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Verdal Historielag 
 

2. Årsmelding 2017: 
 
Styret for Verdal Historielag har i 2017 bestått av: 
 
Roald Veimo, leder 
Annbjørg Støa, nestleder 
Alf Grønskag, kasserer (salgsnemda) 
Kjetil Dillan, sekretær (web-utvalg) 
Else Forbregd, styremedlem 
Jostein Holmen, årbokredaksjonen 
Oddbjørg Grønn, slektsutvalget 
Johannes Overmo, turutvalget 
Turid Aunøien, stadnamnutvalget, 
Rudolf Holmvik, minnesmerkeutvalget 
 
Varamedlemmer til styret: 
Sigrun Dahl Storholmen 
Karin Sandstad 
 
Varamedlemmene innkalles til styremøtene. 
 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 44 saker. 
Årets «sommermøte» hadde styret på Øst-Grunnan. Der ble vi møtt av trivelig vertskap og fikk en 
meget interessant omvisning og god traktering. Tusen takk til Solbjørg Grunnan som tok i mot oss. 
Lagets økonomi er fortsatt god. 
Tradisjonelt har overskudd på salg av årboka hvert år vært en god bidragsyter til lagets drift. Økte 
omkostninger med produksjon og noe redusert salg har gjort at dette ikke lenger er tilfelle. 
Årbokredaksjonen har derfor besluttet å øke prisen på årboka til kr. 300. Dette tror vi ikke vil 
påvirke salget vesentlig og vil gi oss litt større økonomisk handlingsfrihet de neste årene. 
Det vises for øvrig til framlagt regnskap og budsjett. 
 
Av saker styret har arbeidet med i 2017 vil vi trekke fram følgende: 
 
Rostadbrygga 
Det har i lengre tid vært aktivitet blant en del historisk interesserte om framtidig bevaring av 
Rostadbrygga i Veita. Rostadbrygga er den eneste gjenværende av en rekke brygger ved 
Verdalselva fra midten av 1800-tallet. Den står der som et synlig bevis på den ferge- og 
jekttrafikken som en gang på Verdalselva. Verdal kommune har nå satt i gang et arbeid med 
opprusting av Moe-parken. Rostadbrygga var i utgangspunktet ikke en del av denne planen, men 
etter at bl.a. Historielaget engasjerte seg i saken, ble også Rostadbrygga sett på som en naturlig 
del av parkanlegget. Historielagets engasjement var sterkt medvirkende til at foreningen «Nye Øras 
vel» ble stiftet under et møte i kommunestyresalen den 4. okt. 2017. Det er vårt håp at denne 
foreningen tar tak i Rostadsbrygga som en av sine første saker da de kan stå som søker av 
offentlige midler til bevarings- og restaureringsarbeidet. 
 
Etterkrigstid 
Også i år har en egen redaksjonsgruppe arbeidet med temaet etterkrigstid. Spesielt Oddbjørn 
Nordseth har lagt ned et betydelig arbeid og gravd fram mye interessant stoff, spesielt om den 
politiske situasjonen i bygda de første årene etter freden.  
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Dette arbeidet resulterte også i et onsdagstreff på SNK den 29. november, hvor kommunistene i 
Verdal var tema. Det ble en særdeles interessant kveld hvor den tidligere verdalspolitikeren John 
Birger By og pensjonert lektor John Atle Krogstad sammen med Oddbjørn Nordseth gav de mange 
frammøtte gode og interessante innlegg. Dette arrangementet ble et godt bidrag til markeringen av 
at det i fjor høst var 100 år siden den russiske revolusjon. Nok et eksempel på at den lokale, 
nasjonale og internasjonale historien henger sammen. 
 
Samarbeid med SNK 
Vi har ellers et meget godt samarbeid med SNK om kultursenterets onsdagsarrangement som 
«onsdagstreff» og «gjenstandene forteller». I tillegg til nevnte onsdagstreff om kommunistene i 
Verdal, arrangerte vi også i samarbeid med Malsådalens venner et onsdagstreff der Joar Nessemo 
holdt et meget interessant foredrag om gruvedrifta i Helgådalen. Dette arrangementet ble holdt den 
25. januar, like før helgådalingene hadde ny-premiere på teaterstykket om Carl Magni Petterson 
som omkom i en tragisk sprengningsulykke i Malsådalen den 20. februar 1917. Også dette treffet 
var særdeles godt besøkt. 
Den 24. september bidro vi med et onsdagstreff i forbindelse med Vinne kirkes 200-årsjubileum. 
Roald Veimo fortalte denne kvelden om den gamle kirka på Hallbakkan og om bakgrunnen for den 
nye kirka ved Vinne. 
I tillegg til disse arrangementene, har Historielaget også bidratt med innlegg ved «Gjenstandene 
forteller» både i forbindelse med lansering av Verdalsboka «Heimer og folk i Vinne» og om historien 
til Verdal Samvirkelag. 
 
Armfeldtmarkering 1718 – 2018  
Rådmannen i Verdal satte høsten 2016 ned en koordineringsgruppe som har fått ansvar for å 
koordinere de forskjellige arrangementene i forbindelse med markering av 300-årsminnet for 
General Armfeldts felttog gjennom Trøndelag høsten 1718. Historielaget er representert i denne ved 
lagets leder. Det legges opp til flere arrangementer i løpet av året. Arrangementene vil trekke med 
seg aktører fra flere miljø i bygda, både lokalhistorie, idrett/friluftsliv og teater. Det vil bli lagt vekt 
på å fokusere på sivilbefolkningens opplevelse av den tragedien som utspant seg i bygda for 300 år 
siden. 
Det er etablert en egen Facebook-side; «Karolinerne i Verdal» for markeringen. Der vil det etter 
hvert komme mer informasjon både om historien og de enkelte arrangementene.  
 
Bokutgivelser og annen dokumentasjon av lokalhistorien  
I tillegg til Historielagets egne bokutgivelser, Årbok 2017 og 
«Tidsbilder» med O. S. Haugdals avisartikler, har vi også gitt 
betydelig støtte til andre bokproduksjoner med stor 
lokalhistorisk verdi. 
Historielaget bidro også med et tilskudd på kr. 20.000 til 
jubileumsboka «Vinne kyrkje 200 år, 1817 – 2017». Boka 
«Vera kirke , fjellbygdas midtpunkt i 100 år» som Vera 
sokneråd gav ut i 1999 i forbindelse med kirkas 100-
årsjubileum har lenge vært utsolgt. Historien om Veres-
samfunnet har fått ny aktualitet i sammenheng med 
utviklingen av Veresspelet. Det oppstod dermed et ønske om 
å få trykt et nytt opplag av boka. Soknerådet hadde ikke 
økonomi til å ta seg av dette og søkte Historielaget om hjelp. 
Styret vedtok å forskuttere nytt opplag av boka, og 750 
eksemplarer ble trykt opp til en kostnad av kr. 100 000. 
Inntekta av salg av boka tilfaller Verdal Historielag inntil at 
dette beløpet er dekket. 
Utgivelse av lokalhistorisk årbok vil helt sikkert være en av 
Historielagets viktige aktiviteter i mange år framover. Men 
samtidig må vi være klar over at lesevanene i befolkningen, og måten både våre medlemmer og 
«folk flest» skaffer seg kunnskap og innsikt på er i rask endring. Mer og mer av 
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informasjonsutvekslingen skjer digitalt. Til og med et historielag må ta denne utviklingen inn over 
seg, og på sikt vil kanskje også vår måte å formidle lokalhistorien på endre seg. Vi får stadig 
tilsendt historiske bilder digitalt, bilder som det er viktig å ta vare på selv om de ikke umiddelbart 
blir trykket i årboka eller en annen av våre publikasjoner. Som eksempler kan nevnes bilder både 
fra speiderlandsleiren i 1952 og olsokjubileet på Stiklestad i 1930 som har dukket opp i løpet av det 
siste året. 
Det dukker også opp lydfiler og det finnes en mengde filmer som etter hvert har stor lokalhistorisk 
verdi. Dette må vi ha et system for å ta vare på. I første omgang ønsker vi nå å utvide web-utvalget 
med ett medlem. Arbeidet til dette utvalget preges etter hvert mer og mer av digitalisering og 
sikring av informasjon som finnes på tradisjonelle medier.  Web-utvalget vil med dette bli et web- 
og dokumentasjonsutvalg. 
Vi har også gått til anskaffelse av nytt videokamera og arbeider med planer om en intervjuserie 
med personer i bygda som sitter på stor lokalhistorisk kunnskap.  
 
Nord-Trøndelag historielag 
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag ble arrangert på Skatval den 18. november 2017. Johs. 
Overmo og Kjetil Dillan representerte oss der. Vår paraplyorganisasjon vedtok der å endre måten 
lokallagenes medlemskontingent beregnes på. Det medfører at Verdal Historielag vil få en vesentlig 
høyere medlemskontingent. Omkring kr. 3000 pr. år mot ca kr. 400 tidligere. Dette er hovedårsaken 
til at vi nå foreslår en liten økning i vår medlemskontingent. 
 
Stadnamnutvalget 
Styret foreslår å avvikle stadnamnutvalget. Utvalget har gjort en formidabel jobb og registret utrulig 
mange lokale stedsnavn i bygda. Vi har kommet til at vi på dette tidspunkt har kommet så langt 
som vi kan på dette området. Det vises for øvrig til egen melding fra utvalget. 
Vi takker både nåværende og tidligere medlemmer av utvalget for vel utført arbeid. 
 

Fra underutvalgene 
 

Årbokredaksjonen 

Også i dette året har vi hatt god tilgang på stoff, faktisk så mykje at vi heller ikkje i denne årboka 
fekk plass til alle artiklane. Mellom forfattarane er det ein trufast stamme som kjem med manus år 
etter år, men vi har også nokre nye forfattarar kvart år. Og for at det skal bli årbok, er vi avhengig 
av begge desse gruppene. Årboka 2017 femner eit tidsspenn på 749 år, frå pavebrevet i 1268 til 
hendingar siste året, noko som også viser breidda i interessene i historielaget. Ikkje minst er vi 
glade for at fleire skriv ned historier frå etterkrigstida. Men nå er til og med 1960- og 1970-åra 
historiske, og det er på tide at historier også frå desse tiåra blir skrive ned.  

Årbokredaksjonen går gjennom dei manus som kjem inn, vi finpussar kanskje litt på språket og 
tilpassar manus til det formatet som årboka har, ofte i samråd med forfattaren. Dessutan prøver vi 
å finne gode illustrasjonar dersom forfattarane ikkje har slike, og les korrektur fleire gonger. 
Dersom vi oppdagar faktafeil, rettar vi slike, men vi har ikkje kapasitet til ein grundig faktasjekk, slik 
det blir gjort i for eksempel historiske fagtidsskrift. Årboka er eit amatørprodukt. Vi prøver å ha så 
høg kvalitet som muleg på årboka, men ingen skal vere redde for å sende manus til oss.  

I perioden 1908-1930 skreiv lærar O. S. Haugdahl ei rekke artiklar i lokalavisa. Etter at Svein 
Guddingsmo hadde lagt ned eit stort arbeid med å samle og skrive av artiklane, samla vi dei i eit 
eige hefte på 120 sider med tittelen «Tidsbilder». Dette redaksjonsarbeidet, leia av Gudrun Kvålen 
Veimo, vart ferdig våren 2017, og heftet vart trykt i eit opplag på 400.   

I løpet av året har årbokredaksjonen hatt ti møter, og elles hatt stadig kontakt via epost. 
Samarbeidet med Sats &Trykk Verdal as, som har produsert årboka, har fungert godt, og boka vart 
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levert til avtalt tid og til avtalt pris. Vi hadde den tradisjonelle pressefrukosten 15. november, og 
same kveld inviterte vi til bokslepp ved SNK. Årboka fekk god omtale i Innherred og Trønder-Avisa. 
Under Jul igjen ved SNK var årbokredaksjonen som vanleg til stades med eigen stand.  

Hausten 2017 starta ei eiga redaksjonsgruppe under leiing av Torill Hjelde arbeidet med å samle 
skolehistoria i Verdal. Målet er å lage eit hefte som kanskje blir ferdig i 2018.  
 
 
       

Salgsnemnda. 
 
Vi har deltatt på Øras dager i 2017. Brukbart besøk på vår stand, og boksalg omtrent som året før. 
Salg av årets Årbok gikk som året før. Vi vil prøve oss litt fram med tidspunkt for salg på Coop 
Ekstra/Mega.  
Vi har fortsatt mindre salg fra stand nå enn da vi var på Coop-senteret. Dette ser ut til å 
kompenseres av bedre salg fra Woxholt. Vi har derfor noe mindre inntekt av salget siden vi må gi 
rabatt til forhandlere. 
Totalt ble årets salg  kr.115.000,- som gir et lite overskudd på kr. 5000,-. 
 
Lagets medlemmer bidrar stort til salg av våre publikasjoner og det er problemfritt å finne villige 
medlemmer til å bemanne stands for boksalget. 
 
Årbokredaksjonens medlemmer deltok også i år på «Jul igjen» på Stiklestad. Dette gir god 
markedsføring av laget og det selges et akseptabelt antall publikasjoner. Takk til redaksjonen for 
nyttig bidrag til å markedsføre historielaget. 
 
Trykking av nytt opplag av Vera Kirke 100 år er gjort i samarbeid med menighetsrådet i Vera. 
Opplag 750. Total kostnad kr. 117000,-. Historielaget har finansiert kr. 100.000,- av Hans Jøsås 
minnefonds midler. 
Salg i 2017 gjennom historielaget er kr.17700,-. Vi har ikke fått oversikt over hva salget gjennom 
Menighetsrådet er. 
 
Laget har utgitt en ny publikasjon; O. S. Haugdahl "Tidsbilder". Kostnad for utgivelse er kr. 50.000,- 
og salg kr. 20000,-. 
 
Salg av  ”Jamtlandsvegen 150 år” har gått bra også i 2017, slik at totalt salg siden utgivelse er ca. 
kr. 99.000,-. Denne boka har gitt et overskudd på ca. kr. 63.000,-. 
 
Historielaget har nå registrert oss for betaling med VIPPS på boksalget/salg av publikasjoner. 
 
 

Slektsutvalget. 
 
Det har siden siste årsmøte ikke vært avviklet slektskurs. En del henvendelser fra folk langveis fra 
og som har slekt i Verdal har kommet inn, og blitt besvart fortløpende.  
Det har vært arrangert "Slektskafe" på biblioteket med stor deltagelse, og det virker som at det er 
mye folk som driver/ønsker å begynne med slektsfoskning. 
 
Det er diskutert og vurdert om det er hensiktsmessig med en annen form på kursene i 
slektsforskning.  For eksempel undervisning i spesielle tema i forbindelse med "Slektskafe", men det 
er ikke konkludert enda.  
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Turutvalget. 
 
Årets første tur var en vandring til deler av Øra søndag 14. mai, et samarbeid med Verdal 
Orienteringsklubb. Et vellykket arrangement, vakkert vær og rundt 100 deltagere. Rudolf Holmvik 
var dyktig guide. På Verdølatun ble han assistert av Kjell Johan Braarud, som også hadde tilrettelagt 
det slik at deltagerne kom sikkert fram fra parkeringen ved Verdalsøra kapell til Verdølatun.  
O-klubben assistert av Ivar Lerfald fra turutvalget kokte kaffe på Verdølatun, og Magnhild Kvaal 
orienterte om opplegget til O-klubbens turprosjekt Stolpetrimmen. 
Så gikk turen  ned Borgagropa og etter Volhaugvegen med stopper underveis. Langs Volhaugvegen 
var det i gamle dager håndverkere av forskjellig slag. I dag bor flere kunstnere her. 
På grunn av kommunens arbeider i Nordgata var vegene innsnevret flere steder, men turdeltagerne 
ble loset trygt fram. Marte Mina Sjøvold orienterte om Maritvold's historie. 
Turen gikk videre opp til Mekken, og ble avsluttet ved Bakketun. Guiden Rudolf Holmvik ble til slutt 
hedret av et takknemlig deltagerkorps. 
 
Andre tur gikk til Solemsvollen i Volhaugen, som kveldstur fredag 9. juni. Godt jobbet av O-klubben 
ved Magnhild Kvaal m.fl., turutvalgets innsats var minimal. Magnhild spanderte multekrem til 
kaffen. Otte Vatn fra Inderøy orienterte om Olavsstolen, en formasjon i fjellet som ligner på at en 
mann har sittet der og nytet en fenomenal utsikt utover Trondheimsfjorden, samt annet interessant 
historisk fra området. Også fra Solemsvollen er utsikten veldig fin etter at skogen er ryddet vekk. 
Det ble konkurrert i hesteskokasting, en øvelse som dessverre ikke er med i det olympiske program 
ennå. Litt sur vind var det, men ellers en vakker kveld. Ca. 50 deltagere. 
 
Årets grauttur var til Hatlingsetra i Stod lørdag 1. juli. Fint vær og en vellykket tur for de 25 
deltakerne. Rømmegrauten var hjemmelaget fra grunnen av, og smakte godt. Vertskapet sto også 
for  flott underholdning med trekkspillmusikk, sang og jøgling. Det var sjølfolket på gården, Lars 
Hatling og Grete Volan Hatling som sto for underholdningen, godt støttet av Lars' foreldre  Rita og 
Otto Hatling og datteren til Grete og Lars, Ane Volan Hatling.  
 
Fjerde tur gikk til Tortåsvollen tirsdag 15. august. Det var en vakker ettersommerkveld, og de 36 
deltakerne fikk en 
trivelig og interessant 
tur med lokalhistoriske 
tema.Første stopp var 
på Fåravollen, der 
Ronald Inndal og Ivar 
Lerfald fortalte om 
setervollene og andre 
historier, mens Roald 
Veimo orienterte om 
Armfelt-hærens 
innmarsj for 299 år 
siden. Ivar Lerfald godt 
assistert av Jan Roar 
Skavhaug fikk fyr under 
svartkjelen på 
Tortåsvollen, så det ble 
en god kopp kaffe til 
deltakerne. 
 
Jon Holmlimo har laget flotte reportasjer fra alle turene i år. 
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Sluttrapport fra stadnamnutvalget. 
 
Et eget utvalg for å registrere stadnamn ble opprettet først ved årsmøtet i 2005. I ettertid kan det 
fortone seg noe underlig, da innsamling av navn har foregått helt siden før 1980 etter hva en kan 
lese av eldre notater. Men det er mulig at man har tenkte som så at man har hatt «all verdens tid» 
til å få samlet inn slikt materiale ...! 
Men når vi ser tilbake på dette arbeidet i dag, så ser man at aktiviteten burde ha vært langt større 
fra starten enn den faktisk har vært.  
 
Innsamlingen har gått ut på å ta vare på lokale navn på eng- og åkerstykker, bakker, daler og all 
verdens terrengnavn som er særegen for området som det beskriver. Navn i skog og fjell er også til 
dels samlet inn.  
 
I fra starten ble de innsamlede navna skrevet i egne skjema, med nummerhenvisning (referanser) 
til kart for å få plassert stedsnavnet på riktig område. Materialet ble samlet på biblioteket. Mange 
skoleelever hadde særoppgaver med å samle inn navn for et område, grend, eller på en enkelt 
gård, og dette var svært verdifullt.  
 
I 2005 var det samlet inn omkring 4000 navn, og materiellet var som sagt lageret på biblioteket der 
det var tilgjengelig for alle. Aktiviteten med innsamling hadde dødd litt ut, og man så 
nødvendigheten i å få revitalisert innsamlingen.  
En god oversikt over hvilke områder det var innsamlet stadnamn fantes ikke, og dette måtte 
etableres for å kunne komplettere innsamlingen.  
Ny teknologi hadde i årenes løp kommet, og et nyvalgt utvalg for stadnamn satte seg i 2008 ned og 
diskuterte hvordan de kunne få innsamlet materiale inn på data/elektroniske kart. Utvalget innså 
snart at de selv ikke hadde kompetanse til å få dette gjort selv, så det ble tatt kontakt med Alf 
Roksvåg på Oppmålingsenheten ved teknisk etat i Verdal kommune.  
Han bisto med programvare og kunnskap og lærte opp utvalgsmedlemmene i bruk av data for 
registrering av den store mengden materiale som var samlet inn, og historielaget kjøpte inn 3 
bærbare PC-er som skulle brukes til arbeidet.  
Etter en tid var det tidligere innsamlet materialet registrert inn på kart på hvert enkelt 
gårdsnummer, og man så fort hvor det var 'hvite felter' på kartet og innsamlingsarbeidet kunne gå 
videre. 
 
Etter hvert oppdaget man et nytt problem. De som satt med denne historiske kunnskapen rundt om 
i bygda var i ferd med å dø ut. Når vi ser på begrepet "mannsalder", så begynte man på dette 
tidspunktet - i 2008-09 - å nærme seg 2 mannsaldre siden innsamlingen av stadnamn ble satt i 
gang av blant andre Atle Grimstad.  
Kårkaillan, som hadde tråkket på hver eneste 10-centimeter av sine åkrer og enger, vandrende 
etter hest med plog, harv, slåmaskin, sleperive og annen redskap, til utover 50- og 60-tallet, var 
borte, og med dem kunnskapen.  
 
Nye driftsmetoder kom inn med traktoren. Små bekker, kanaler, striper med "kælvørt-gras" og 
bringebærris, naturlige grenser som skilte de enkelte åkerlappene måtte bort for å kunne 
effektivisere og forbedre framkommeligheten for denne fantastiske nye "hesten", med to store og 
to små hjul. Og når den smale remsa som kårkaill'n i sin tid hadde dyrket opp for hånd, og gitt 
navnet "remsa", ble innlemmet i stor-ekra så var også navnet ganske snart borte. En annen årsak til 
at navna forsvinner, er gjennom eierskifte, bortforpaktning og sammenslåing av bruk.  
 
Nå er det registrert og plassert inn omkring 8000 namn. Graden av nøyaktig plassering kan variere 
noe, så det er å håpe at hver enkelt grunneier/informatør kan gå inn og kontrollere sine områder, 
og gi tilbakemelding til historielaget, slik at feil kan bli korrigert.  
Det er gjennom de siste registreringer kommet inn steder som er definert som "bosetning", og 
dette leder til at vi må få definert samtlige slike steder på samme måte over hele kommunen.  
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Materialet finnes på kommunens nettsider: http://kart.verdal.kommune.no/lokalhistorie/  
 
 

Minnesmerkeutvalget. 
 
Årets innsats i Minnesmerkeutvalget har i stor grad vært oppfølging av aktiviteten og befaringene 
som ble gjort av utvalget i 2016. 
Etter forrige årsmøte har utvalget avholdt et møte med Kulturkontoret v/Rune Dillan. 
Formålet med dette møte var å samordne arbeidet med vedlikehold av minnesmerkene mellom 
kommunen, Verdal historielag, og andre lag og foreninger som kunne bistå i arbeidet. 
 
I Verdal er det  ca 30 forskjellige minnesmerker spredt over hele kommunen. 13 av disse er knyttet 
til krigføring og  forsvarsanlegg fra striden mellom Norge og Sverige gjennom  400 år. Disse  er 
hovedsakelig plassert langs Jamtlandsvegen (FV 72).  4 minnesmerker er reist i forbindelse med 2. 
verdenskrig.  
 
Det er etablert 6 minnesmerker knyttet til Verdalselva, ras og gjenoppbygging av rasgrunn.   
 
Det er videre reist 4 støtter knyttet til personer fra Verdal som har utmerket seg på forskjellig vis. 2 
minnesteiner er reist på gamle kirkesteder. 
 
Ansvar for oppfølging av disse minnesteinene er spredt på flere aktører. Kommunen har et 
hovedansvar og følger opp med vedlikehold på de store anlegg som Moparken, Russergravene og 
rasminnesmerkene på Lysthaugen og ved Jermstad.  
Utvalget har i år ikke hatt en samlet befaring av minnesmerkene, men formannen har ved to 
anledninger befart anleggene 
 
De fleste av minnesmerkene blir vel 
tatt vare på av grunneierne, og 
Historielaget er godt fornøyd med den 
dugnadsinnsats som utføres. Fortsatt 
har vi ikke en god nok løsning med 
vedlikeholdet  på Visborgstøtta og 
Skavhaugstøtta. Særlig Visborgstøtta 
trenger en opprusting av trappa. 
 
I heftet Bautaer og minnesmerker 
langs ferdselsveier av Svein 
Guddingsmo m.fl, er det en god 
beskrivelse  av minnesmerkene langs 
Fv72.Dette materiale er lett 
tilgjengelig på historielagets 
hjemmeside.  
Minnesmerkeutvalget har som intensjon å benytte samme beskrivelse av anlegg for de resterende 
minnesteiner i en ny revidert samlet utgave. 
Gjennomgående for nesten all våre minnesmerker er det lite skriftlig orientering knyttet til 
minnesmerket. Utvalget vil foreslå at historielaget får satt opp små skilt med QR koder som gir en 
bekrivelse av bakgrunnen for  minnesteinene. 
 
Minnesteinutvalget har sammen med turutvalget og Verdal Orienteringsklubb arrangert en historisk 
rundtur med utgangspunkt i Verdølatun –  Maritvold – Bakketun  med omkringliggende områder. 
Over 100 historieinteresserte personer deltok på rundturen i flott sommervær. 
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Web-utvalget. 
 
Foruten ordinært vedlikehold av hjemmesidene til historielaget, som utføres fra Oslo av Kurt Evert 
Stenbakk, så er så godt som vært eneste gjøremål i laget dokumentert av Jon Holmlimo, enten som 
avisartikkel i Trønderavisa, og/eller presentert på våre hjemmesider.  
 
Siden siste årsmøte er det laget ny versjon av Samvirkefilmen/Verdalsfilmen.  
I fjor sommer ble det lagt på ny kommentartekst som rettet opp en del ukorrekte opplysninger i 
flimen.  
Forut for dette ble det sjekket ut litt omkring bildekvalieteten på den skanningen vi hadde fått utført 
tilbake i 2009. Det viste seg at dette var laget med en nokså gammeldags teknologi. Den gamle 
versjonen var laget med en kvalitet som tilsvarte TV-oppløsning fra 2002, med en oppløsning på 
720x576 piksler i bildet. Nå, 15 år seinere har det kommet til mye ny teknologi på dette markedet! 
I dag finnes det utstyr som gir en oppløsning på 16mm film i såkalt "2K" oppløsning (2048 x 1556 
piksler), noe som tilsier at oppløsningen kan ganges med 3 i forhold til det opprinnelige vi hadde 
fått utført, i tillegg kommer mer detaljer i filmen mye tydeligere frem.  
I tillegg finnes det mye fancy verktøy som man kan etterbehandle filmen med, bildestabilisator og 
verktøy som kan fjerne støv og riper i filmen.  
Firmaet Videoverkstedet AS i Oslo gav oss i fjor vår et skriftlig tilbud på en nyskanning av filmen, 
med nevnte etterbehandling til en samlet pris på 6540 kroner. Dette slo vi til på, og resultatet viste 
seg å bli veldig bra!  
Den nye versjonen av filmen ble så vist noen ganger under Verdalsmartnan/Øras dager i august, og 
den forbedrede bildekvaliteten førte til at det ble gjenkjent enda flere mennesker i filmen. Dette 
tvang så fram enda en ny runde med kommentar-arbeide like før jul. Den nye versjonen er klar, og 
vil sannsynligvis bli vist igjen på Øras dager.  
 
Historielaget har også vedatt å gjøre intervjuer med godt voksne personer i kommunen.  
Det finnes allerede en del materiale på dette feltet, men det kan aldri bli for mye dokumentasjon av 
fortiden. Det er innkjøpt et nytt videokamera, som skal brukes til dette behovet, og arbeidet vil 
komme igang med det første.  
 
Det er også jobbet med å utvikle en karttjeneste som heter «Verdalsportalen.no», det er en 
«avlegger» av Verdalsbilder. Detter er en samling av turmål som er avmerket i karttjenesten, og 
som har fått lagt inn GPS-posisjon som kan lastes ned til den enheten man måtte ønske: 
GPS/Mobil/Nettbrett, slik at man kan finne frem til turmålet.  
Alle setervollene er lagt inn, ikke alle på 100 % riktig posisjon, men innenfor 30-50 meter bør de 
være.  
Alle fløtingsdammer i fjellheimen er også lagt inn. Gapahuker, rasteplasser etc er/vil bli lagt inn i 
dette systemet.  
Vi håper og tror at dette skal bli en veldig anvendelig karttjeneste for friluftsfolk i Verdal.  
 
Her i Verdal er det i årenes løp utgitt og laget massevis av dokumenter/bøker som beretter om vår 
forhistorie. Kildemateriale som skriver seg helt fra tidlig 1700-tall finnes, og å holde en oversikt over 
alt dette er det få som er i stand til. Vi har derfor sett behov for å få dataregistrert det, og videre 
digitalisert og gjøre det søkbart. Ikke bare i stikkords form, men at all tekst gjøres søkbar.  
Vi er godt igang med etablering av en database med slikt historisk materiale for å ha som kilde og 
kontrollinstans, blant annet for å hindre at tidligere omskrevet hendelser skal komme til å 
presenteres som "nytt".  
I skrivende stund er det 14,8 GB lagret, som er nesten 24000 boksider! 
Søk etter et navn, hendelse, eller hva det skulle være, skjer i løpet av sekunder.  
Hvis man skal gå gjennom alt dette materialet for å finne ut hva som står skrevet om eksempelvis 
"Ulvilla", vil man i løpet av mindre enn ett minutt få opp alle forekomster av navnet gjennom 
datasøk. Skal man lete manuelt, så ville man bruke mange år! 
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"Beretning om Værdals Præstegield, Angaaende Dette fornøielige Stæds Strækning, Grændser, 
Klædedragt, Sauger, Qværne, Jagt, Fiskerie, Kirker, Sanct Olufs Støtte, og saa videre; 

 
Forfattet i denne Nye Viise under den Melodie: 

Ach Frihed, Føde Friheds Stand! v. 
 
Af 

E: Möller. 
 

Trondhiem, Trykt Aar 1759"
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3. Regnskap 

 
 

 
 

4. Arbeidsplan 2018 
 
Delta og bidra i arrangement vedrørende 300-årsmarkeringen av Karolinernes hærtog i Verdal. 

I samarbeid med grunneierne starte en gjennomgang av det innsamlede materialet fra 
stadnamnutvalget, for å få finjustert plasseringen av navna på kartet. Kartet finnes her: 
http://kart.verdal.kommune.no/lokalhistorie/ 

Fortsette arbeidet med å samle dokumenter av historisk karakter og legge i vår database. 
 
Få avsluttet arbeidet med å transkribere presten Krogh sine nedtegnelser fra 1788, som 
historielaget fikk i gave i 1953 fra Johan Getz.  
 
I samarbeid med «Rinnleirets venner» få brakt på det rene hva som kan gjøres med en samling 
militære ruller på Rinnleiret. Skanning/dataregistrering.... 
 
Fortsette arbeidet med å skrive skolehistorien i kommunen.  
 
Sluttføre og utgi en ny Årbok.  
 
Starte arbeidet med å intervjue aktuelle personer/personligheter med stor lokalhistorisk kunnskap i 
Verdal.  
 
Fortsette arbeidet med arkitekt Jacob Holmgren sin dagbok fra restaureringen av Stiklestad kirke 
1927-1930, med tanke på jubileet for slaget på Stiklestad 1030. (Kan det finnes tilsvarende 
dagbøker i tilknytning til f. eks. restaureringen av Vuku kirke i 1946-1955 av arkitekt John 
Tverdal?). 
 
Fortsette arbeidet med å samle inn og beskrive bygdas etterkrigshistorie. 
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Fortsette det gode samarbeide med SNK om «onsdagstreff» og «gjenstandene forteller». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Forslag om endring i utvalgene, Stadnamnutvalg og Web-
utvalg.  

 
Det vises til årsmeldingene fra de to utvalgene.  
Styret foreslår på grunnlag av det at 

 
6.1 Stadnamnutvalget foreslås avviklet.  
 
6.2 Web-utvalget foreslås utvidet med ett medlem. Utvalget får en noe 
endret funksjon og blir et Web- og dokumentasjonsutvalg. 

 

 
7. Redaksjonell endring av vedtektene.  

  
På grunnlag av innspill fra valgnemda foreslår vi følgende endringer i vedtektenes  
Punkt 5 b) Val. 

  
 7.1 Setningen som i dag lyder: 

Årsmøtet vel styre med slik samansetning, etter innstilling frå valnemnda: 
Leiar: Blir vald kvart år av årsmøtet. 
Kasserar: Blir vald for 2 år av årsmøtet 
Nestleiar, sekretær og styremedlem blir vald for to år av årsmøtet, men konstituerar seg i 
første styremøte etter årsmøtet. 
 
Endres til: 
Årsmøtet vel styre med slik samansetning, etter innstilling frå  valnemnda: 
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Leiar: Blir vald kvart år av årsmøtet. 
Kasserar, nestleiar, sekretær og styremedlem blir vald for 2 år av årsmøtet. 

 
7.2 Setningen som i dag lyder: 

Undernemnder til desse kan veljast om naudsynt. Leiar i kvar undernemnd har møte- og 
talerett i styret, og stemmerett i saker som vedgår nemnda. Leiar kallast inn til styremøta. 

 
Endres til: 

 Undernemnder til særutvala kan veljast om naudsynt. 

8. Ending av årskontingent 

Nord-Trøndelag Historielag har endret måten de beregner kontingenten til medlemslaga på.  
Det medfører at mens vi før betalte en medlemskontingent på ca kr. 600,- pr år, må vi nå betale 
omkring kr. 3000 pr år (en «grunnavgift på kr 1500 pluss kr. 5,- pr medlem). 

Styret foreslår derfor å heve medlemskontingenten i Verdal Historielag til kr. 150 pr. 
år med virkning fra 1. januar 2019. 

9. Valg 2018 
  
                          
Valgt på årsmøtet  Merknad Innstilling for 

årsmøtet 21.03.2018 
Styret:   
Leder Roald Veimo  Gjenvalg for 1 år. 
Nestleder Annbjørg Støa.  Frasagt seg gjenvalg Guri F. Raaen,  

ny for 2 år. 
Kasserer Alf Grønskag  Gjenvalg for 2 år 
Sekretær Kjetil Dillan Ikke på valg  
Styremedlem Else Forbregd Ikke på valg  
Varamedlemmer:   
Sigrun D. Storholmen Frasagt seg gjenvalg Steinar Storhaug,  

ny for 1 år. 
Karin Sandstad  Gjenvalg for 1 år. 
   
Årbokredaksjonen:                          
Leder Jostein Holmen Ikke på valg  
Toril Hjelde  Gjenvalg for 2 år. 
Ole Chr. Nevermo  Gjenvalg for 2 år. 
Ove Haugrud Ikke på valg  
Gudrun Kvålen Veimo  Gjenvalg for 2 år. 
   
Salgsnemnda:   
Leder Alf Grønskag  Gjenvalg for 2 år. 
Olav Georg Bjørklund  Gjenvalg for 2 år. 
Jørgen Thome Ikke på valg  
Roar Kvernmo Ikke på valg  
   
Slektsutvalget:    
Leder Oddbjørg Grønn  Gjenvalg for 2 år. 
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Tore Rønning  Gjenvalg for 2 år. 
Karl Støa  Gjenvalg for 1år. 
Steinulf Larsson Ikke på valg  
Kåre Gaasvik Ikke på valg  
   
Turutvalget:   
Leder Johannes Overmo  Gjenvalg for 2 år. 
Anne Mari Slottemo  Gjenvalg for 2 år. 
Eystein Ness Ikke på valg  
Ivar Lerfald Ikke på valg  
   
Stadnamnutvalget: Foreslås avviklet.  
   
Minnesmerkeutvalget:    
Leder Rudolf Holmvik  Gjenvalg for 2 år. 
Roald Veimo  Gjenvalg for 2 år. 
Johhannes Overmo Ikke på valg  
Olav Nyberg Ikke på valg  
Svein Guddingsmo Ikke på valg  
Ronald Inndal  Gjenvalg for 2 år. 
   
Webutvalget:   
Redaktør Kjetil Dillan  Gjenvalg for 2 år. 
Jon Holmlimo  Gjenvalg for 2 år. 
Ronald Inndal Ikke på valg  
 Utvalget utvides med 

ett medlem 
Ole Morten Larsen, ny 
for 1 år 

   
Utsendinger til årsmøtet for stiftelsen Stiklestad Museum: 
Solveig Ness  Gjenvalg for 2 år. 
John Baglo  Gjenvalg for 2 år. 
Ingvald Lein  Gjenvalg for 2 år. 
Karl Støa  Gjenvalg for 2 år. 
Ronald Inndal Ikke på valg  
Johannes Overmo ikke på valg  
Melvin Ness Ikke på valg  
Else Forbregd Ikke på vaig  
   
Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:  
Ingvald Lein  Gjenvalg for 2 år. 
Jon Holmlimo ikke på valg  
Gunnar Grindberg  Gjenvalg for 2 år. 
Ingvald Lein  Gjenvalg for 2 år. 
 
Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte: 
Roald Veimo  Gjenvalg for 1år. 
Johannes Overmo  Gjenvalg for 1 år. 
Varautsendinger. 
Rudolf Holmvik  Gjenvalg for 1år. 
Kjetil Dillan  Gjenvalg for 1år. 
   
Revisorer:   
Odd Musum Frasagt seg gjenvalg Kjell Ness, ny for 2 år 
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Gunnar Grindberg Ikke på valg  
   
Valgnemd:   
Knut Einar Steinsli, for 1 år Går ut i år Ny for 3 år,   

foreslås av årsmøtet 
Arne Østraat, for 2 år Ikke på valg. 1 år igjen  
Bjørg Mattingsdal, for 3 år Går ut  p.g.a. sjukdom. Ny for 2 år,   

foreslås av årsmøtet. 
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Leirområdet ved Stene skanse slik det kan ha sett ut i 1718 
 


