrid Røstad g.nr. 181/29, ei grein. 

Fra Ørland kommune medaljer i skap fra Ørlandets meieri og bronsjestatue av «Tine-kua». 

Fra Signhild Storlien Lund ei skåp, et drikkekar for hest og et for kalv, skolbitj for båt, 

tømmerklype, strengvinde, kanne. 

Fra Bjørn Finseth en plog med mekanisk løft som tidligere var brukt av traktor Farmall F Cub, 

YHL 3757. 

Fra Ellen Hopen en sukkersekk. 

Fra Brynjar Brodersen et fat «Austråttborgen», kanne og fløtesett i alpakka, sukkerskål m/skje, 

4 blå fat, 4 serveringsfat, terrin, fat «Erindring», dynkeflaske, stekepanne, oljelampe i messing, 

heklete og mange broderte brikker og duker. Mange møbler som brukes i «Kalvfjøset», 

fotografier og 10 malerier med rammer, mangletre og rull. 

Fra Terje Venes, Ervik, en en-hjuls jordfres. 

Fra Johan Martin Thorsen et stokkanker, en svivel for plogfeste. 

Fra Sissel Johnsen, Bjugn, en Danpress høypresse, sittebenk med 15 hand-høvler, hand-kvern. 

Fra Ørlans Medisinske Senter og Ørland kulturhus flere skrivebord, skap og stoler. 

Fra Erling Haarberg en tømmerstøtting, smitang, slipestein, slaktetrau, et lite trau, beholder i 

tre, kjelke. 

Fra Lise og Finn Hjulstad, Trondheim, et piano av merke «Brødrene Hals». 

Fra Dag Inge Hernes kjøkken overskap og kjøkkenutstyr, alt benyttet i «Kalvfjøset». 

Fra Liv Leland et innrammet portrett fra gården Hovde, g.nr. 166/6 og fløytekniv fra samme 

sted. 

Fra Odd Jøssing en kvalharpun med opprinnelse en hvalstasjon på Frøya. 

Fra Per Bjørn Eggen telefoner etter Asbjørn Edvin Eggen, telegrafist ved Ørlandet radio. 

Fra en anonym giver en Bosch oppvaskmaskin til bruk i «Kalvfjøset». 

 

Ved utgangen av 2020 var antallet gjenstander i regnearket 12228. Tilveksten av gjenstander 

for 2019 er da 148 gjenstander. Gjenstandene føres etter hvert inn i et regneark for å oversikt.  

Det utvikles lokalt en database i Access til erstatning av regnearket. 

 

 

Konservering og reparasjon. 

 

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

magasinet. 

 

 

Internet. 

Av 100 GB diskplass som er tilgjengelig hos "domeneshop.no" benytter vi 14,9 GB. Der har 

vi 144 329 filer i 3 909 mapper. Vi kan tildele 200 epostadresser til medlemmene, om 

ønskelig, med adresse "navn@yrjarheimbygdslag.no". Epostene beskyttes med login og 

passord. Domeneshop har "Spamfilter". 

 


