
 

PRISER PÅ PUBLIKASJONER I 2022. 

 

PAKKETILBUD ÅRBOKA 

Alle årbøkene unntatt den siste Kr: 1 800,- 

Pakken på over 50 bøker inneholder: 

• Alle årbøkene unntatt den siste, og Årbok 1989 som er utsolgt. 
• Utvalg Helgådalsnytt gjennom 10 år (Verdal historielags skrifter 7) 
• Kommunalt selvstyre 150 år i 1987 (Verdal historielags skrifter 13) 
• Ulykken i Værdalen 1893 (lite gult hefte, opptrykk 1975) 
• Russisk krigsfangeleir Ørmelen 1944-1945 (brosjyre) 

Vi kan også tilby komplettering av din årboksamling til sterkt reduserte priser. 

For å gjøre det enklere for deg å komplettere samlingen eller starte på en ny, vil vi nå tilby 
svært rimelige bøker som du selv velger: 

«Skreddersy» din kompletteringspakke med valgfrie årganger: 

Pris pr. bok: 

• Årgang 1949-1988 Kr: 35,- 
• Årgang 1990-2009 Kr: 40,- 
• Årgang 2010-2015 Kr: 100,- 
• Årgang 2016-2020 Kr: 200,- 
• Siste års årbok har full pris Kr: 300,-Ei ny årbok har full pris til og med 31/12 

året etter at den er utkommet. Disse prisene gjelder ved kjøp av minimum 5 bøker. 

  

Foruten ovennevnte Årbøker, kan vi tilby for salg: 

• «Etterkrigstid i Verdal – Fra stagnasjon til eventyrlig vekst» utkom 2020, Kr: 350,- 
• Tidsbilder» av O. S. Haugdahl, avisartikler fra 1908-1930, utkom 2017, kr. 150,- 
• «Da klokka klang - Noen glimt fra skolehistorien i Verdal» utkom 2018, Kr: 150,- 
• «Verdalsraset 1893» (Utkom 1993, nytt oppl. 2019), Kr: 150,- 
• «The Verdal Landslide 1893» samme hefte i engelsk oversettelse, utkom 2006, Kr: 150,- 
• «Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718» utkom 2018, Kr: 150,- 
• «Jamtlandsvegen 150 år» utkom 2015, Kr: 150,- 
• «De verdalske befestninger» av Roald Veimo, utkom 2013, Kr: 250,- 
• «Verdal 1940-45» utkom 2010, Kr: 150,- 
• «Bonde-Praktika» av Lorentz Diderich Klüver, fra 1815, ny-trykk i 2005, Kr: 140,- 
• «Vera kirke — Fjellbygda midtpunkt i 100 år» utkom 1999, Kr: 300,- 
• «Stiklestadtonane», dikt av Bjarne Slapgard, Kr: 100,- 
• «Lisbet Nypan - den siste hekseprosessen i Trøndelag», Kr: 100,- 

 


