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Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsmeldinger 2018:
Styrets beretning
Styret for Verdal Historielag har i 2018 bestått av:
Roald Veimo, leder
Guri Figenschou Raaen, nestleder
Alf Grønskag, kasserer (Leder salgsnemda)
Kjetil Dillan, sekretær (Leder web- og dokumentasjonsutvalg)
Else Forbregd, styremedlem
Jostein Holmen, leder årbokredaksjonen
Oddbjørg Grønn, leder slektsutvalget
Johannes Overmo, leder turutvalget
Rudolf Holmvik, leder minnesmerkeutvalget
Varamedlemmer til styret:
Karin Sandstad
Steinar Storhaug
Varamedlemmene innkalles til styremøtene.
Styret har hatt seks styremøter og behandlet 36 saker i 2018. Årets sommerstyremøte ble lagt til Odd
M. Green og Jørgen Johnsens private museum, «Sarvet» i Leksdalen. Det ble en trivelig opplevelse, Det
er utrolig hva de to karene helt på privat basis har samlet sammen av gamle gjenstander. Det gamle
småbruket danner en autentisk ramme omkring utstillingene, som de også til dels har klart å gi et både
humoristisk og underfundig preg.
Vi har nå ca. 370 medlemmer og er således et stort historielag. Laget har hatt 21 æresmedlemmer i
årenes løp. De nålevende er: Kjetil Dillan, Eystein Ness, Johannes Overmo, Thomas Berg, Jostein
Molde, Magne Årstadvold, Øystein Walberg, Steinar Berg, Jørgen Johnsen. Grete Forbregd, Svein
Guddingsmo, Solveig Ness og Agnes Solli. Lagets økonomi er fortsatt god. Det vises i den forbindelse til
regnskapsoversikten. Vi har lagt bak oss et særdeles aktivt år i historielaget. Mange medlemmer deltar
med stort engasjement i lagets aktiviteter.
Av aktivitetene det siste året vil vi trekke fram følgende:
Karolinermarkeringer
Aktiviteten har ellers i veldig stor grad vært preget av 300-årsmarkering av Karolinerfelttoget gjennom
bygda.
Det startet med et møte på ordførerens kontor i november 2016. Kommunen ville ha Verdal Historielag
med på å planlegge og gjennomføre markeringen av 300-årsminnet for karolinernes hærtog gjennom
Verdalen. Det utviklet seg til et fruktbart og interessant samarbeid andre frivillige organisasjoner og,
ikke minst, med Verdal kommune. Uten den kommunale kulturtjenestens koordinering, hadde ikke
dette aktivitetsnivået vært mulig.
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Vi ble fort enige om at markeringene skulle bestå av flere ulike arrangementer, og at ett av målene
skulle være å engasjere frivilligheten i bygda. Vi var også enige om at vi ønsket å formidle kunnskap
om vår lokale historie ved å forsøke å ha et hovedfokus på sivilbefolkningens situasjon, og de lidelsene
vanlige folk i bygda ble utsatt for. Vi snakket om den humanitære katastrofen på Innherred for 300 år
siden. Vi ønsket å formidle historien gjennom flere «småskala»-arrangement mot ulike målgrupper,
men med det felles mål for øyet, at vi skulle engasjere frivilligheten i kommunen. Både historielag,
idrettslag,
amatørteater m. v.
Vi ble dermed
Stor mediedekning gjennom året. Her er lokalavisas utsending sammen
«delaktige» i turer i
med «Armfeldt» og tre «Dragoner» ved Levringslåven på museet.
karolinernes fotspor
flere arrangementer
på Stene skanse. Vi
har bidratt med
historiske foredrag,
såkalt «førsnakk»
foran to forestillinger
av Pistolpojken, noe
som ble svært godt
mottatt av publikum.
Det er videre holdt et
utall foredrag og
orienteringer, både
utendørs, i bibliotek, teatersal, forsamlingshus og kirke.
Det kanskje mest spektakulære «stuntet» i rekken av arrangementer, var vardebrenninga den 8.
september. Historien forteller oss at da general Vincent Budde, sjef for de norske styrkene nordenfjells,
om kvelden den 11. september 1718 ble klar over at angrepet fra karolinerne var nært forestående, lot
han «anstikke alle Vætterne omkring Stene Skandse, og gik alt saa fort samme Nat over det hele Land,
at man udi Trondhjem kl. 10 saa mange Vætter udi lys Lue ...». Dette var siste gang det gamle
varslingssystemet som antagelig har røtter tilbake til vikingetiden, og kanskje enda lengre, ble brukt til
å varsle om ufred i landet.
Noe av dette ønsket vi å gjenskape. Vi fikk med oss både bygdeforening og idrettslag på den praktiske
gjennomføringen. Når kanonen på Stene skanse avfyrte sitt «løsen» kl. 20.30, tentes først varden på
Steinsvåttån, deretter lyste det opp på Kvindfjellet, Våttåhaugen og Tjelderknoppen. På alle disse
gamle vardeplassene hadde de forskjellige lagene ordnet med egne arrangement med orienteringer om
historien og kaffeservering. I tillegg fikk vi også med oss lokalhistoriske miljø i nabobygdene langs
Trondheimsfjorden, slik at ilden denne kvelden bokstavelig talt spredte seg både nordover til Sparbu,
Egge og Ogndalen og sørover til Levanger, Skatval og Lånke. Det var omkring 15 varder, eller våttåer
som det heter lokalt, som brant langs Trondheimsfjorden den kvelden. Flere hundre mennesker var
engasjert og ble berørt av det som skjedde – og det som hadde skjedd for lenge siden.
I dagene etterpå ble bilder fra vardene delt på sosiale medier. Mange kommenterte og delte sine
inntrykk. En kommentar fortalte oss at vardebålene hadde bevirket noe av den refleksjonen vi ønsket
når vi kunne lese: Vi sto på tunet på Buran og tenkte på dem som bodde her for 300 år siden. Det var

gripende!
Verdal kommune ønsket at karolinerhistorien også skulle dokumenteres gjennom et eget temahefte.
Det førte til at vi utgav heftet «Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 – et 300-årsminne om en
tragedie». Heftet belyser historien gjennom fire artikler som tidligere har stått på trykk i Historielagets
årbøker, samt syv nyskrevne artikler. Redaktører og skribenter har vært Tor Ole Ree, Kjetil Dillan og
Roald Veimo. Kommunen dekket produksjonsutgiftene, mens historielaget fikk inntektene av salget.
Stor takk til Verdal kommune for et raust bidrag til historielagets arbeid.
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Prestens gull
Under Olsokdagene på Stiklestad ble det vist en veldig fin utstilling om «Prestens gull». Der ble de to
unike kongelige skrinene som stiklestadpresten Prost Brandt mottok i gave fra Kong Karl Johan i 1836
vist frem. Disse skrinene blir ansett som meget verdifulle, og SNK ønsket et samarbeid med
Historielaget om utstillingen. I tillegg til at lagets medlemmer tok seg av vaktholdet i åpningstiden,
bidro vi også til å avdekke og beskriver historien omkring gullskrinene. Historielaget er takknemlig for
at vi fikk være med og bidra til denne flotte utstillingen.
Metallsøking – en aktivitet for historielaget?
I fjor sommer ble vi kontaktet av en gruppe unge menn som ønsket å bli medlemmer av historielaget –
i seg selv en oppsiktsvekkende hendelse. Det var metallsøker-miljøet i bygda som ønsket å løfte sin
aktivitet inn i mer organiserte former og derfor så for seg at det kunne være nyttig å bli en del av
Verdal historielag.
Representanter for dette miljøet ble invitert til et
styremøte, hvor de fikk fortelle om sine aktiviteter
og vise frem eksempler på funn som var gjort i
bygda. De metallsøkerne vi har hatt kontakt med
er opptatt av at metallsøking alltid skal skje etter
avtale med grunneier, og at det er viktig at de
som søker er kjent med de bestemmelsene som
gjelder for pliktig innlevering av funnmateriale
som har spesiell historisk/ arkeologisk verdi og
forholder seg til disse bestemmelsene.
Fylkesarkeolog Lars Forseth ble også invitert til et
styremøte. Forseth anbefaler innlemmelse i en
lokalforening for å få organisert metallsøking på
best mulig måte. Flere av metallsøkerne har
allerede meldt seg inn som medlemmer av
Historielaget.
Som historielag synes vi dette er svært
interessant. Vi mener at metallsøkerne utøver en
aktivitet som er helt innenfor historielagets
interessesfære. Samtidig ser vi også at dette kan
være en aktivitet som virker «revitaliserende» på
et historielag som har en etterhvert gråhåret
Del av sverd fra bronsealder funnet med
medlemsmasse.
metallsøker i jorden på en gård i Verdal i mai 2018.
Foto: Anders Svendsen Fortun.
Styret legger derfor fram en sak for årsmøtet hvor
vi ønsker å etablere et eget metallsøkerutvalg på linje med de andre arbeidsutvalgene vi har i laget.
Verdal for 50 år siden.
Erling Bergh tok våren 2018 kontakt med Historielaget og ønsket å dra i gang et prosjekt for å belyse
og ta vare på historien om kommunens utvikling de siste 50 år. I sin «tentative» prosjektbeskrivelse
skriver Bergh bl.a.:

Like før jul 1968 ble Verdal utpekt som Norges første industrivekstsenter, noe som var et helt
nytt virkemiddel i den norske distriktspolitikken. Ansvaret for den nye satsingen var lagt til
nyetablerte SIVA (Selskapet for industrivekst). (---) SIVA feirer sitt 50-årsjubileum i år, med
jubileumsberetning og diverse arrangement rundt om i landet. Men antakelig er det langt større
grunn for verdalssamunnet til å markere det som skjedde i 1968. Vedtaket om å bygge et
industrivekstsenter førte ikke bare til et industrieventyr, men også til en svært omfattende
omstilling av lokalsamfunnet i de påfølgende årene. Kanskje er det nå tid for å ta et grundig
tilbakeblikk på det som skjedde disse årene? Kanskje bør vi overveie et program for å se
nærmere på hvert av årene i ”texas”-perioden, etter hvert som de fyller 50 år?
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Den kommunale komité for mennesker og livskvalitet har nå bedt ordfører og rådmann om sammen
med Historielaget å oppnevne en prosjektgruppe for et forprosjekt som skal «spisse» og beskrive
hovedprosjektet nærmere. Slik det ligger an nå, vil Verdal kommune være «prosjekteier» med
Historielaget som en viktig bidragsyter. Det er også vårt håp at Nord universitet blir en tung aktør inn i
prosjektet.
Det er flere grunner til at Verdal historielag ser på dette som et interessant prosjekt. Det er viktig å ta
fatt på denne delen av Verdals historie nå, mens mange av de som var med på utformingen av et nytt
Verdal fremdeles er i live. Forhåpentligvis vil et slikt prosjekt også føre til at historielaget får et bredere
medlemsgrunnlag. Selv om vi er et stort historielag, har vi nok ikke greid å fange opp mange nok av de
som flyttet inn til Verdal i forbindelse med industriutviklingen.
Ellers
Historielaget har også i år vært representert på Nord-Trøndelag Historielags årsmøte og halvårsmøte
og vi er representert i styret for stiftelsen Stiklestad Museum. Nevnes må det også at styret bevilget kr.
10.000 til Verdal Idrettslags jubileumsbok.
I tillegg til alt dette, har Historielaget som vanlig,
gitt ut årbok, deltatt på stand på «Øras dager» og
«Jul i igjen». Vi har vist «Samvirkefilmen» på
Verdal kino, gitt ut et eget hefte om skolehistorien
i bygda og arrangert turer til historisk interessante
steder. Mer om dette i meldingene fra det enkelte
utvalg.
Flere av de prosjektene som er nevnt her er på
langt nær avsluttet, og vil helt sikkert også bli
omtalt i kommende årsmeldinger.
Det gjelder også prosjektet «Etterkrigstid» som det
siste året har kommet litt i skyggen av andre
aktiviteter. Men det forskes og skrives fortsatt og
vi har fremdeles stor tro på at prosjektet skal ende
opp med ei interessant bok om de første ti-årene
etter 2. verdenskrig.
Av prosjekter som ellers er under oppseiling og
som Historielaget – i større eller mindre grad – vil
bli involvert i, kan vi nevne at Øystein Walberg har
skrevet et omfattende manuskript om Verdals
middelalderhistorie. Dette er et svært omfattende
og viktig materiale. Verdals historie mellom slaget
på Stiklestad og etableringen av Stene skanse
tidlig på 1600-tallet har hittil vært et nesten
ubeskrevet blad. Verdal bygdeboknemd har nå
manuskriptet og arbeider med å finne en egnet
Fra utstillingen «Prestens gull» på Stiklestad.
form for publisering. Historielaget er innstilt på å
være med og støtte opp om prosjektet, også
økonomisk hvis det skulle bli aktuelt.
Det gode samarbeidet med SNK omkring arrangementene «Gjenstandene forteller» og «Onsdagstreff»
vil fortsette. Aktuelle tema for kommende arrangement er både restaureringen av Stiklestad kirke,
metallsøkeraktiviteten, og tema som blir aktuelle i forbindelse med prosjektene «Verdal for 50 år siden»
og «Etterkrigstiden» og mye, mye mer ...
Verdal historielag ble stiftet den 24. april 1949. Laget fyller altså 70 år i år. Styret har ikke lagt opp til
noen spesiell markering av dette jubileet, men lover å komme sterkere tilbake om fem år.
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Fra utvalgene
Årbokredaksjonen
Det lokalhistoriske året 2018 har vore sterkt prega av 300-års-markeringa for Armfeldts herjingar i
distriktet, og årboka vart naturleg nok prega av dette. Men i 2018 var det også fleire andre
markeringar: Det var hundre år sidan spanskesjuka, femti år sidan det kommunale E-verket vart selt og
femti år sidan den mykje omtalte vassverksaka starta. Det var også femti år sidan det første SIVAanlegget vart etablert, noko som var starten på det nye industrieventyret i Verdal. For redaksjonen,
som også i 2018 fekk inn rikeleg stoff, var det naturleg å prioritere desse tema. Det betyr at mange
andre artikler må ligge over til
neste år.
Årbokredaksjonen har i 2018
hatt ti møter, alle på biblioteket,
unntatt eit møte ved Sats &
Trykk Verdal.
Redaksjonsmedlemmene har
dessutan hatt stadig kontakt via
e-post. Da årboka var ferdig,
inviterte vi til den tradisjonelle
pressefrukosten den 21.
november, og om kvelden
inviterte vi
historielagsmedlemmene til
bokslepp ved SNK. Årboka fekk
god omtale både i Innherred og i
Trønder-Avisa. Under Jul igjen
Gravminne i Handöl
ved SNK var årbokredaksjonen til
stades med eigen stand.
I tillegg til arbeidet med årboka, har Toril Hjelde leia arbeidet med Da klokka klang, eit hefte på 85
sider med omtale av 23 barneskolar i Verdal. Dei fleste av skolane er nå lagt ned, så dette er eit viktig
bidrag til lokalhistoria. Etter innsamling av stoff over ein to-års periode, vart heftet ferdig i november
2018. I redaksjonen har Toril hatt med seg Anders Bendiksen, Arne Hallem, Arne Haugberg, Eli
Kristoffersen og Tore Laksholm. Også Da klokka klang fekk god omtale i Innherred.
Både årboka og skoleheftet vart produsert av Sats & Trykk Verdal ved Bjørnar Myhre, og samarbeidet
med han har fungert godt.
Som mange år før, har vi hatt uvurderleg hjelp av Verdalsbilder.

Salgsnemnda.
Vi har deltatt på Øras dager i 2018. Brukbart besøk på vår stand og godt salg av ny bok Karolinernes
felttog.
Salg av årets Årbok gikk som året før. Vi har prøvd oss litt fram med endret tidspunkt for salg på Coop
Ekstra/Mega uten særlig virkning for salget.
Totalt ble årets salg kr. 350.000,- som gir et lite overskudd på kr. 5000,-.
125000 av det økte salget kommer fra utgivelse av to nye bøker, Karolinernes felttog kr. 90000,- og da
klokka klang kr 16000.
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.
Historielaget har nå registrert oss for betaling med VIPPS på boksalget/salg av publikasjoner.
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Slektsutvalget.
Det er gjennomført Slektskafe på Biblioteket med godt oppmøte. Det ble undervist i bruk av
Digitalarkivet. Flere fikk hjelp til å finne ting de lette etter. Det var også tid til kaffe.

Turutvalget.
Årets første tur var en busstur kalt «I Armfeldts fotspor» lørdag 9. juni. Sende Busstransport ved sjåfør
Odd Bjørn Wekre sto for transporten, og Roald Veimo var en kunnskapsrik og flink guide. Turen gikk
over Skalstufjellet til Staa og derfra til Handøl, der vi fikk kaffe og velsmakende vafler på Hänriis kafe.
Derfra til kirka og minnebautaen over Karolinerfelttoget. Neste stopp var Duved skanse og Duved kyrkja
før turen gikk til Hållandsgården der vi fikk et godt måltid med mat. Så gikk turen om Järpen med Järpe
Skanse til Kallsedet og skansen der. Turen gikk videre om Anjan og Åbo tilbake til Sandvika og Øra, der
vi var tilbake kl. 20.30. Fint vær hele dagen og en vellykket tur for de 53 deltakerne.
Omlag 50 personer ble med på turen til den gamle boplassen Tverråholman 3 timers marsj nord for
Vera søndag 1. juli. Sol fra en skyfri himmel og 25 varmegrader. Ivar Lerfald var turleder, mens Joar
Olav Nessemo var en kunnskapsrik og taletrengt forteller om livet der inne. En tragisk historie som er
tatt vare på av Håvard Elnes i Helgådalsnytt 1975 og 1979. Turen ble litt tussig for en del i
sommervarmen, men alle kom velberget tilbake til Storlunet etter en interessant tur.

Minnesmerkeutvalget.
Årets innsats i Minnesmerkeutvalget har mye dreid seg om å bistå kulturtjenesten med ny merking
langs Jämtlandsvegen. Statens vegvesen har som ambisjon å lage en ny enhetlig skiltplan som skal
fremheve severdigheter, kulturminner, opplevelser og utfartsområder langs Jämtlandsvegen. Statens
vegvesen tar ansvar og kostnadene for oppsetting av alle skilt
er stipulert til kr 1,5 mill.
Kommunen har tatt ansvar for en videre oppfølging med
skilting fra Jämtlandsvegen og ut til severdighetene. Her er
det bevilget midler fra Gjensidigestiftelsen/Fylkeskommunen.
Det skal settes opp informasjonstavler.
I år er det utarbeidet en informasjonstavle ved
Krigskirkegården på Ørin i samarbeid med Falstadsenteret, og
i Steinsgropa er det laget ei informasjonstavle for Stene
Skanse. I år er det 300 år sia Armfelt med sine karolinere
gjennomførte sitt felttog i Trøndelag med Stene Skanse som
et av sine sentrale angrepspunkt på vei mot Trondheim.
Det er nå skrevet avtale med grunneier om parkering og
adkomst til Skansen.
Minnesmerkeutvalget er engasjert av kommunen med å bidra
med tekst og bilder for informasjonstavlene som skal settes
opp våren 2019. Det vil i den sammenheng bli utprøvd
informasjon med hjelp av digitalt verktøy, QR- koder.
Utvalget har ikke i år gjennomført noen samlet befaring av
minnesmerkene, men utvalgets medlemmer har hver for seg
«befart» de fleste minnesmerker.
Vedlikeholdet har stort sett holdt seg på nivå med tidligere år.
For neste år kan det bli aktuelt å renovere noe skrift på
Informasjonstavle på Ørmelen
enkelte støtter.
krigskirkegård.
Det tas sikte på samlet befaring i løpet av første halvdel av
2019.
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Malsådalens Venner har hatt et turistprosjekt i Malsådalen og Skjækerdalen.
Som et ledd i dette er det laget en fin rasteplass ved Skjækerfossen.
Der er det orientert om smeltehyttene som ble bygget ved Skjækerfossen. Det er også orientert om
gammel og ny veglei inn til nikkelgruvene ved Dyråa, om handelsvirksomheten, og om
flyktningetrafikken 1940 - 45. Jakten på Rinnanbanden i mai 1945 er også omtalt.
Rasteplassen vil med sin utforming bli et turistmål i seg selv, samt et enda mer naturlig stoppested på
tur til Vera.

Web- og digitaliseringsutvalg.
I denne «nye» verden som vi lever i, er det nærmest et krav at «alt» skal være digitalt tilgjengelig. Det
er hevdet at dersom det ikke finnes digitalt, så eksisterer det praktisk talt ikke. Vi som driver og graver i
gammelt, ser at stadig nytt arkivmateriale dukker opp digitalt og blir gjort tilgjengelig på nett.
Nasjonalbiblioteket digitaliserer bøker og aviser, filmer og bilder, i hovedsak nasjonal verdi.
Historielaget har følt på at vi også lokalt må gjøre noe i samme retning. Etter hvert som vi produserer
nye utgivelser, lagrer vi dem digitalt for å kunne søke i dem, som kildemateriale. Samtidig søker vi å få
digitalisert gammelt materiale som vi sitter på. Dette blir gjort på forskjellige måter. Noen ganger blir
det avskrevet, andre ganger skannet og teksttolket slik at det blir søkbart.
Av egenproduserte bøker, så har historielaget over 30 000 boksider digitalt tilgjengelig. Dette er til
uvurderlig hjelp for de som skriver for eksempel bygdebøker. Et søk gjennom disse boksidene etter et
personnavn, går i løpet av et minutt eller to, i motsetning til å bla gjennom de samme bøkene som ville
ta måneder! Dermed kan man raskt få kontrollert at eget materiale mot hva som er skrevet tidligere om
samme tema.
I forbindelse med prosjektet Verdal for 50 år siden, så har det kommet opp tanker omkring en
lokalhistorisk Wiki for Verdal, et «Verdalsleksikon», som det i en tid er gjort forberedelser til å etablere.
Dette blir gjort i samarbeid med materiale som finnes på Verdalsbilder.no. Dette er et STORT prosjekt
som krever mange bidragsytere, og er tenkt å være et «levende» leksikon som skal være i stadig
utvikling.
I løpet av året har det dukket opp tegninger med detaljer fra stiklestad kirke fra 1880-årene, da kirka
ble restaurert, dette er digitalt materiale som vi har fått tak i fra IKA (Interkommunalt arkiv) Trøndelag.
Dette er eksempel på materiale som kan presenteres i et Verdalsleksikon.
I forbindelse med siste års årbok, dukket det opp en visualisering av Stene bygdeborg som er
tilgjengelig på Youtube. (Søk på «Stene bygdeborg»). Vi er i ferd med å se på muligheten for å lage en
tilsvarende visualisering av Stene Skanse, og håper dette kan bli en realitet i løpet av sommeren.

Årbokredaktøren, Dr. Jostein Holmen på besøk i «Sarvet», tar et dypdykk i medisinskapet.
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3. Regnskap
Resultatregnskap
Kton Kontonavn
r
RESULTATREGNSKAP

Kontosum

Regn.ifjor

Budsjett

137 175,00
8 660,00
2 388,00
13 027,00
4 760,00
37 300,00
350,00
19 116,00
8 062,00
1 808,00
5 000,00
0,00
1 800,00
8 400,00
90 083,00
16 200,00
0,00
354 129,00

127 938,00
1 001,00
1 700,00
3 970,00
3 920,00
37 350,00
600,00
16 986,00
5 063,00
1 023,00
0,00
600,00
19 750,00
17 700,00
0,00
0,00
309,82
237 910,82

160 000
3 000
1 500
4 000
4 000
37 000
0
12 000
5 000
1 000
0
500
2 000
5 000
0
0
0
235 000

-12 260,50
2 310,92
-121 900,00
0,00
-20 420,00
0,00
0,00
-20 000,00
-12 500,00
0,00
-21 319,00
-11 665,00
-3 635,66
0,00
-10 726,00
-11 313,00
0,00
-500,00
-15 459,00
-619,00
-13 520,25
-1 971,00
-1 060,00
-1 200,00
-277 757,49

-22 455,98
6 408,33
-110 050,00
-1 180,00
-20 420,00
-49 849,00
-100 250,00
0,00
0,00
-1 535,00
-15 631,00
-7 857,00
-5 621,94
0,00
-7 310,00
-1 641,75
-4 033,00
-2 174,00
-8 092,00
0,00
-9 385,00
-1 910,00
-1 690,00
-5 348,75
-370 026,09

-7 000
0
-110 000
-1 500
-21 000
0
0
-20 000
0
-1 500
-15 000
-8 000
-6 000
-2 000
-7 500
-2 000
0
-2 000
-9 000
0
-10 000
-2 000
-1 500
-5 000
-231 000

Driftsinntekter
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3031

Salg årets årbok
Salg av eldre årbøker
Salg De Verdalske Befestninger
Salg andre skrifter
Innkrevd porto forhåndssalg
Medlemskontingent
Salg Krig okkupasjon motstand
Refusjon MVA
Salg jubileumsbok Jämtlandsveien
Fakturert porto/frakt
Sponsorer/gaver
Salg Verdal industriforening
Salg OS Haugdal Tidsbilder
Salg Vera Kirke 100 år
Salg Karolinernes felttog
Salg Da klokka klang
Andre driftsinntekter
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader

6800
6806
6810
6814
6815
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6835
6836
6839

Kontorrekvisita
Bidrag film Verdal Samvirkelag
Trykking årbok
Bokprosjekt "Etterkrigstid"
Regnskapsførsel/hjemmeside
Produksjon OS Haugdal Tidsbilder
Produksjon Vera Kirke 100 år
Jub.hefte Vinne kirke
Sponsing Verdal idrettslag
Styremøter
Årsmøte
Turutvalget
Slektsutvalget
Minnesmerkeutvalget
Årbokredaksjonen
Salgsnemnda
Stadnamnutvalget
Andre arrangementer
Porto
Andre annonser
Kontingenter
Forsikringspremier
Diverse: gaver, blomster m.v.
Andre utgifter
Sum Driftskostnader
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DRIFTSRESULTAT

76 371,51

-132 115,27

4 000

Renteinntekter
Renteutgifter/gebyrer
Sum Finansposter

7 573,66
-800,04
6 773,62

7 339,42
-295,67
7 043,75

7 500
-300
7 200

RESULTAT FØR SKATTER

83 145,13

-125 071,52

11 200

0,00

0,00

0

83 145,13

-125 071,52

11 200

Finansposter
8050
8150

Sum Skatter og årsdisp
ÅRSRESULTAT

Balanse
Ktonr

Kontonavn

Kontosum

Regn.ifjor

0,00
500,00
96 937,40
42 774,12
495 466,57
121 459,00
757 137,09

1 592,00
500,00
87 918,93
42 731,12
420 636,91
120 613,00
673 991,96

757 137,09

673 991,96

673 991,96
83 145,13
757 137,09

673 991,96
0,00
673 991,96

757 137,09

673 991,96

EIENDELER
Omløpsmidler
1500
1900
1921
1922
1923
1924

Debitorer
Kasse
Sparebanken br.kto. 4440 30 99640
Sparebanken sp.kto. 4440 33 30016
COOP 270676
Hans Jøsås minnef. 4202 53 87222
Sum Omløpsmidler

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2000
2099

Opptjent egenkapital
Årsresultat (opptj. egenkap)
Sum Egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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4. Arbeidsplan 2018
I det store og hele skal historielaget driftes som tidligere, men noe kan nevnes spesielt:
•

I samarbeid med Verdal kommune skal det på plass flere informasjonstavler langs
Jamtlandsvegen. Sitat fra minnesmerkeutvalgets årsmelding: «Minnesmerkeutvalget er
engasjert av kommunen med å bidra med tekst og bilder for informasjonstavlene som skal
settes opp våren 2019. Det vil i den sammenheng bli utprøvd informasjon med hjelp av digitalt
verktøy, QR-koder.»

•

Utgi nytt opptrykk av Rasheftet. Heftet er så godt som klart for trykking, og skal være klart for
salg ca. 1. mai, med oppgraderte bilder og korrigert tekst der det har vært feil tidligere.

•

Få etablert interimsstyre til metallsøker-utvalget, forutsatt at det blir vedtatt av årsmøtet.

•

I samarbeid med de enkelte utvalgene, utarbeide instrukser/retningslinjer/arbeidsbeskrivelser
for arbeidet som skal foregå gjennom året. Dette er delvis for å lette arbeidet til valgkomitéen
når de skal rekruttere nye medlemmer til utvalgene.

•

Fortsette arbeidet med prosjektet «Etterkrigstid» med tanke på publisering til 75års-jubileet for
freden, i 2020.

•

Fortsette arbeidet med «Verdal for 50-år siden», herunder å få etablert fundamentet for et
nettbasert Verdalsleksikon.

Forberedelser til karolinermarkeringer.
Dugnad på Stene skanse, Tor Martin Nordtømme, Kjetil Aarstad og Jostein Tromsdal.
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5. Budsjett 2018
Ktonr
Kontonavn
RESULTATREGNSKAP

3009
3010
3011
3012
3013
3014
3016
3017
3018
3019
3020
3022
3023
3024
3025

Budsjett

Driftsinntekter
Salg årets årbok
Salg av eldre årbøker
Salg De Verdalske Befestninger
Salg andre skrifter
Innkrevd porto forhåndssalg
Medlemskontingent
Salg Krig okkupasjon motstand
Refusjon MVA
Salg jubileumsbok Jamtlandsvegen
Fakturert porto/frakt
Sponsorer/gaver
Salg OS Haugdal Tidsbilder
Salg Vera Kirke 100 år
Salg Karolinernes felttog
Salg Da klokka klang
Sum Driftsinntekter

150 000
5 000
1 500
25 000
5 000
58 000
0
18 000
5 000
1 000
0
2 000
2 000
10 000
15 000
297 500

Driftskostnader
6800
6806
6808
6809
6810
6815
6819
6820
6821
6822
6823
6825
6826
6827
6828
6830
6831
6832
6833
6835
6836
6839

Kontorrekvisita
Bidrag film Verdal Samvirkelag
Trykking rashefte
Trykking Karolinernes felttog
Trykking årbok
Regnskapsførsel/hjemmeside
Jub.hefte Vinne kirke
Sponsing Verdal idrettslag
Styremøter
Årsmøte
Turutvalget
Slektsutvalget
Minnesmerkeutvalget
Årbokredaksjonen
Salgsnemnda
Andre arrangementer
Porto
Andre annonser
Kontingenter
Forsikringspremier
Diverse: gaver,blomster m.v.
Andre utgifter
Sum Driftskostnader

-8 000
0
-47 000
-22 000
-110 000
-21 000
0
0
-1 500
-20 000
-10 000
-5 000
-2 000
-10 000
-5 000
-2 000
-10 000
0
-15 000
-2 000
-1 500
-5 000
-297 000

DRIFTSRESULTAT
Finansposter
8050
Renteinntekter
8150
Renteutgifter/gebyrer
Sum Finansposter

500
7 500
-500
7 000

RESULTAT FØR SKATTER
Sum Skatter og årsdisp.

7 500
0

ÅRSRESULTAT

7 500
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6. Forslag om endring i utvalgene.
6.1 Forslag om å opprette metallsøkerutvalg i historielaget
Saksframlegg:
Sommeren 2018 ble historielaget kontaktet av en gruppe som driver med metallsøking, og som ønsket
en nærmere organisatorisk tilknytning til Verdal Historielag. Deres intensjon med å søke kontakt med
historielaget synes å være et ønske om å skape/videreutvikle et miljø for sin hobby, hvor gjeldende
regler om kontakt med grunneier og vernemyndigheter m. v. tas på alvor og etterleves. Samtidig
ønsker de også å skape et sosialt godt miljø omkring sin hobby og større mulighet til å gjøre aktiviteten
kjent blant publikum.
Styret i historielaget har hatt flere møter med representanter for metallsøkerne, og vi inviterte arkeolog
Lars Forseth til et styremøte for å drøfte saken med ham. Styret er av den oppfatning at metallsøking
absolutt er innenfor lagets interesseområde, og tror at dette miljøet kan bidra med ny kunnskap om vår
lokale historie. Vi ønsker derfor å gjøre metallsøking til en aktivitet innen historielaget og fremmer
følgende forslag for årsmøtet:
Forslag:

Årsmøtet i Verdal historielag oppretter et eget «metallsøkerutvalg» på 4 medlemmer, og styret
gis fullmakt til å utnevne et interimsstyre for første arbeidsåret.
Leder for utvalget møter i historielagets styre på linje med de andre utvalgslederne.
Instruks/retningslinjer utarbeides av interimsstyret i samråd med historielagets styre.

7. Valg 2018
Etter valget på årsmøte i 2018
Styret:
Leder Roald Veimo
Guri F. Raaen
Kasserer Alf Grønskag
Sekretær Kjetil Dillan
Styremedlem Else Forbregd
Varamedlemmer:
Steinar Storhaug
Karin Sandstad

Innstilling 2019
Gjenvalg for 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Lene Engløkk ny for 2 år
Gjenvalg for 1 år
Geir Tore Mæhle ny for 1 år

Årbokredaksjonen:
Leder Jostein Holmen
Toril Hjelde
Ole Chr. Nevermo
Ove Haugrud
Gudrun Kvålen Veimo

Ove Haugrud ny leder for 2 år.
Ikke på valg
Ikke på valg
Svein Arne Flyum ny for 2 år
Ikke på valg

Salgsnemnda:
Leder Alf Grønskag
Olav Georg Bjørklund
Jørgen Thome
Roar Kvernmo

Ikke på valg
Ikke på valg
Frode Aksnes ny for 2 år
Gjenvalg for 2 år

Slektsutvalget:
Leder Oddbjørg Grønn
Tore Rønning

Ikke på valg
Magne Varslot ny for 2 år
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Karl Støa
Steinulf Larsson
Kåre Martin Gaasvik

Sissel Green ny for 2 år
Johannes Rosvold ny for 2 år
Kjell Årstad ny for 2 år

Turutvalget:
Leder Johannes Overmo
Anne Mari Slottemo
Eystein Ness
Ivar Lerfald

Oddbjørn Wekre ny leder for 2 år
Ikke på valg
Asgeir Lund ny for 2 år
Kjell Eggen ny for 2 år

Minnesmerkeutvalget:
Leder Rudolf Holmvik
Roald Veimo
Johannes Overmo
Olav Nyberg
Svein Guddingsmo
Ronald Inndal

Ikke på valg
Ikke på valg
Stig Bjørsmo ny for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg

Web og digitaliseringutvalg:
Redaktør Kjetil Dillan
Jon Holmlimo
Ronald Inndal
Ole Morten Larsen

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år

Utsendinger til årsmøtet for stiftelsen Stiklestad Museum:
Solveig Ness
Ikke på valg
John Baglo
Ikke på valg
Ingvald Lein
Ikke på valg
Karl Støa
Ikke på valg
Ronald Inndal
Gjenvalg for 2 år
Johannes Overmo
Marit Aasan ny for 2 år
Melvin Ness
Gjenvalg for 2 år
Else Forbregd
Gjenvalg for 2 år
Samarbeidsutvalg for Stiklestad Museum:
Ingvald Lein
Jon Holmlimo
Gunnar Grindberg

Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Ikke på valg

Utsendinger til Nord-Trøndelag Historielags årsmøte:
Roald Veimo
Til enhver tid sittende Leder
Johannes Overmo
Til enhver tid sittende Nestleder
Varautsendinger.
Rudolf Holmvik
Styret
Kjetil Dillan
Styret
Revisorer:
Kjell Ness
Gunnar Grindberg

Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år

Valgnemnd:
Arne Østraat
Sigrun D. Storholmen
Annbjørg Støa

Ny velges av årsmøte for 3 år.
1 år igjen
2 år igjen
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Nesten komplett bronsesverd funnet i jorda på en
gård i Verdal i mai 2018. Foto: Fylkesarkeologen.

Finneren, Anders Svendsen Fortun.
Foto: Fylkesarkeologen.
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