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Vidt og bredt med årboka
Verdal historielag følger
opp sin solide førjulstradisjon med å gi ut ei
innholdsrik årbok.
VERDAL
TOR OLE RES
Siden 1976 har Verdal Historielag
årlig gitt ut årboka. Før den tid
var det en periode fra slutten av
40-tallet og et godt stykke utpå
50-tallet at det også ble gitt ut
historiske årbøker. I tillegg er det
gitt ut diverse andre publikasjoner. I sum har historielaget
stått for utgivelsen av 46 skrifter.
- Den lokalhistoriske interessen er stor, og i år kom det inn så
mye stoff at flere artikler må
ligge over til neste år, sier Jostein
Holmen på vegne av årbokredaksjonen.

Innflytter-historier
Redaksjonen konstaterer at vi
lever i ei urolig tid, men folk har
vært på flyttefot også i tidligere
tider.
- I år fortsetter vi historia om
ulvillby&ten som reiste til Amerika som dokonomisk flyktning»
i 1880. Dessuten har vi tre innilyttelhistorier spredd over e't
tidsrom pn nesten hundre :ir. ror k
er triluven.
megntten. Lars fra veavasjok,
vokste opp på etbarriehenn. Arbolcredaksjonen i historiske omgivelser pållaker Thomsens plass. Fra venstre Arne Østraat, JosteinHolmen, ToreLaksholm,
Var y år da han kom til Verdal i
ims. Svenske Karin, som ble gift Gudrun Kvålen Veimo og Toril elde.
med en loigstlyktning fra Verdal. jen i.
Trøndelag (som var navnet den forhold til lokalhistorien i Ver- dingsmo, Einar Bjørsmo, Eli
kom hit som 21-åring like etter
Blant annet presenteres en litt gangen) var ordreboka tom - sog dal.
Kristoffersen, Ragnar Evenstad,
freden i 1945. Birgitte kom til omarbeidet versjon av artikkel- vi gikk og sparka sand og små- Men her er det viktig å få Øystein Lunnan, Johannes OverVerdal i 2e12 etter at hun og man- serien som Torgeir Walberg stein» - skriver Gaasvik. Men så fram at de som kom, represen- mo, Asbjørn Krokstad, Oddbjørn
nen måtte flykte ha et brutalt og hadde ikardalingen høsten 2014. ble moderbedriften i Oslo beslut- terer en veldig viktig derav Ver- Øgstad, Solveig Ness, Sven Svekorrupt regime i heimlandet Årbolaadaksjonen mener dette tet nedlagt. En god del innbo, dals-historien, fremhever årbok- bak, Karl Lundsaunet, Åse Bye
Kongo. Det er Birgitte Mayisobe er en interessant og nyttig guide verktøy, en sandblåsehall og an- redaksjonen_
Bjørken, Torgeir Walberg, Rolf
som selv skriver om segl årboka. til Verdalsøra rett etter 2. verden- net arvegods skulle flyttes til
Årboka 2015 er på 255 sider og Vestvik, Kari Kirsten Wecholt
- Alle tre er sterke historier skrig. På grunn av den arikkelse- Verdal_ Båten Nestholm hørte har over 170 illustrasjoner. Gustad, Gudrun Kvålen Veimo,
som sier noe om den tiden da de riens lengde blir den delt i tre, også med, og den skulle et Spennvidden i innholdet er stor, Anders Bendiksen, Åse Eng Mokom flyttende, om behovet for å slik at del 2 kommer i neste års mannskap
til Verdal. Seilasen og det er bevisst lagt opp til å sum, Herdis Synnøve More, Liv
ha en trygg heim og om hvordan utgave av Årbok.
endte altså som fornøyelig lesn- favne hele Verdal Store og små Østnes Lerfald, Toril Hjelde, Kjeverdalingene tok i mot dent
ing i årboka for 2016.
historier veksler om hverandre. til Dillan, Kåre Martin Gaasvik,
I tid spenner artiklene i årboka Aker-historie
- Det er svært ønskelig å få Et eksempel på ei ang korthisto- Birgitte Mayisobe, Olav Årstad,
fra Olav Haraldsson dåp i1014 til Kåre Gaasvik, tidligere tillits- flere historier fra Aker-miljøet, rie er «Leirsupa stadion - der kna Kristian Stokdahl og Jon Holmlihendinger siste året. Det er fun- valgt ved Aker Verdal, forteller sier Holmen. kbola-edaksjonen drulms», skavet av Toril Hjelde. mo.
net pla.ss til flere oppveksthisto- om en langseilas langs kysten har en noe samstemt opplevelse
Bidragsyterne til Årboka 2015
rier fra 1940' og 1950-talet, histo- med de mest utrulige kompli- av at mange av Aker-innflytteme er Per Steinar Raen, Jostein Hol- 911491r7
rier som mange vil kjenne smig- kasjoner. Året er 19.SicTyecl Aker på 7o-tallet ikke har noe spesielt men/Drar Holmen, Svein Gud- tornle-reepianhened-no

p

a

