
Klæbu bygdemuseum 40 år 
 



 
 
• « her har du museet ditt», sagt på en befaring en gang tidlig på 1970-

tallet av Arild Huitfeldt til Ole Svaan. 

• Ole Svaan tok initiativet til at en komite ble satt ned i november 1974. 
Formelt valgt året etter.  

• Første museumsstyret bestod av:  

- Ole Svaan 

- Gulbrand Grendstad 

- Kjellaug Forseth 

- Paul Rønningen 

- Johan Dragsten (da han døde i 1978 ble dreng i Brøttem Ole M. Hagen 
valgt inn).  



Erverv av eiendommer 

• Teigen ble tinglyst i 1978 som Teigtangen. Klæbu kommune kjøpte 
Teigtangen av Trondheim E-verk.  

• Bjørklimarktangen var et tilbud til Klæbu Bygdemuseum av Marit og 
Tor Grande i Bjørklimarka. Tinglyst 16. januar i 1979.  





Historien til Teigen som lokalitet 

• Helleristninger på steiner langs med Selbusjøen bekrefter at her har 
det vært folk i lang tid, siden bronsealderen. 

 

Pilegrimer østfra på vei til, eller på vei hjem via Skardøra. Kom etter 
Selbusjøen i båt. Fant varme, mat og hvile på Teigen. Behaugen og 
Korsmoen er begge stedsnavn som vitner om religiøs betydning.  

 

• Kong Sverre så det røyk fra husa på Teigen 

 



• Selbygger og andre reisende har funnet en seng å sove i på reise til og 
fra Nidaros. 

 

• Fru Birch som handlet med trelast har fått igjen varmen på Teigen. 

 

• Kvernstein ble omlastet på Teigen, og mellomlagret her. 

 

• Trelast fra oppgangssagene i Varmdala, Dragsten, Renåa og Donnøya, 
har blitt mellomlagra her. Ole Teigen bygde et skur for trelasten. Ole 
stod for oppmålinga, og kona Karen skrev nota.  



 
 
 
 

• Stedet hadde landhandel fra 1750-årene og til 1910. Her kunne en få 
både mel, sirup, salt og utstyr til jordbruket. Og mye mer. 

 

• Teigen fungerte som skyss-stasjon til nyveien mellom Heimdal og 
Brøttem stod ferdig i 1874.  

 

• Omgangsskolen holdt skole her fram til skolen på Jorishaugen stod 
ferdig i 1888.  

 

 



Husa som hører til museet 

Låna:  

 

- Bygget av Jon Sivertsen Husby og Haldor N. Grendstad i 1830 (snart 
200 år).  

- Bygget slik at den huset tre familier på det meste, og en landhandel.  

- I dag eldste huset på Teigen.  



 
 



Mastuene 

• Mastua som i dag huser toalett og kjøkken var opprinnelig mastua på 
Teigen, med vognbu på ene enden.  

 

• Mastua ved bommen kommer fra Teigtrøa og bygget av Ingebrigt 
Jonsen Engan, trolig rundt 1850. Den ble tatt ned, lagret, og satt opp 
her.  



Mastu fra Teigtrøa og lokomobil-stallen. 



Buret og jordkjelleren  

• Bygget av Ole Teigen rundt 1854 da han ble eier av Teigen.  

 

• Det heter seg at Ole Teigen bygget opp jordkjelleren hele 3 ganger før 
han var fornøyd med den.  



Buret og jordkjelleren 



Bjørklimarka 

 Saga, smia og snekkerverkstedet til Ole Bjørklimark.  

 

Unik gave, som bør verdsettes så mye mer enn den blir i dag. 
Snekkerverkstedet står slik som Ole forlot det. Her finnes hans 
arbeidstegninger, mønster, redskaper og en eske med hans barbersaker. 

 

Kjelleren har utstyr knyttet til klesvask, storkjøkken, bakst og grue.  

 

Vedoven er meget gammel og fra Bærum verk. En modell som snart er 
200 år.  



Utearealet 



 
 



Samlinga 

• Over 2500 gjenstander 

• Flest samlet inn av Ole Svaan og daværende styre 

• Gaver 

• Donasjoner 

• Innsamlingsstopp etter 2000 



 
 



Museumsplan fra 1992, innsamlingstrategi 

• Kulturhistorie i fjern og nær fortid 

• Samtid 

• Bygdekultur fra tidligere hundreår og fram til vår tid 

• Tekniske- og industrielle utvikling i vårt århundre 



Glimt fra samlinga 



Nyklassisme fra Nideng 



Parafinlampa fra låven i Nideng 



Skredderutstyret etter Ingvald Holten(1910-1962) 



Varer til Klæbu fra England med trelasthandelen 



Del til bekkekvern? Høybuvollain, funnet av John 
Aas.  



Sjokolade-automaten fra Einar Holthe sin 
butikk.  



Lokomobil 



Siste tilvekst høsten 2015 



Registering av nye gjenstander 

• Objektnummer 

• Beskrivelse av objektet, navn, bruksområde, tidsperiode, siste eier, 
tidligere eiere, materiale, oppevart, annskaffet hvor, historie til 
objektet, foto, osv.  

• Foto 

• Magasinering 

• Konservering, edelt metall pusses, vask, enkelt renhold, reperasjon?, 
o.l. 

• Formidling 



Hvorfor er det viktig med ny 
innsamlingsstrategi 
• 23 år siden det ble samlet aktivt nye objekt. 

• Enebolig, gårdsbruk – leiligheter. Mange kaster mye viktig 
dokumentasjon. 

• Tapt håndverk, objekt som kjente lokale personer har eid 
(sportsutstyr, dagbøker, litterær produksjon, foto, kunst, klær, 
personlige eiendeler o.l). 

• Ny strategi for innsamling viktig å få på plass, som del av 
museumsplan.  

• Behov for egnete magasin med rett temperatur, luftfuktighet, lys o.l.  


